Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 4 grudnia 2013 r.
W dniu 4 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie
Prezydium: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz,
Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz; zaproszeni:
Stanisław Czajka – honorowy przew. SBP, Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata
Szmigielska, Małgorzata Dargiel-Kowalska.
Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP powitała
uczestników spotkania i przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 27 września 2013 r.
2. Najważniejsze działania ZG SBP w okresie 27.09-4.12
3. Wybory w sekcjach, komisjach, zespole działających przy ZG SBP
4. Stan realizacji Planu pracy na 2013 r.
5. Realizacja Strategii SBP na lata 2010-2021
6. Sytuacja finansowa SBP
7. Propozycje do Planu pracy na 2014 r.
8. Sprawy różne

Ad. 1
Zebrani przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP z dn. 27
września 2013 r.

Ad. 2
Przewodnicząca

SBP

przedstawiła

najważniejsze

działania

podjęte

przez

Stowarzyszenie w ostatnim okresie:
- rejestracja nowych władz i Statutu SBP w KRS;
- warsztaty („Ochrona danych osobowych w bibliotece”, „Metody i techniki rozwiązywania
sytuacji konfliktowych w pracy bibliotekarza”, „Fundraising w bibliotece, czyli jak pozyskać
i zatrzymać sponsora”)
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- seminaria („Kto stoi za nowym Żmigrodzkim?” podczas Targów Książki w Krakowie,
„Opiekunowie polskich zbiorów za granicą” podczas Targów Książki Historycznej w
Warszawie)
- ogłoszenie konkursu „Historyczne wędrówki z biblioteką”
- przeprowadzenie zmian i uzupełnień w składach redakcji oraz Rad Redakcyjnych czasopism
SBP
- rozwój portalu sbp.pl (badania ankietowe i opracowanie wyników, prace nad
unowocześnieniem grafiki, kontynuacja digitalizacji wydawnictw SBP)
- wnioski do MKiDN o dotacje na: wkładki i dodatki do Poradnika Bibliotekarza i
Bibliotekarza, Tydzień Bibliotek 2014, warsztaty nt. wspierania bibliotek w zakresie
tworzenia stron internetowych, warsztaty dla bibliotekarzy „Pomóż mi to powiedzieć – jak
rozmawiać z osobami z problemami komunikacyjnymi”
- przygotowania do Jubileuszu 650 lat w służbie książki
- ankiety dot. prenumeraty czasopism SBP
- stanowiska i opinie SBP:


Apel do MKiDN dot. uruchomienia dla bibliotek programu dofinansowania
zakupu czasopism



Pismo do MEN nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty



Pismo do Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO nt.
rekomendacji IFLA



Pismo do MKiDN o ustanowienie 2014 r. Rokiem Czytelnika



Apel do Kuratora Oświaty w Lublinie o wstrzymanie likwidacji 8 filii
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

- patronaty Stowarzyszenia i portalu sbp.pl

Ad. 3
Kol. M. Przybysz wymieniła przewodniczących sekcji, komisji i zespołu w kadencji
2013-2017:
 Sekcja Bibliotek Muzycznych – Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu
Muzykologii UJ w Krakowie)
 Sekcja Fonotek – Katarzyna Janczewska-Sołomko (Biblioteka Narodowa)
 Sekcja Bibliotek Naukowych – Kiriakos Chatzipentidis (Biblioteka Instytutu
Psychologii, Uniwersytet Wrocławski)
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 Sekcja Bibliotek Publicznych – Krzysztof Marcinowski (Miejska Biblioteka Publiczna
w Szczecinie)
 Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – Iwona Smarsz (Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)
 Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych – Wiesława Budrowska (Biblioteka
Pedagogiczna w Toruniu)
 Komisja Nowych Technologii – Lilia Marcinkiewicz (Książnica Pomorska w
Szczecinie)
 Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów – Beata Czekaj-Wiśniewska (Centralna
Biblioteka Wojskowa w Warszawie)
 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Ewa Stachowska-Musiał
 Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów – Aldona Borowska (Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy)
 Komisja Zarządzania i Marketingu – Maja Wojciechowska (Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Gdański)
 Zespół ds. Bibliografii Regionalnej – Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa)
Wybory nie odbyły się jeszcze w Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych oraz w
Komisji ds. Edukacji Informacyjnej.

Ad. 4
Stan realizacji Planu pracy w 2013 r. omówiła kol. E. Stefańczyk. Plan pracy
rozpisany został wg celów ujętych w Strategii SBP. Zadania realizowane są w różnym
stopniu i zakresie. Do najważniejszych działań należy zaliczyć projekt nt. badania
efektywności bibliotek oraz realizację grantu FRSI na rozbudowę portalu sbp.pl. W grudniu
br. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami FRSI w sprawie przedłużenia grantu dla
Stowarzyszenia. Kolejnym ważnym tematem dla SBP w 2013 r. była ustawa o bibliotekach.
Jej projekt opracowany przez SBP został przekazany do MKiDN, gdzie zaproponowano, aby
przedstawiony projekt ustawy był procedowany jako projekt społeczny. Zarząd Główny SBP
podczas posiedzenia w dn. 27 września br. podjął decyzję, aby projekt procedować w trybie
poselskiej inicjatywy ustawodawczej. Do okręgów SBP rozesłany został apel o przesyłanie
nazwisk parlamentarzystów mogących wesprzeć Stowarzyszenie. Niestety, odpowiedzi
nadsyłane ze struktur terenowych wskazują na małą liczbę sprzymierzeńców. Projekt ustawy
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został przekazany do Krajowej Rady Bibliotecznej, która ma wydać opinię i podjęte zostaną
dalsze wspólne starania o rozpoczęcie działań legislacyjnych.
Kol. J. Nowicki przedstawił stan realizacji planu wydawniczego na 2013 r. Do końca
roku wydanych zostanie jeszcze 6 pozycji:
- Janusz Korczak. Pisarz
- Książka i młody czytelnik
- V tom podręcznika jhp KABA
- Harry Potter. Fenomen społeczny
- Elitarne i popularne wzory czytania
- Bibliotekarstwo. Wydanie nowe
Wydany zostanie również Statut SBP oraz Biuletyn Informacyjny ZG SBP.

Ad. 5
Stan realizacji Strategii SBP na lata 2010-2021 zreferowała kol. J. PasztaleniecJarzyńska. Nawiązała do ustawy o bibliotekach, która jest jednym z zadań ujętych w Strategii.
Rozbieżność między stanem faktycznym a tym, co zakładaliśmy kilka lat temu spowodowała,
że pewne zapisy w Strategii na temat ustawy trzeba będzie zmodyfikować. Trzeba wzmocnić
działania promocyjne i lobbujące w środowisku za projektem nowej ustawy. Kolejnym
zadaniem, które zostało ujęte w Strategii a jego realizacja nie pokrywa się z tym, co
zakładano, jest projekt systemu wypożyczeń międzybibliotecznych. System został
opracowany przez kol. M. Burchard, natomiast środowisko nie wykazuje zainteresowania tym
projektem. Należy więc podjąć próbę jego popularyzacji np. w formie seminarium. Inny
temat, nie do końca zrealizowany to pragmatyka zawodowa. Wobec szeregu zmian i
deregulacji nie można w chwili obecnej zakończyć zadania.
Zadania ujęte w Strategii, które udało się w pełni zrealizować, to:
- badanie efektywności bibliotek
- przygotowania do wprowadzenia Public Lending Right oraz zmian w prawie autorskim
- akredytacja profesjonalna SBP.

Ad. 6
Sytuację finansową Stowarzyszenia przedstawiła A. Grzecznowska, dyrektor Biura
ZG SBP. Rok zakończy się ujemnym wynikiem finansowym. W stosunku do roku ubiegłego
sprzedaż książek i czasopism spadła o 230 tys. zł. Sytuację finansową ratowały otrzymane
granty; pod tym względem był to bardzo dobry rok – w stosunku do 2012 r. otrzymaliśmy
4

100 tys. zł więcej z dotacji. Z powodu ujemnego wyniku finansowego podjęto działania
zaradcze: SBP zaczęło organizować warsztaty zamiast konferencji (konferencje objęte są
wyższym podatkiem), nastąpiła redukcja etatów w Biurze ZG SBP, wstrzymane zostały
honoraria w miesięcznikach SBP. W obecnej sytuacji najważniejszy jest wzrost sprzedaży.
Kol. B. Budyńska zaapelowała, aby od stycznia rozpocząć zintensyfikowaną akcję zachęcania
bibliotek do kupna naszych czasopism. Brak pieniędzy nie powinien być w tym przypadku
przeszkodą, zwłaszcza jeśli chodzi o prenumeratę jednego tytułu. Kol. M. Majewska również
zauważyła, że chyba nie tylko sprawy finansowe są przyczyną spadku zakupu czasopism i
książek przez biblioteki. W środowisku brak jest zainteresowania dokształcaniem
zawodowym, a co za tym idzie księgozbiorem fachowym Kol. H. Bednarska przypomniała,
że tendencja spadkowa zakupu czasopism utrzymuje się od lat i może trzeba rozważyć
wydawanie 1 miesięcznika. W krótkiej dyskusji na ten temat przew. SBP E. Stefańczyk
stwierdziła, że jeśli powstanie nowy tytuł z połączenia „Bibliotekarza” i „Poradnika
Bibliotekarza” to trzeba będzie podjąć bardzo silne działania promocyjne i szukać
czytelników, więc finansowo nie przyniesie to znacznej poprawy. Poinformowała również, że
dyrektor Michał Strąk wycofał się z dofinansowania i współwydawania „Bibliotekarza”.
Ustalono, że SBP powinno zwrócić się do Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Biblioteki
Publicznych i prowadzić rozmowy z poszczególnymi dyrektorami bibliotek potencjalnie
zainteresowanymi współwydawaniem czasopisma. Następnie głos zabrał kol. St. Czajka.
Stwierdził, że przyczyną złej sytuacji finansowej Stowarzyszenia jest nie tylko słaba sprzedaż
wydawnictw, ale również inne czynniki, jak np. płace, konferencja zjazdowa. Poziom
miesięczników jest bardzo dobry, także plan wydawniczy na 2013 r. był atrakcyjny, jednak
nie w pełni udało się go zrealizować. Biblioteki i bibliotekarze przestali kupować
wydawnictwa fachowe. Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że same dotacje nie będą w
stanie uratować finansów SBP. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zauważyła, że granty są
głównie źródłem prestiżu dla Stowarzyszenia, ale nie finansują podstawowej działalności
bieżącej SBP. Kiedyś organizacja konferencji dawała duże przychody, obecnie sytuacja się
zmieniła, ponieważ to uczelnie zaczęły organizować atrakcyjne konferencje, odbierając nam
w ten sposób tematy i uczestników.

Ad. 7
Propozycje do Planu pracy na 2014 r. przedstawiła kol. E. Stefańczyk. Struktury SBP
nadsyłały do Biura ZG SBP propozycje szkoleń. Znalazły się tam takie tematy, jak:
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- szkolenia fachowe (statystyka biblioteczna, opracowanie zbiorów specjalnych, bibliometria,
dokumenty życia społecznego, komiks)
- praca z czytelnikiem (dzieci, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, bajkoterapia, edukacja
medialna)
- szkolenia psychologiczne (stres, asertywność, wystąpienia publiczne)
- prawo (wizerunek, plagiat, prawa autorskie, ochrona danych osobowych)
- szkolenia informatyczne (blog, grafika, tworzenie stron, Prezi)
- pozyskiwanie środków finansowych (m.in. unijnych), promocja
Konferencje planowane w 2014 r. to:
- Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim
- konferencja nt. architektury bibliotek (z częścią warsztatową przy współpracy Instytutu
Książki)
- Działalność działów instrukcyjno-metodycznych w bibliotekach wojewódzkich
Kol. M. Przybysz poinformowała, że również sekcje i komisje planują organizację
konferencji tematycznych, m.in. Sekcja Bibliotek Muzycznych (Jubileusz 50-lecia), Sekcja
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych.
Następnie swoje propozycje do Planu pracy przedstawił kol. M. Butkiewicz.
Dotyczyły one tematyki szkoleń, konferencji (Bibliothecae, quo vadis? Biblioteki naukowe w
nowym

otoczeniu

społeczno-komunikacyjnym,

technologicznym

i

organizacyjnym),

publikacji (Współczesny podręcznik bibliotekarstwa) oraz propozycji do uwzględnienia na
portalu (katalog fotograficzny współczesnych obiektów bibliotecznych w kraju i na świecie,
prezentacja firm specjalizujących się w projektowaniu i budownictwie bibliotecznym)
M. Szmigielska, red. naczelna portalu, zwróciła uwagę na zagadnienia prawne dot.
udostępniania ebooków, jako temat warsztatów.
Propozycje do Plany wydawniczego na 2014 r. przedstawił kol. J. Nowicki.
1. Seria NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA
- Zachowania informacyjne w życiu codziennym (Czubałowa-Kamińska)
- Serie wydawnicze dla dzieci w latach 1945-1989 (Jamróz-Stolarska)
- Biblioteki w nowym otoczeniu (J. Wojciechowski)
- Życie książki (J. Muszkowski) – reedycja
- Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje (red. Z. Gruszka)
- Oblicza polskiej bibliologii. Konteksty i transgresje (red. Z. Gruszka)
- publikacje we współpracy z IINiSB UW
- publikacja we współpracy z Instytutem Bibliotekoznawstwa UJ
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2. Seria BIBLIOTEKI-DZIECI-MŁODZIEŻ
- Zwierzyniec literacki (St. Niedziela)
- Katalog książek do bibliotek dla dzieci 2010-2013 (G. Lewandowicz-Nosal)
- Dysleksja czyli czytelnik oporny (I. Podlasińska)
- Literatura w procesie dojrzewania (D. Świerczyńska-Jelonek)
3. Seria „Biblioteczka Poradnika”
- Dygitalizacja w praktyce (A. Trembowiecki)
- Mam 6 lat i gonię świat (red. J. Chruścińska)
4. Seria „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”
- Zapomniane, zapamiętane (J. Ignatowicz)
- Etoile Juune (praca zbiorowa wspólnie z Finladią)
5. Poza seriami
- Prywatność w Internecie – Nagroda Młodych SBP (Kołodziejczyk)

Ad. 8
 Praskie Koło SBP
Kol. M. Majewska poinformowała, że Zarząd Oddziału SBP w Warszawie na zebraniu w dn.
9 października 2013 r. jednogłośnie zdecydował o powołaniu Koła SBP przy Bibliotece
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Planuje
się, że Koło w zasięgu swojego działania obejmie prócz Dzielnicy Praga-Południe także
obszar Wesołej i Wawra.
 Lokal dla Biura ZG SBP
Od kilku miesięcy trwają rozmowy z Dyrekcją Biblioteki Narodowej na temat przeniesienia
Biura ZG SBP do gmachu głównego BN. Nie ma na razie informacji o wysokości czynszu w
nowym lokalu. Prawdopodobny termin przeprowadzki to kwiecień 2014 r.
 Hasło Tygodnia Bibliotek 2014
Hasło powinno nawiązywać do Jubileuszu „650 lat w służbie książki” oraz do pomysłu
ogłoszenia roku 2014 Rokiem Czytelnika. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o nadsyłanie
propozycji, aby Zarząd Główny mógł zatwierdzić hasło na spotkaniu 13-14 grudnia br.
 Konkurs „Bibliotekarz Roku”
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Należy zastanowić się nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie konkursu. Dotyczył tego
również jeden z wniosków KZD, mówiący o tym, aby rozważyć zasadę wyboru laureata
przez Kapitułę Konkursu.
 Rzecznictwo
Na portalu SBP.pl pojawiają się komentarze złośliwe, wyrażające negatywny stosunek do
SBP. A. Grzecznowska stwierdziła, że potrzebny jest rzecznik Stowarzyszenia, który będzie
w takich przypadkach natychmiast reagował i udzielał stosownych odpowiedzi. Funkcję tę
zaproponowano B. Budyńskiej i S. Błaszczyk.
 Baza członków SBP
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała, że baza wymaga aktualizacji, pismo w tej
sprawie zostanie rozesłane do okręgów SBP. Obecnie M. Sówka-Cychner uzupełnia bazę o
informacje o odznaczeniach.
Przew. SBP E. Stefańczyk zakończyła obrady.

Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska
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