
Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 7 lutego 2014 r. 

 

W dniu 7 lutego 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie 

Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majewska, 

Marzena Przybysz; zaproszeni: Stanisław Czajka – honorowy przew. SBP, Anna 

Grzecznowska, Marta Lach, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska, Małgorzata Dargiel-

Kowalska. 

 

Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP powitała 

uczestników spotkania i uzupełniła porządek obrad o punkty dot.: 

- instrukcji kancelaryjno-archiwalnych 

- konkursu „Koło dla bibliotek” 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała o powołaniu Marty Lach na stanowisko zastępcy dyrektora 

ds. wydawniczych. 

Następnie omówiła najważniejsze działania Zarządu Głównego SBP w okresie 13.12.2013 – 

7.02.2014. Zwróciła uwagę na realizację takich zadań, jak: 

- warsztaty („Ochrona danych osobowych” 28.01) 

- konkursy (Bibliotekarz Roku 2013, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013, konkursy w 

ramach Tygodnia Bibliotek 2014 – ogłoszenie hasła „Czytanie łączy pokolenia”, konkurs na 

plakat) 

- działalność wydawnicza (czasopisma; książki – „Bibliotekarstwo”, „Janusz Korczak. 

Pisarz”, „Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice”, „Harry 

Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury”, „Elitarne i popularne 

wzory czytania”) 

- rozwój portalu (badanie fokusowe 29.01) 

- granty i dotacje (złożono raporty końcowe z ubiegłorocznych zadań; SBP dostało 

dotację na projekt dot. tworzenia stron internetowych; złożono do MKiDN odwołania w 

sprawie wniosków dot.: wydawania Bibliotekarza z wkładką, Świata Książki Dziecięcej, 

Tygodnia Bibliotek) 



- opinie SBP (Opinia w sprawie likwidacji Wydziałów INTE w Biurze Komunikacji i 

Promocji PKP, skierowana do Remigiusza Paszkiewicza, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.) 

- spotkania (Zespołu ds. badania efektywności bibliotek dot. projektu Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek 20.12.13; Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 650 lat w służbie 

książki 17.01.14; Zespołu ds. badania efektywności bibliotek dot. współpracy z GUS 

28.01.14; V posiedzenia Forum Prawa Autorskiego w MKiDN) 

- Akredytacja Profesjonalna SBP (dla szkolenia „Asertywność w kontakcie z 

Użytkownikiem” organizowanego przez firmę szkoleniową TRAKT z Czarnego Błota k. 

Torunia) 

- patronaty Stowarzyszenia oraz portalu sbp.pl 

 

Następnie kol. B. Budyńska przedstawiła projekt Planu pracy ZG SBP na 2014 r., 

dziękując za uwagi wcześniej przesłane przez kol. S. Błaszczyk. Główny nacisk położony 

będzie na: 

- realizację znowelizowanej Strategii na lata 2013-2021 i Programu działania SBP na 

lata 2013-2017, 

- działania rzecznicze dot. projektu nowej ustawy o bibliotekach, 

- badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych, naukowych, 

- prowadzenie akredytacji profesjonalnej SBP różnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego bibliotekarzy, 

- integrację środowiska bibliotekarskiego wokół spraw związanych z zawodem 

bibliotekarza i rozwojem bibliotek, 

- doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, 

- przygotowania do jubileuszu 100-lecia SBP. 

Proponowane terminy spotkań Prezydium ZG SBP to: 28.03, 24.06, 26.09, 12.12. 

Proponowane terminy spotkań ZG SBP: 28.03, 24.06, 12.12. 

W dalszej części swojego wystąpienia kol. B. Budyńska przedstawiła wykaz planowanych 

warsztatów i konferencji:  

- ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku –  (28 stycznia), 

- tworzenie prezentacji w programie Prezi ( projekt – Tomasz Kasperczyk, styczeń), 

- psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza; jak prezentować się, budować/kształtować 

wizerunek; praca z czytelnikiem „trudnym” (luty – R. Bodarski), 

- prowadzenie BLOGA (13 lutego – Barbara Maria Morawiec), 



- komiks w zbiorach bibliotecznych – obecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona  (luty, A. 

Rusek – 2 szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych), 

- aktywne formy pracy z młodym czytelnikiem (Grażyna Walczewska-Klimczak)- kwiecień, 

październik – 2 szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych, 

- digitalizacja zbiorów;  tworzenie opisów do wersji publikacji w formie cyfrowej (czerwiec – J. 

Potęga) 

- zasady postępowania i przygotowania wniosków do projektów finansowanych w ramach środków 

pochodzących z UE (grant Kreatywna Polska) 

- statystyka biblioteczna (projekt: E. Górska), 

- opracowanie zbiorów specjalnych w formacie MARC21 – audiobooki, filmy DVD, e-booki, gry 

planszowe (projekt: Maria Wróblewska), 

- budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego tworzenia stron www dla bibliotek (M. Szmigielska), 

- budowa serwisu edukacyjnego dotyczącego pracy z użytkownikiem z problemami komunikacyjnymi  

(wspólnie z fundacją Synapsis M. Szmigielska) 

- praca z dziećmi i młodzieżą metoda KLANZY (projekt – Maria Kulik) 

- narzędzia do tworzenia edukacyjnych treści cyfrowych – grafika komputerowa (projekt – P. 

Dobrowolski), 

- kontrola zarządcza i analiza ryzyka w bibliotekach (projekt..), 

- fundrising w bibliotece, 

- dżs – opracowanie, 

- bibliometria, 

 

Konferencje 

-  „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne 

wyposażenie” , 11-12 czerwca 2013 r. Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 

- Działalność działów instrukcyjno-metodycznych, 

- 50-lecie Sekcji Bibliotek Muzycznych (październik), 

- Niepełnosprawni w bibliotece, 

- Bibliografia regionalna, Książnica w Bielsku-Białej  

- IX Forum Młodych  Bibliotekarzy Biblioteka – przystań bez granic – Gorzów Wlkp., 18-19 września 

2013 r. 

- Automatyzacja bibliotek publicznych, 

- Bibliothecae, quo vadis? Biblioteki naukowe w nowym otoczeniu społeczno-komunikacyjnym, 

technologicznym, organizacyjnym (dr M. Butkiewicz) 

 

 

J. Nowicki przedstawił Plan wydawniczy na 2014 r.  



 

Seria: NAUKA – DYDAKTYKA - PRAKTYKA 

 

1. B. Kamińska-Czubała- – Zachowania informacyjne w życiu codziennym 

 

2. E. Jamróz-Stolarska – Serie wydawnicze dla dzieci w latach 1945-1989 

 

3. J. Wojciechowski – Biblioteki w nowym otoczeniu 

 

4. J. Muszkowski – Życie Książki, (reedycja we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim) 

 

5. Z. Gruszka (red.) – Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje 

 

6. Z. Gruszka (red.) – Oblicza polskiej bibliologii. Konteksty i transgresje 

 

7. W. Kostecka, M. Skowera (red.) – Harry Potter – fenomen społeczny, zjawisko społeczne, 

ikona popkultury 

 

8. J. Jasiewicz (red.) – Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania 

kompetencji współczesnego człowieka IINiSB – Uniwersytet Warszawski 

 

9. Rezerwa dla IINiSB (Zakład Bibliotekoznawstwa) – Uniwersytet Warszawski 

 

10. M. Janiak (red.) – Informacja Naukowa: bazy danych, biblioteki cyfrowe, repozytoria. – 

Uniwersytet Jagielloński  

 

11. G. Gmiterek – Twitter i okolice 

 

 

 

Seria: BIBLIOTEKI – DZIECI - MŁODZIEŻ 

 

1. Stanisława Niedziela – Zwierzyniec literacki 

 

2. G. Lewandowicz-Nosal, K. Kujawa, A. Krawczyk – Katalog książek do bibliotek dla dzieci 

2010-2013 

 

3. I. Podlasińska – Dysleksja czyli czytelnik oporny 

 

4. Danuta Świerczyńska-Jelonek – Literatura w procesie dojrzewania 

 

5. Joanna Papuzińska-Beksiak – Mój nowy bajarz 

 

 

 

 

 

Seria: „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza” 

 

1. A. Arkabus – Mam 6 lat i gonię świat 



 

2. A. Trembowiecki – Dygitalizacja w praktyce. Poradnik 

 

3. W. Matras – Biblioterapia. Poradnik 

 

4. B. M. Morawiec – Blog w bibliotece 

 

 

Seria: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia” 

 

1. W. Kostecka (red.) – Literatura dziecięca wobec wyzwań współczesności 

 

2. J. Ignatowicz – Zapomniane, zapamiętane 

 

3. Pr. zb. (po konf.) – Etoile Jeune (wspólnie z Finami) 

 

 

Poza seriami: 

 

1. Kołodziejczyk – Prywatność w Internecie – Nagroda Młodych SBP 

 

2. B. Fabiańska – Adaptacja MAK + dla bibliografii regionalnej 
 

J. Nowicki podkreślił, że Wydawnictwo idzie w kierunku rozwoju serii poradnikowej oraz nowej serii 

wydawanej z UW, dzięki której wchodzimy szerzej w środowisko polonistyczne. Wszystkie 

publikacje wydane w ramach tej serii są dofinansowane. Zaproponował również wydanie Przeglądu 

Bibliotecznego w języku angielskim. Kol. St. Czajka zauważył, że miałoby to duże znaczenie dla 

kultury i promocji. 

 

W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrała kol. E. Stachowska-Musiał. Przedstawiła ustalenia i 

wytyczne zmierzające do zakończenia prac nad Bazą Członków SBP, m.in. zasady dostępu do bazy, 

prace dot. systematycznej aktualizacji danych, weryfikacja i uzupełnianie danych. Ustalono, że do 

przewodniczących okręgów i oddziałów zostanie wysłane pismo z informacja o harmonogramie prac. 

W terminie do 1 marca powinny zostać podjęte w okręgach i oddziałach uchwały w sprawie 

powołania administratorów bazy w poszczególnych strukturach. Uchwały będą przesyłane do Biura 

ZG SBP i na tej podstawie osoby uprawnione otrzymają komplet dokumentów dot. ochrony danych 

osobowych, w tym upoważnienie. Po podpisaniu dokumentów administratorzy prześlą je do Biura, 

dopiero wtedy Administrator Bezpieczeństwa Informacji Bazy Członków SBP wdroży przyznane 

uprawnienia. 

Prezydium podjęło Uchwałę nr 1/2014 powołującą Zespół ds. Bazy Członków SBP. W skład Zespołu 

weszli: Sylwia Błaszczyk (przewodnicząca), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Monika Sówka-Cychner, 

Ewa Stachowska-Musiał, Łukasz Stochniał. Następnie jednogłośnie zostały podjęte uchwały: 

-  w sprawie przyjęcia Zasad dostępu do Elektronicznej Bazy Członków SBP (5/2014) 



-  w sprawie przyznania uprawnień dostępu do Bazy Członków SBP (6/2014) 

Prezydium postanowiło przyznać uprawnienia dostępu do Bazy Członków SBP dla przedstawicieli 

Zarządu Głównego (E. Stefańczyk, B. Budyńska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, S. Błaszczyk), dla 

Przewodniczącej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (E. Stachowska-Musiał) oraz dla pracowników 

Biura ZG SBP (A. Grzecznowska, M. Dargiel-Kowalska, M. Szmigielska, Ł. Stochniał). 

 Kolejnym tematem omawianym przez kol. E. Stachowską-Musiał było Archiwum SBP. 

Zespół ds. Archiwum SBP, który został powołany 27 września 2013 r. opracował następujące 

dokumenty: 

- instrukcję kancelaryjną dla Biura ZG SBP, 

- instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Biura ZG SBP, 

- instrukcję kancelaryjno-archiwalną dla zarządów okręgów, oddziałów i kół SBP, 

- jednolity rzeczowy wykaz akt dla SBP. 

Wymienione instrukcje powinny być już stosowane, odpowiednie pismo w tej sprawie zostanie 

wysłane do zarządów okręgów. Kol. E. Stefańczyk złożyła na ręce kol. E. Stachowskiej-Musiał 

podziękowania dla wszystkich członków Zespołu.  

  W kolejnym punkcie obrad głos zabrała kol.  S. Błaszczyk. Wyjaśniła, że nieprawidłowości 

wykryte w Oddziale w Jeleniej Górze zostały już skorygowane, jednak organy kontrolne powinny  w 

przyszłości wykazać większą czujność w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej (dotyczy to 

wszystkich struktur SBP). 

Następnie jednogłośnie zostały podjęte uchwały: 

Nr 2/2014 w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ciechanowie 

Nr 3/2014 w sprawie rozwiązania Oddziału SBP w Ostródzie 

Nr 4/2014 w sprawie zmiany adresu siedziby Oddziału SBP w Warszawie.  

 

 Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła A. Grzecznowska, dyrektor Biura ZG 

SBP. W styczniu odnotowano spory przychód ze sprzedaży książek, jednak cały czas 

systematycznie spada sprzedaż czasopism, co ma zasadniczy wpływ na bilans finansowy. 

Czekamy na wyniki odwołań w sprawie dotacji z MKiDN w ramach programów 

operacyjnych. Kol. St. Czajka stwierdził, że dotacja nie gwarantuje opłacalności 

przedsięwzięcia. Nawiązał również do przeszłości, kiedy SBP organizowało bardzo dużo 

konferencji we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi, które zapewniały 

Stowarzyszeniu spore przychody. Zaapelował, aby informacje o realizacji budżetu sporządzać 

przynajmniej raz na kwartał. 

Następnie głos zabrała M. Szmigielska. Do portalu zwracają się biblioteki z pytaniem, co 

mogą zrobić z e-bokami. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o sformułowanie konkretnego pytania, 

które prześlemy do R. Golata z MKiDN. 



Ostatnią z omawianych spraw był projekt nowego konkursu „Koło dla Bibliotek” zgłoszony 

przez kol. R. Wojtczaka z Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP. Celem konkursu jest 

aktywizacja kół SBP na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu bibliotekarza, integracji 

środowiska zawodowego bibliotekarzy, budowania poprawnych relacji z wszystkimi 

szczeblami władz samorządowych i państwowych. Pomysł był już zgłoszony na KZD. 

Członkowie Prezydium stwierdzili, że formuła konkursu jest niejasna, ponieważ trudno 

będzie rozdzielić działanie danej biblioteki od aktywności koła. Zaproponowano 

doprecyzowanie regulaminu oraz przeprowadzenie pilotażu Konkursu w okręgu 

dolnośląskim. 

 

Kol. E. Stefańczyk zakończyła spotkanie. 

 

Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska 

  

 

 


