
Protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP 

 

Dnia 18 marca 2010 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie Prezydium ZG SBP - grupa 

warszawska, z udziałem redakcji portalu sbp.pl dotyczące budowy nowej platformy cyfrowej 

Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli:  

Elżbieta Stefańczyk, Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa 

Kobierska-Maciuszko, Wioletta Lipińska, Małgorzata Szmigielska, Marek Słowiński, Konrad 

Stepanajtys. 

Celem spotkania było przedstawienie Prezydium ZG stanu prac dotyczących portalu sbp, a także 

wyjaśnienie wątpliwości i podjęcie  decyzji dotyczących następujących problemów:  

1. wyjaśnienia sytuacji z EBIB, aby można było określić strategię powstawania nowego portalu i 

ruszyć z jego promocją.  

2. określenia strategii „startu” portalu.   

  

Ad. 1 

Ustalono wstępny termin spotkania z Komicją Wydawnictw Elektronicznych na 7.04 godz. 11 w BN. 

Ze strony SBP w spotkaniu uczestniczyć będzie grupa wyłoniona z ZG zajmująca się sprawami 

portalu, ze strony EBIB zostanie zaproszony Zarząd Komisji Wydawnictw Elektronicznych. 

Ad. 2 

Strategia startu została ustalona następująco: na maj (konferencja związana z Tygodniem Bibliotek) 

można rozważyć przygotowanie informacji („zaślepki”) która będzie widniała pod adresem 

www.sbp.pl, uzupełniana ew. o notki dot. aktualnych wydarzeń związanych z Tygodniem Bibliotek. 

Miedzy majem a lipcem prace dot. portalu nie będą ujawniane pod tym adresem, będziemy na 

facebooku prowadzić „Dziennik budowy”, w połowie lipca strona wyruszy z jak największą ilością 

treści.  W międzyczasie będzie trwała intensywna promocja m. in. adres sbp.pl będzie pojawiał się 

we wszystkich materiałach konferencyjnych SBP.  

  

W dalszej części spotkania Redaktor Naczelny portalu kol. Wioletta Lipińska wyjaśniała swoje 

wątpliwości dotyczące poszczególnych modułów portalu i zasięgała opinii zebranych:  

1. BIBWEB - kol. E. Kobierska poinformowała, że w sprawie umieszczenia go na platformie 

skontaktuje się z redaktorem portalu p. A. Wołodko z BUW.  

2. Moduł staże i praktyki- kol. E. Stefańczyk poinformowała, że bibliotekarze mają sami się tam 

logować i wprowadzać informację. Modułem tym z ramienia ZG zajmuje się kol. H. Ganińska.  

3. Konferencje i szkolenia- E. Stefańczyk proponuje otwartą formułę, ogłasza się każdy kto chce, 

w przyszłości ew. odpłatność dla bibliotek symboliczna.  

4. Logowanie- zebrani uznali, że potrzebne jest logowanie dla grup roboczych, komisji, członków 

SBP.  

5. Porady prawne- proponuje się na razie bezpłatne usługi,  w przyszłości ew. odpłatne.  

6. Konieczność dołączenia modułu konkursowego.  

  

Do 23 marca członkowie Zarządu Głównego otrzymają komplet dokumentów dot. portalu i proszeni 

są o zgłaszanie uwag szczegółowych.   

 

 

 


