
Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w dniu 21 września 2012 r. 

 

W dniu 21 września 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem spotkania było omówienie działań 

realizowanych w III kwartale br. oraz stanu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów 

2013. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie 

Prezydium: Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz,  

Sylwia Błaszczyk; zaproszeni: Stanisław Czajka, dr Anna Grzecznowska,  Janina Jagielska, 

Janusz Nowicki, Elżbieta Górska, Łukasz Stochniał. 

 

Po otwarciu posiedzenia i przyjęcia protokołu z obrad  Prezydium ZG w dniu 31 maja 

2012 r. kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała o działalności Zarządu Głównego w okresie 

czerwiec-wrzesień 2012 r., w tym o: 

- zakończonych konkursach ZG SBP: Bibliotekarz Roku, Tydzień Bibliotek 

- udziale SBP (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska) w Kongresie IFLA w Helsinkach, 

- VII Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się w Łodzi: uczestniczyło ponad 

200 osób, relacja była zawieszana na bieżąco na portalu sbp.pl, następne Forum zaplanowane 

jest w Olsztynie, 

- XIV Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi, 

- przygotowaniach do 10. Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” 

współorganizowanej z Komisją Nowych Technologii (7-8 listopada); konferencja odbędzie się 

w CBW, towarzyszyć jej będzie II Salon Nowych Technologii, 

- opiniach SBP m. in. w sprawach projektów rozporządzeń: MKiDN dot. wymagań 

kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich 

oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną; 

MEN w sprawach placówek doskonalenia nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, organizacji 

kuratoriów oświaty; MSW w sprawie obsługi bibliotecznej w podległych jednostkach; 

Ministra Sprawiedliwości dot. obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, 

- przygotowaniach do udziału SBP w III Kongresie Bibliotek Publicznych ph. 

Biblioteki z wizją; SBP prowadziło blok dotyczący różnych aspektów współpracy w zespole 

bibliotecznym, np. relacji między dyrektorem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego 



(placówka główna i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania,  

- uzyskanych grantach na dofinansowanie: obchodów jubileuszu SBP; organizacji II 

Salonu Bibliotek na XXI Targach Książki Historycznej; wydawania czasopism naukowych 

SBP oraz numeru specjalnego Przeglądu Bibliotecznego w wersji angielskiej; budowy 

archiwum cyfrowego SBP, 

- uruchomieniu na portalu sbp.pl serwisu Bibliofilm – Biblioteka w filmie, film w 

bibliotece. 

Kolejną część Prezydium wypełniło omówienie przygotowań do KZD 2013. Obecni  

zatwierdzili dokumentację zjazdową dla okręgów i oddziałów (ramowe regulaminy) po 

wprowadzeniu drobnych uwag (w harmonogramie przygotowań do Zjazdów Oddziałowych i 

Okręgowych). Kol. Sylwia Błaszczyk z kolei przedstawiła stan prac Zespołu nad nowelizacją 

Statutu SBP  (poprawki, uzupełnienia itp.). Kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała o 

miejscu obrad KZD (Warszawa, w pobliżu Placu Zawiszy). Dyskutowano o tematyce 

konferencji towarzyszącej KZD; proponowano m. in. zawód bibliotekarza, budownictwo 

biblioteczne, biblioteka w świecie cyfrowym, biblioteki w świecie komunikacji sieciowej. 

Janusz Nowicki przedstawił propozycję tematu poświęconego edukacji informacyjnej 

polskiego społeczeństwa, jako wyzwania dla bibliotekarzy; nawiązywałoby to do strategii 

SBP, w której przyjęto, że SBP jest przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w 

społeczeństwie wiedzy. Zaproponował również referaty w kontekście edukacji informacyjnej, 

kompetencji i potrzeb informacyjnych. W ramach przygotowań do KZD kol. Janina Jagielska, 

przewodnicząca KOiW poruszyła problem przyznawania odznaczeń na Zjazd. 

 Kolejny punkt porządku obrad poświęcony był realizacji „Strategii SBP na lata 2010-

2021”; kol. E. Górska poinformowała m. in. o: pracach nad Ustawą o bibliotekach (trwają 

konsultacje w środowisku dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych oraz bibliotek 

akademickich), działaniach w zakresie badania efektywności bibliotek publicznych i 

pedagogicznych (zmiany w składzie Zespołu, promocja rezultatów prac Zespołu na łamach 

czasopism SBP oraz podczas spotkań Konferencji Dyrektorów WBP i innych imprez, badania 

satysfakcji użytkowników) oraz wynikach ankiety nt. oczekiwań członków SBP w zakresie 

ulg i bonusów. Wpłynęło 614 odpowiedzi, których analiza stanowi solidną podstawę do 

opracowania programu ulg i bonusów. 

 Stan realizacji prac w rozbudowie bazy członków SBP – zadaniu objętym 

dofinansowaniem w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - omówili kol. 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Łukasz Stochniał. Aktualnie w bazie jest zarejestrowanych 

ok. 7 200 osób. Do końca grudnia powinny być wprowadzone wszystkie poprawki 



obligatoryjne i nastąpi połączenie bazy z portalem sbp.pl. Zebrani dyskutowali m. in. o 

wprowadzeniu do bazy roku urodzenia członka. 

Następnie omówiono sytuację finansową SBP oraz zagadnienia rozliczania działań 

podejmowanych przez okręgi. (A. Grzecznowska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska). Sytuacja ZG 

jest stabilna, systematycznie wzrasta sprzedaż książek. Omawiano sposoby dystrybucji, 

uzgodniono, że umowa z Azymutem nie będzie kontynuowana.  

O przygotowaniach do jubileuszu 95-lecia SBP poinformowała kol. E. Stefańczyk. 

Centralne obchody odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 4 października; 

towarzyszyć im będzie Międzynarodowa Konferencja Edukacja informacyjna i medialna. 

Archipelagi wiedzy (4-5 października), przygotowywana wraz z Komisją ds. Edukacji 

Informacyjnej ZG SBP.  

J. Pasztaleniec-Jarzyńska, koordynator działań dotyczących organizacji II Salonu 

Bibliotek na XXI Targach Książki Historycznej (29 listopada-2 grudnia, Arkady Kubickiego 

w Warszawie), dofinansowanych ze środków MKiDN, omówiła stan prac dot. organizacji  

Seminarium "Małe ojczyzny - Historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek”, konkursu 

Historyczne wędrówki z biblioteką, akcję promocji książek wśród dzieci pt. „Posłuchaj z nami 

polskich baśni i legend”. W końcowym etapie przygotowań jest Katalog publikacji 

historycznych bibliotek. 

W sprawach  różnych Anna Grzecznowska poinformowała o zmianach personalnych 

w Biurze ZG SBP. 

 

  

         

        Sporządziła: Marzena Przybysz 

 
 

 


