Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 3.02.2017 r.
W dniu 3 lutego 2017 r. odbyło się w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie
posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie Prezydium: Sylwia
Błaszczyk, Barbara Budyńska, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni:

Małgorzata Dargiel-Kowalska,

Marta Lach, Anna Grzecznowska.
Porządek obrad obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przyjęcie protokółu z posiedzenia Prezydium w dn. 9 grudnia 2016 r.
Najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2016 – styczeń 2017
Projekt Planu pracy ZG SBP na 2017 r., plan wydawniczy
Sprawozdania za 2016 r. z działalności ZG SBP, okręgów oraz sekcji, komisji i
zespołu ZG SBP – wstępne omówienie
Sytuacja finansowa SBP
Przygotowania do IFLA Wrocław 2017
Przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP
Przygotowania do KZD 2017
Sprawy różne.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Stefańczyk.

Ad.1
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 9 grudnia
2016 r.

Ad. 2
Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2016
– styczeń 2017, w tym:
- opinie i wystąpienia SBP do właściwych ministerstw, władz samorządowych
- współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami (BP w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, IDIiB
UW)
- konkursy (Tydzień Bibliotek 2017, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016, Bibliotekarz Roku
2016)
- realizację działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dotacje)
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- Analizę Funkcjonowania Bibliotek
- patronaty
Szczegółowy materiał dostępny w Biurze ZG SBP.

Ad. 3
Kol. B. Budyńska przedstawiła projekt Planu pracy ZG SBP na 2017 r. Szczególną uwagę
zwróciła na przygotowania do KZD oraz obchodów 100-lecia SBP, organizację Kongresu
IFLA we Wrocławiu w 2017 r. Wymieniła planowane konferencje: „Działalność
instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania” (Bydgoszcz, 30-31 maja
2017 r., we współpracy z WiMBP w Bydgoszczy i Biblioteką Główną UKW), „Osoby
niewidome w cyfrowym świecie bibliotek”, „Jak czytanie wpływa na rozwój człowieka i
społeczeństwa” (konferencja z okazji ŚDK organizowana we współpracy z PIK). Plan
zawiera również proponowane terminy spotkań: Prezydium ZG SBP – 7.04, 22.06, 25.09,
8.12; Zarząd Główny SBP – 7.04, 25.09, 20.10, 21.10, 8.12. Dokument zostanie przyjęty
przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.
M. Lach omówiła plan wydawniczy SBP, który ma charakter otwarty. Plan zakłada wydanie
w I kwartale 2017 r.: 3 publikacji w serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”, 1 w serii „Propozycje
i Materiały”, 1 w serii „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia”, 1 w serii „Biblioteczka
Poradnika Bibliotekarza”, 2 aktualizacji wkładek do segregatorów w serii „FO-KA”, 1
publikacji poza seriami.
Kol. M. Majewska zgłosiła propozycję uzupełnienia planu pracy o cykl praktycznych szkoleń
dla osób pracujących w bibliotekach bez wykształcenia kierunkowego, uczących
podstawowych zagadnień związanych z bibliotekarstwem, np. opracowywanie zbiorów.
Organizację takich szkoleń można połączyć z wydawaniem serii podręcznikowej o roboczym
tytule „ABC pracy bibliotekarza”. A. Grzecznowska zaproponowała podjęcie współpracy z
Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW przy organizacji takiego kursu i
wydawanie wspólnego certyfikatu dla jego uczestników. Kol. M. Majewska zobowiązała się
przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SBP szczegóły dotyczące programu i
kadry.

Ad. 4
Projekt Sprawozdania z działalności ZG SBP w 2016 r. przedstawiła kol. B. Budyńska. W
ubiegłym roku podjęto 10 uchwał, zorganizowano ogółem 31 warsztatów (w tym: 28
stacjonarnych i 3 e-learningowe) oraz 12 warsztatów w ramach FMB. Ogółem przeszkolono
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ok. 630 osób. Główne tematy dotyczyły: formy promocji i aktywizacji czytelników, prawa
autorskiego, prawa pracy w bibliotekach, biblioterapii, stron www, autyzmu, archiwum
zakładowego, rywalizacji. Niektóre warsztaty zrealizowano na zamówienie bibliotek i innych
instytucji w ich siedzibach (Zielona Góra , Mińsk Mazowiecki, Radom, Wrocław, Szczecin).
Wśród konferencji należy wymienić: „Dokumenty życia społecznego w badaniach i
praktyczne ich wykorzystanie (6-7.10., Wrocław), 35 spotkanie Zespołu Bibliografii
Regionalne „Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej” (6-7 .06., Wrocław),
„EduAKCJA - Biblioteka – Usłyszeć i zobaczyć literaturę” (19.05., Warszawa, ), „Archiwa
muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich” (1 .12., Warszawa).
M. Lach zaprezentowała tytuły czasopism oraz publikacje zwarte wydane w 2016 r. przez
Wydawnictwo SBP. Ukazało się 17 tytułów. Czasopisma ukazują się terminowo, z wyjątkiem
półrocznika „Zagadnienia Informacji Naukowej”, którego nr 2/2016 ukaże się pod koniec
lutego 2017 r. z powodu opóźnień redakcji.
Sprawozdania z działalności sekcji, komisji i zespołu ZG SBP oraz struktur terenowych
zostaną przygotowane i przyjęte na posiedzeniu ZG SBP 7 kwietnia br.

Ad.5
Sytuację finansową SBP omówiła Dyrektor Biura ZG SBP dr A. Grzecznowska. Wynik
finansowy na koniec 2016 r. jest dodatni. Nie udało się jednak zatrzymać spadku sprzedaży
publikacji i czasopism. Na dodatni bilans miały wpływ dotacje, głównie MKiDN i MNiSW
(w 2016 r. realizowano 11 grantów). Nie ma jeszcze informacji o dotacjach przyznanych na
2017 r. SBP przygotowało wnioski m.in. w ramach programów ministerialnych: w MNiSW
(1 – numer specjalny „Przeglądu Bibliotecznego”), w MKiDN (5 – TB 2017, Salon Bibliotek,
Poradnik Bibliotekarza, wystawa Bibliotheca Magna, teatr w bibliotece), przygotowanie
wniosku dot. szkoleń dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe

Ad. 6
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do Kongresu IFLA 2017 we
Wrocławiu. SBP współpracuje ściśle z Biblioteką Narodowa oraz Miastem Wrocław. We
współpracy z IFLA ukazuje się newsletter poświęcony Kongresowi (kolejny numer
zaplanowany

jest

na

luty).

Na

bieżąco

aktualizowana

jest

strona

Kongresu

http://www.sbp.pl/ifla2017, prowadzona przez SBP. Trwa nabór wolontariuszy, termin
przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 31 marca br. Do końca stycznia zarejestrowało
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się ok. 200 osób. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez MKiDN. Ministerstwo przekaże
środki Bibliotece Narodowej, która podpisze z SBP umowę m.in. na: wydanie publikacji o
bibliotekach polskich, folderu o SBP, numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego” oraz
gadżety, ulotki itp.
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska opowiedziała o International Advocacy Programme (IAP),
stworzonym przez IFLA. Jego celem jest podkreślenie, jak ważną rolę spełniają biblioteki w
realizacji programu zrównoważonego rozwoju ONZ Agenda 2030.

Ad. 7
Centralne obchody Jubileuszu SBP odbędą się 20 października 2017 r. w Bibliotece
Narodowej w Warszawie. Będą obejmowały m.in. wystąpienie Przewodniczącej Elżbiety
Stefańczyk, referat nt. wpływu SBP na polskie bibliotekarstwo, projekcję filmu
dokumentalnego o Stowarzyszeniu, koncert.
W lutym zostanie uruchomiona na portalu sbp.pl zakładka poświęcona obchodom Jubileuszu.

Ad. 8
Krajowy Zjazd Delegatów SBP odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. w
Bibliotece Narodowej (bezpośrednio po zakończeniu uroczystości jubileuszowych SBP). Na
kolejne posiedzenie ZG zaproszeni zostaną. przewodniczący komisji: ds. Statutu oraz ds.
gromadzenia i analizowania wniosków. Przedstawiony i zatwierdzony zostanie również
preliminarz kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Zjazdu.

Ad. 13
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
- propozycja powołania przy ZG SBP Komisji ds. Archiwów. Sprawą zajmie się ZG na
następnym posiedzeniu.
- jednogłośnie przyjęta została uchwała dotycząca włączenia do składu osobowego Zespołu
ds. badania efektywności bibliotek Magdaleny Mrugalskiej z WiMBP w Bydgoszczy
(Uchwała Prezydium ZG SBP nr 1/2016)
Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.
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