
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP; 14 marca 2008 r.

W  dniu  14  marca  2008  r.  odbyło  się  w  Bibliotece  Narodowej  pierwsze  w  tym  roku 
posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które prowadziła kol. 
Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP. Poprzedziło je posiedzenie Prezydium ZG SBP, 
na  którym  omówiono  materiały  przedkładane  ZG  SBP.  Na  obrady  Zarządu  Głównego 
zaproszono:  Stanisława  Czajkę  –  Honorowego  Przewodniczącego  SBP;  Jana  Wołosza  – 
redaktora  naczelnego  „Bibliotekarza”;  Jolantę  Stępniak  –  przewodniczącą  Zespołu  ds. 
opracowania  założeń i  projektu ustawy o bibliotekach;  Barbarę Budyńską – członka w/w 
Zespołu;  kol.  Janusza Ambrożego – przewodniczącego Głównej  Komisji  Rewizyjnej;  kol. 
Barbarę Drewniewską-Idziak – sekretarza GKR.

Porządek obrad obejmował m. in.:

- analizę prac Zarządu Głównego SBP od grudnia 2007 r. do marca 2008 r.,
- omówienie i przyjęcie sprawozdań za 2007 r.,
- przyjęcie Planu pracy ZG SBP na 2008 r.,
- przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2009 r.,
- stan prac nad założeniami  i projektem ustawy o bibliotekach,
- stanowisko ZG SBP w sprawie sytuacji płacowej bibliotekarzy,
- przygotowania do TYGODNIA BIBLIOTEK 2008.

Członkowie  Zarządu  Głównego  SBP przyjęli  sprawozdania  za  2007 r.:  Sekretarza 
Generalnego SBP (ref. kol. M. Burchard), Skarbnika SBP (ref. kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska), 
z działalności Sekcji, Komisji i Zespołu działających przy ZG SBP (ref. kol. E. Chrzan), z 
działalności ogniw terenowych SBP (ref. kol. S. Błaszczyk), z pracy Biura ZG SBP (ref. kol. 
A. Grzecznowska) oraz  z działalności Wydawnictwa SBP (ref. kol. J. Nowicki). Jednogłośnie 
przyjęto także Plan pracy Zarządu Głównego SBP na 2008 r.

Podczas  omawiania  przygotowań  do KZD w 2009 r.  przyjęto  uchwały  w sprawie 
powołania Komisji ds. Statutu (w składzie: S. Błaszczyk - przewodnicząca, B. Howorka, J. 
Krawczyk,  K.  Marcinowski,  E.  Stachowska-Musiał,  H.  Sieński)  oraz  Komisji  ds. 
gromadzenia  i  analizowania  wniosków  napływających  ze  struktur  SBP  (w  składzie:  M. 
Bochan  –  przewodnicząca,  R.  Turkiewicz,  E.  Chrzan,  A.  Borowska,  M.  Przybysz,  J. 
Sadowska). Przedstawiono także projekt harmonogramu Zjazdu, który zostanie zatwierdzony 
podczas  czerwcowego  posiedzenia  ZG  SBP.  Wtedy  zostanie  też  powołany  Komitet 
Programowy oraz Komitet Organizacyjny Krajowego Zjazdu Delegatów 2009.

Stan  prac  Zespołu  ds.  opracowania  założeń  i  projektu  ustawy  o  bibliotekach, 
powołanego  w czerwcu  2007  r.  przez  Zarząd  Główny  SBP,  zaprezentowała  J.  Stępniak. 
Przewodnicząca  Zespołu  przedstawiła  wstępną  opinię  na  temat  dyskusji  nad  Ustawą  o 
bibliotekach.  Dyskusja nie wzbudziła  zainteresowania wśród dyrektorów dużych bibliotek, 
ani  w  opiniotwórczych  środowiskach  bibliotecznych.  We  wnioskach  końcowych  Zespół 
proponuje wprowadzenie m. in. następujących zmian: obligatoryjny udział  w krajowej sieci 
bibliotecznej  bibliotek  finansowanych  ze  środków  publicznych,  utworzenie  instytucji 
koordynującej  działania  krajowej  sieci  bibliotecznej  na  poziomie  międzyresortowym  i  na 
wszystkich  szczeblach  administracji  samorządowej.  Wprowadzanie  drobnych  zmian  w 
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Ustawie  nie  wpłynie  znacząco  na  poprawę  funkcjonowania  bibliotek.  Zdaniem  Zespołu 
największy problem stanowi obecnie egzekwowanie istniejących zapisów.

W kolejnym punkcie porządku obrad omawiano materiały nadesłane z okręgów nt. 
sytuacji płacowej bibliotekarzy. Zarząd Główny przygotuje stanowisko w tej sprawie, które 
zostanie przekazane do MKiDN, MEN oraz MNiSzW.

Następny punkt obrad dotyczył organizacji kolejnej edycji TYGODNIA BIBLIOTEK, 
która  odbędzie  się  w  dniach  5-11  maja  pod  hasłem  „Biblioteka  miejscem  spotkań”. 
Konferencja prasowa inaugurująca tegoroczne obchody TB poświęcona będzie problemom 
bibliotek  szkolnych  i  pedagogicznych.  Zarząd  Główny  SBP  przyjął  uchwałą  Regulamin 
konkursu  na  najlepszy  program  działań  promocyjnych  w  ramach  ogólnopolskiego 
TYGODNIA BIBLIOTEK.

W sprawach różnych omówiono m.in.:

- materiały Komisji Odznaczeń i Wyróżnień dot. Regulaminu nadawania godności 
Honorowego Członka SBP i kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci i kryteriów, jakie 
powinna spełniać biblioteka kandydująca do odznaczenia Medalem „Bibliotheca Magna 
Perennisque”. Członkowie ZG SBP zobowiązani zostali do przesłania uwag w tej sprawie do 
15 kwietnia br.,
- propozycję włączenia serwisu informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna w struktury SBP,  z 
którą wystąpili pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadzący dotychczas serwis na 
zasadzie wolontariatu. ZG SBP postanowił, że docelowo serwis mógłby być prowadzony 
przez Sekcję Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP. W najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie z założycielami portalu oraz przedstawicielami Sekcji.
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