Protokół z posiedzenia Prezydium
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
6.02.2015
W posiedzeniu Prezydium ZG SBP w dniu 6 lutego 2015 r. udział wzięli członkowie Prezydium, dyr.
Biura SBP dr Anna Grzecznowska, dyrektor Wydawnictwa SBP Marta Lach (załącznik nr 1)
Do programu posiedzenia Prezydium ZG SBP w dniu 6.02.2015 r. zgłoszono następujące tematy:
S. Błaszczyk – informację o sytuacji związanej z konkursem na stanowisko dyrektora Karkonoskiej
Biblioteki Publicznej,
E. Stefaoczyk – informację o organizacji X Forum Młodych; propozycję zorganizowania spotkania ZG
SBP z okręgami w czerwcu lub październiku br. (rozważano formułę spotkania: wizyta, rozmowy
poprzez skypa) zgłoszono propozycję, by koszty delegacji okręgi.

Zgłoszono następujące tematy do omówienia na spotkaniu z przewodniczącymi okręgów:
- link do portalu SBP na stronach bibliotek,
- hologramy,
- składki członkowskie,
- zjazd SBP 2017,
- obchody 100-lecia SBP.

Program posiedzenia został zatwierdzony przez uczestników Prezydiom.

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia Prezydium:
1. Jednogłośnie przyjęto protokół z posiedzenia Prezydium w dniu 12 grudnia 2014 r.,
2. Przedstawiono najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzieo 2014 – luty 2015.
E. Stefaoczyk przedstawiła działania przeprowadzone w ciągu ostatnich 2 miesięcy:
- zorganizowano 5 warsztatów,
- podjęto prace związane z przygotowaniem (merytorycznym, organizacyjnym) warsztatów,
które zaplanowane są w następnych tygodniach,
- podjęto prace organizacyjne i merytoryczne związane z przygotowaniem konferencji
Automatyzacja bibliotek(propozycja rozesłania informacji o konferencji do EBiB, Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Publicznych),
- wybrano hasło Tygodnia Bibliotek (Wybieram bibliotekę),
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- finalizowany jest grant FRSI Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj (rozliczenie
finansowe do marca 2015); współorganizacja z FRSI warsztatów – 17 lutego – przyznanie
nagród i wyróżnieo nagrodzonym bibliotekom),
- przygotowanie warsztatów w ramach AFB (10-12 lutego),
- prace nad przygotowaniem X Forum Młodych Bibliotekarzy – zamieszczenie informacji o
Forum wraz z propozycjami tematycznymi sesji na portalu SBP,
- prowadzono działania związane z pozyskiwaniem grantów na 2015 r. (omówiono
propozycje odwołao w związku z odmową dofinansowania wydawania czasopism:
Bibliotekarza, Poradnika Bibliotekarza, ZiN, Przeglądu Bibliotecznego. Prowadzono analizy
dotyczące rentowności czasopism, np. Przeglądu Bibliotecznego i ZiN oraz propozycji dalszych
działao w związku ze spadkiem sprzedaży (np. prowadzenie czasopism tylko w wersji
elektronicznej).

3. Projekt planu pracy przedstawiła B. Budyoska (załącznik nr 2). Omówiła zmiany
wprowadzone do poprzedniej wersji planu wynikające z toczących się spraw, np. uzupełniono
hasło Tygodnia Bibliotek, uzupełniono wykaz proponowanych warsztatów na 2015 r. (projekt
planu w załączniku). Marta Lach omówiła plan wydawniczy na 2015 r (załącznik nr 3). E.
Stefaoczyk odniosła się do terminów planu wydania poszczególnych publikacji i zauważyła, że
gros z nich ukaże się w II połowie roku. Rysuje się niebezpieczeostwo braku nowości w I
połowie roku, a zatem możliwości braku wpływu środków ze sprzedaży. M. Lach potwierdziła,
że najlepiej sprzedają się nowości, podobnie pozostała sprzedaż „uaktywnia się” podczas
wchodzenia nowych tytułów. Planowane są też dodruki publikacji J. Wojciechowskiego, G.
Lewandowicz-Nosal. S. Błaszczyk zaproponowała, by wykorzystad licznie organizowane
warsztaty i przygotowywad stoisko z ofertą wydawniczą książek i czasopism SBP.
M. Lach omówiła liczne akcje promujące wydawnictwa SBP. Podjęto działania, by prowadzid
takie akcje na wydziałach filologii polskiej i pedagogiki szkół wyższych. M. Przybysz
zaproponowała, by artykuły M. Dombek publikowane w Bibliotekarzu były podstawą większej
pracy, która wyda SBP. Podobna propozycja padła odnośnie S. Czub-Kiełczewskiej, autorki
artykułów o ochronie danych osobowych. A. Grzecznowska zwróciła uwagę, że należy
zastanowid się publikacjami poradnikowymi, np. z zakresu fotografii, projektowania stron
internetowych. O przygotowanie takiego poradnika można poprosid W. Kasperczyka,
prowadzącego warsztaty z tego zakresu.
E. Stefaoczyk zwróciła uwagę, że strony bibliotek publicznych pozbawione są w większości
linków do portalu SBP. Utrudnia to nie tylko komunikację, przepływ informacji, ale także
możliwośd łatwego wchodzenia na stronę SBP i przegląd nowości wydawniczych SBP. E.
2

Stefaoczyk zaproponowała, by poprzez okręgi przekazywad informacje do bibliotek o zaletach
zamieszczenia linku do portalu sbp na stronach bibliotek. J. Pasztaleniec-Jarzyoska
zaproponowała, by zwrócid się do działów instrukcyjno-metodycznych wojewódzkich
bibliotek publicznych z informacją, jakie korzyści daje stały kontakt z portalem sbp.
S. Błaszczyk podniosła sprawę drukowania plakatu na Tydzieo Bibliotek. Niektóre okręgi nie
kupują plakatów w związku ze zbyt wygórowaną ceną. Propozycja do rozważenia jest
udzielanie upustów dla okręgów, przy dużych zakupach.

4. S. Błaszczyk poinformowała, że jej relacja o sprawozdaniach z działalności ZG SBP z okręgów,
zarówno finansowych, jak i merytorycznych jest niepełna z powodu braku informacji z
okręgów. W najbliższym czasie dopiero spodziewa się otrzymania stosownych sprawozdao.
M. Przybysz podobnie poinformowała, ze dopiero zaczynają spływad sprawozdania z sekcji i
komisji

ZG SBP.

A. Grzecznowska zaproponowała, by nie publikowad w Przeglądzie

Bibliotecznym omówienia ze sprawozdao z działalności okręgów, sekcji i komisji, by jedynie
zamieścid je w Biuletynie Informacyjnym SBP oraz na portalu. J. Pasztaleniec-Jarzyoska
zaproponowała, by jednak w Przeglądzie ukazał się artykuł omawiający dokonania ostatniego
roku.
5. A. Grzecznowska omówiła sytuację finansową ZG SBP (załącznik nr 4) . Poinformowała, że
zaległości w płatnościach (listopadowe i grudniowe 2014 r.) zostały

pokryte do kooca

stycznia 2015 r. Z analizy sytuacji finansowej wynika, że w dalszym ciągu straty przynosi
sprzedaż czasopism, największy Przeglądu Bibliotecznego i Poradnika Bibliotekarza. Po akcji
informującej dyrektorów wbp o niskich zakupach czasopism w bibliotekach poprawiła się
prenumerata np. w mazowieckim. Działy i-m mają dużą możliwośd oddziaływania na
biblioteki w terenie. A. Grzecznowska poprosiła o kontakt do tych działów iinstrukcyjnometodycznych wbp, z którymi współpraca układała się owocnie, by lobbowad na rzecz
prenumeraty czasopism bibliotekarskich. W kontekście sytuacji finansowej SBP i odmowy
grantu na wydawanie Bibliotekarza i brak grantu na wydawanie Poradnika Bibliotekarza, a
także złej sytuacji pozostałych czasopism podjęto decyzję o przeprowadzeniu analizy
rentowności czasopism. Analizę taką przeprowadzono dla Przeglądu Biblioetcznego, należy
dokonad jej dla innych czasopism.
6. J. Pasztaleniec-Jarzyoska omówiła sprawę rozliczania grantów za 2014 r. i ich pozyskiwania w
2015 r. Z dostępnych już wyników rozstrzygających wyniki konkursowe SBP otrzymało grant
na:
– AFB (MKiDN – na trzy lata – kwota 286 tys. zł),
- Tydzieo Bibliotek 2015 (MKiDN – 32 tys.),
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- warsztaty Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osoba z autyzmem (Fundacja Batorego – 170 900
zł) – plan 5 spotkao w bibliotekach Warszawy.
Nie rozpatrzono pozytywnie wniosków SBP o dofinansowanie:
- IV Salonu Bibliotek na Targach Książki Historycznej,
- wydawania Bibliotekarza z wkładkami ( odwołanie),
- wydawaniaPoradnika Bibliotekarza z wkładkami (odwołanie),
- wydawanie ZiN, Przeglądu Bibliotecznego (odwołanie),
- cykl szkoleo e-learningowych (MKiDN) (odwołanie).
Uznano za konieczne staranie się o inne granty, np.:
- w ramach Erazmus +,
-w urzędzie miasta st. Warszawy – małe granty na małą działalnośd,
- na zasadzie partnerstwa i współpracy z FRSI,
- Biblioteka wielokulturowa (M. Majewska – współpraca z bibliotekami Ukrainy).

AFB – otrzymaliśmy dofinansowanie z FRSIw 2015 r. jedynie na dwa miesiące, co bardzo
utrudnia i zawęża możliwośd dalszego działania. Zorganizowane będą jeszcze z funduszy
Fundacji warsztaty dla koordynatorów (11-13.02) i zakupione zostanie oprogramowanie do
systemu komputerowego. Aplikacja do Obserwatorium Kultury tylko częściowo zakooczyła
się sukcesem, otrzymaliśmy grant na trzy lata, ale niewystarczające środki zmuszają do
ograniczenia planowanych prac. J. Pasztaleniec-Jarzyoska zaproponowała by aplikowad do
+Ministerstwa Administracji i cyfryzacji o dofinansowanie na AFB w częśd, która będzie
ograniczona powodu braku środków. E. Stefaoczyk zaproponowała, by składad też aplikację
na ten cel do MKiDN.

7. Stan przygotowao konkursów organizowanych przez SBP w 2015 r. omówiła E. Stefaoczyk:
– Bibliotekarz Roku – program uruchomiony,
– Tydzieo Bibliotek – program ogłoszony, wybrane jasło(Wybieram bibliotekę), ogłoszony
konkurs na plakat,
- Nagroda Młodych – Nagroda Naukowa SBP,
- Mistrz Promocji Czytelnictwa – inicjatywa trochę zmarginalizowana i coraz trudniejsza do
przeprowadzenia: trochę powielają się cele z innymi akcjami SBP, np. Tygodniem Bibliotek
(chod nie do kooca), problem z pozyskanie nagród książkowych dla laureatów.
Wyłania się problem: wprawdzie nie chcielibyśmy zawieszad konkursu, ale jak pozyskad
nagrody, czy fundusze na nagrody? Padała propozycja, by zwrócid się do wydawców
katolickich, do ks. Szpakowskiego, do wydawców akademickich (E. Stefaoczyk).
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8. Sprawy różne:
– S. Błaszczyk , opiekun okręgu dolnośląskiego, przedstawiła bardzo skomplikowaną
sytuacjęw Karkonoskiej Bibliotece Publicznej, konflikt toczący się podczas powoływania
komisji ds. wyłonienia dyrektora ww. biblioteki.
- E. Stefaoczyk wskazała tematy, które muszą byd przedmiotem posiedzenia ZG SBP w marcu
br.:


obchody 100-lecia SBP,



Zjazd SBP w 2017 r.,



Organizacja IFLA w 2017 r. w Polsce (jeśli zostaniemy wybrani)

Powstał dylemat, czy

łączyd Zjazd z obchodami 100-lecia, czy organizowad osobno.

Większośd był zdania, że powinna to byd wspólna uroczystośd. Zastanawiano się nad
miejscem jej zorganizowania, np. w Bibliotece m.st. Warszawy,

- M. Przybysz podjęła temat wręczania medali z okazji 100-lecia. Ponieważ znaczne grono ma
byd odznaczone zaproponowała odstąpienie od ich wręczania (koszty), natomiast mogą
zastąpid je dyplomy. Wypowiedziano się również w sprawie opracowania logo 100-lecia,
którym należałoby sygnowad materiały zjazdowe, publikacje jubileuszowe itp.

Przygotowała
Barbara Budyoska
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