
 

Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa, BN, dnia 18 sierpnia 2010 r. 

  

    

 W dniu 18 sierpnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP 
(grupy warszawskiej). Uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Maria Burchard a także Anna Grzecznowska, Elżbieta 
Górska, Janusz Nowicki, Wioletta Lipińska. Prowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta 
Stefańczyk.  
  
 Przewodnicząca E. Stefańczyk poinformowała, w sytuacji w zakresie portalu sbp.pl. 
Omówiono wyniki spotkania przewodniczącej SBP z prezesem firmy będącej wykonawcą portalu, 
w którym uczestniczyli członkowie ZG oraz redakcja portalu, przedstawiono aktualny stan 
zaawansowania prac w zakresie uruchomienia portalu oraz zmiany w składzie redakcji. 
Wykonawca portalu opóźnia wykonanie prac, jest nierzetelny i trudny w komunikacji. Redaktor 
naczelna portalu sbp.pl zapowiedziała odejście z pracy. O zaistniałej sytuacji powiadomiono 
grantodawcę – FRSI. Zrelacjonowano również przebieg szkolenia dla redaktorów portalu, które 
odbyło się w lipcu br. w Warszawie. Przedstawiono stan realizacji „Strategii SBP na lata 2010-
2021”; omówiono m.in. założenia budowy bazy członków SBP oraz przygotowania do warsztatów 
nt. wizerunku Stowarzyszenia oraz realizację grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP. 
Elżbieta Górska omówiła sprawozdanie kwartalne przekazane do FRSI oraz zadania, które będą 
realizowane w okresie sierpień – wrzesień, m.in. spotkania: zespołu pracującego nad projektem 
ustawy o bibliotekach, zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych 
oraz warsztaty dotyczące kształtowania wizerunku organizacji, a także prawnych aspektów 
funkcjonowania bibliotek. Omówiono aktualną sytuację finansową SBP (zanotowano wzrost 
sprzedaży książek w pierwszym półroczu w porównaniu do roku 2009) oraz Tydzień Bibliotek 
2010: na konkurs na najlepszy program promocji czytelnictwa, bibliotekarzy i bibliotek wpłynęło 
46 prac, powołano jury konkursu, w skład którego weszli: J. Pasztaleniec-Jarzyńska 
(przewodnicząca), Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Grzecznowska, Jadwiga 
Chruścińska, Witold Przybyszewski, Mirosława Majewska. W sprawach rożnych przewodnicząca 
E. Stefańczyk zrelacjonowała przebieg kongresu IFLA, w którym z ramienia SBP oprócz niej 
uczestniczyła również Joanna Chapska, poinformowała także o porozumieniu z IINiSB UW na 
przyjmowanie do SBP studentów na praktyki stażowe.  
 
         Sporządziła: Marzena Przybysz 


