
Protokół z Posiedzenia  

Prezydium Zarządu Głównego 

 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

w dniu 9 grudnia 2016 r. 

 

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego SBP. Spotkanie prowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. W 

posiedzeniu uczestniczyli ponadto członkowie Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Barbara 

Budyńska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, 

Marta Lach, Elżbieta Zaborowska (GKR).  

 

Po otwarciu posiedzenia, przyjęto protokół z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 4 

października 2016 r.  

Kol. E. Stefańczyk wprowadziła w tematykę obrad ZG SBP oraz przedstawiła 

problemy do omówienia:  

- podsumowanie działalności ZG SBP w 2016 r.  

- wstępny Plan pracy na 2017 r. 

- sytuacja finansowa Stowarzyszenia 

- wybór hasła Tygodnia Bibliotek 2017 

- przygotowania do Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu 

- przygotowanie do Jubileuszu 100-lecia SBP oraz do Krajowego Zjazdu Delegatów 

SBP w 2017 r. 

 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała również o propozycji Komisji Odznaczeń i Wyróżnień 

ZG SBP dotyczącej rozszerzenia możliwości przyznawania Medalu Bibliotheca Magna 

Perennisque poprzez ustanowienie trzech stopni. Pierwszy, najwyższy stopień, byłby 

przeznaczony dla bibliotek wiodących w skali kraju, drugi dla tych o wojewódzkim zasięgu 

oddziaływania, trzeci dla bibliotek o zasięgu lokalnym, powiatowym. Komisja uzasadnia 

swoją propozycję tym, że Biuro ZG SBP posiada spory zapas Medali Bibliotheca Magna 

Perennisque, które według obecnie obowiązujących kryteriów przyznawane są bardzo 

rzadko. W związku z Jubileuszem 100-lecia SBP w 2017 r. należy spodziewać się znacznie 

większej liczby wniosków o odznaczenia. Przy takim rozwiązaniu nie byłoby potrzeby 

wybicia odrębnych medali, a posiadany zapas medali da się lepiej wykorzystać, co pozwoli 



nagrodzić większą liczbę prężnych bibliotek. Ponadto jest to najmniej kosztowna opcja 

rozszerzenia oferty odznaczeniowej SBP. Po dyskusji kol. S. Błaszczyk, M. Majewska i E. 

Stefańczyk opowiedziały się za pozostawieniem dotychczasowych zasad przyznawania 

Medalu, ze względu na rangę tego odznaczenia. Propozycja KOiW zostanie przedstawiona 

Zarządowi Głównemu SBP.  

 

Członkowie Prezydium zatwierdzili materiały przygotowane na posiedzenie ZG SBP. 

 

         

        

 


