Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 24 września 2014 r.
W dniu 24 września 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie
Prezydium: Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Mirosława Majewska,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz; zaproszeni: Stanisław Czajka – honorowy
przewodniczący SBP, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Małgorzata Dargiel-Kowalska.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG SBP (24.06.2014)
2. Działalność Zarządu Głównego w okresie czerwiec 2014 – wrzesień 2014 (E.
Stefańczyk)
3. Działalność wydawnicza w okresie czerwiec-wrzesień 2014; plan wydawniczy na
okres październik-grudzień 2014 (M. Lach)
4. Sytuacja finansowa SBP (A. Grzecznowska, M. Majewska)
5. Stan realizacji Planu pracy ZG SBP 2014 (B. Budyńska)
6. Realizacja Strategii SBP, w tym Analiza Funkcjonowania Bibliotek (J. PasztaleniecJarzyńska)
7. Plan pracy ZG SBP 2015 – propozycje (B. Budyńska. M. Lach)
8. IX Forum Młodych Bibliotekarzy – podsumowanie (E. Stefańczyk)
9. Tydzień Bibliotek 2014
Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP powitała
uczestników spotkania i uzupełniła porządek obrad o punkty dot.:
- Deklaracji Lyońskiej
- Kongresu IFLA w 2017 r.
- Kongresu Bibliotek 2014

Ad.1
Protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 24 czerwca 2014 r. został przyjęty
jednogłośnie. Zebrani zapoznali się ponadto z protokołem z posiedzenia Zarządu Głównego
SBP w dn. 24 czerwca 2014 r. i przyjęli zawarte w nim zapisy do realizacji.
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Ad. 2
Przew. E. Stefańczyk omówiła najważniejsze działania Zarządu Głównego SBP w okresie
24.06.2014 – 24.09.2014. Zwróciła uwagę na realizację takich zadań, jak:
- warsztaty („Lato w bibliotece” 30.06, „ABC Digitalizacji” 4.09, „Prawo autorskie –
co musi wiedzieć bibliotekarz” 12.09)
- konferencje (Wojewódzka Konferencja Naukowa „Marketing w bibliotece wobec
zmieniające się rzeczywistości” – Olsztyn, 17.09; 9. Forum Młodych Bibliotekarzy:
Biblioteka – przystań bez granic – Gorzów Wielkopolski, 17-18.09)
- konkursy (na najlepszą witrynę internetową dla uczestników warsztatów „Strony
www dla bibliotek”, wręczenie dyplomów w konkursie na najciekawsze wydarzenie
organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2014 „Czytanie łączy pokolenia” podczas FMB)
- granty (grant FRSI „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz, działaj”
umożliwiający uczestnictwo członkom SBP. 15 września ogłoszono III turę naboru wniosków
– termin mija 3 października. W I turze rozpatrzono 16 wniosków, w II turze – 25.
Uruchomiono na portalu sbp.pl stronę internetową poświęconą programowi. Została
opracowana cała dokumentacja programu – regulaminy, formularze wniosków, umów,
budżetów, rozliczeń merytorycznych i finansowych, oświadczenia itp.)
- opinie SBP (Apel Sekcji Fonotek ZG SBP dot. ochrony dziedzictwa fonograficznego
skierowany do Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN; wystąpienie do minister
M. Omilanowskiej w sprawie przyznania środków dla bibliotek publicznych na prenumeratę
czasopism bibliotekarskich)
- inne (powołanie E. Stefańczyk do Rady Naukowej CBW, spotkanie Komitetu
Organizacyjnego Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek
Muzycznych ZG SBP)
- patronaty Stowarzyszenia oraz portalu sbp.pl
- aplikacja SBP, BN i Miasta Wrocław dot. organizacji Kongresu IFLA 2017 w Polsce
(zgłoszenie zostało przyjęte)
- Kongres Bibliotek 2014 (SBP weźmie udział w „speed-dating”)
Następnie przew. E. Stefańczyk poinformowała o „Deklaracji o dostępie

do

informacji i rozwoju” (Lyon Declaration on Access to Information and Development)
ogłoszonej podczas Kongresu IFLA 2014. Członkowie Prezydium jednogłośnie zgodzili się
przyjąć deklarację i SBP sygnowało dokument (Uchwała nr 7/2014).
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Ad. 3
Działalność wydawniczą w okresie czerwiec-wrzesień 2014 przedstawiła M. Lach – z-ca
dyrektora ds. wydawniczych. Ukazały się następujące pozycje:


Czasopisma: Bibliotekarz 7-8/2014, 9/2014; Poradnik Bibliotekarza 7-8/2014, 9/2014;
Przegląd Biblioteczny 2/2014; ZIN 1/2014



Książki:
- Ł. Kołodziejczyk „Prywatność w Internecie” (Nagroda Młodych )
- red. B. Zybert i J. Jasiewicz: „Czas przemian, czas wyzwań” (wersja papierowa i
elektroniczna)
- red. H. Hollender „Biblioteki w świecie informacji sieciowej” (materiały
pokonferencyjne) – wersja elektroniczna
- G. Lewandowicz-Nosal i in. „Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 20102013”
- „Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje”
- St. Hrabia „50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP”
- „Bibliotekarstwo” - dodruk

W przygotowaniu do wydania we wrześniu i październiku:
- J. Wojciechowski „Biblioteki w nowym otoczeniu”
- A. Trembowiecki „Digitalizacja dla początkujących”
- Z. Gruszka (red.) „Oblicza polskiej bibliologii. Konteksty i transgresje”
- Format Marc… - dodruk

Ad. 4
Kol. M. Majewska przedstawiła sytuację finansową Stowarzyszenia na koniec sierpnia 2014
r. w porównaniu do planu finansowego. Przychody, ale i koszty są wyższe niż zakładano. A.
Grzecznowska wyjaśniła, że różnice między planem a wykonaniem wynikają z tego, iż plan
był opracowywany wiosną i nie uwzględniał pewnych działań, jak np. grant FRSI. Na koniec
sierpnia zanotowano stratę bilansową w wysokości 4 150 zł. W porównaniu do analogicznego
okresu w 2013 r. zmniejszeniu uległy koszty energii, materiałów biurowych, na zakup
środków trwałych niskocennych, druku (wynegocjowano niższe ceny w drukarni), usług
informatycznych, wynagrodzenia pracowników, podróży służbowych, usług
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gastronomicznych, noclegów. Wyższe są natomiast koszty usług transportowych
(spowodowane przeprowadzką Biura ZG SBP i urządzaniem sali szkoleniowej w lokalu przy
ul. Konopczyńskiego w Warszawie) oraz koszty umów (spowodowane wypłaceniem nagród
w konkursie Bibliotekarz Roku). Przychody z organizacji konferencji i warsztatów są wyższe
niż w analogicznym okresie 2013 r., natomiast przychody ze sprzedaży czasopism zmalały. W
związku z powyższym podjęto decyzję o podniesieniu ceny miesięczników od stycznia 2015
r. o 1 zł. Aby zwiększyć sprzedaż czasopism proponuje się ich promocję poprzez dołączanie
ich do materiałów dla uczestników warsztatów.
Działania Stowarzyszenia w obliczu trudnej sytuacji finansowej podsumował kol. St. Czajka.
Widać, że budżet jest pod kontrolą, wynik wydaje się być dobry, ale należy pamiętać, że
warsztaty nie wypełnią luki jaką powoduje spadek sprzedaży czasopism. Kierunek działań
jest dobry, ponieważ warsztaty poza wynikiem finansowym niosą również korzyści
wizerunkowe dla SBP. Organizacją warsztatów i pozyskiwaniem grantów dla Stowarzyszenia
powinien zająć się pracownik etatowy Biura ZG SBP, nie może wszystko być w zakresie
obowiązków dyrektora. Zauważył również, że warsztaty powinny odbywać się również poza
Warszawą, w porozumieniu i we współpracy z lokalnymi strukturami SBP czy bibliotekami
wojewódzkimi.

Ad. 5
Stan realizacji Planu pracy ZG SBP na 2014 r. omówiła kol. B. Budyńska. Wymieniła m.in.:
- działania zrealizowane z grantów pozyskanych przez SBP: wydawanie czasopism, dodatki
do miesięczników, konkury (Tydzień Bibliotek, Bibliotekarz Roku), warsztaty nt. tworzenia
stron www dla bibliotek, organizacja Jubileuszu Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP,
Jubileusz „650 lat w służbie książki”, program „Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź, zobacz,
działaj”
- udział SBP w Targach – Warszawskie Targi Książki, Festiwal Książki dla Dzieci i
Młodzieży „Czytajmy”
- utrzymanie współpracy ze sponsorami
- porządkowanie Archiwum SBP
- przeprowadzka Biura ZG SBP
- projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek
- prace przygotowawcze do Jubileuszu 100-lecia SBP
- aktywna i owocna współpraca z organizacjami pokrewnymi
- rozwój platformy cyfrowej sbp.pl
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- spotkanie ze środowiskiem uczelnianym
- warsztaty

Ad. 6
Stan realizacji Strategii SBP omówiła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska, skupiając się na
projekcie

Analiza

Funkcjonowania

Bibliotek.

Przedstawiła

jego

genezę,

sposoby

finansowania i główne działania. Program prowadzony jest przez SBP od 2010 r. i
finansowany ze środków FRSI. W roku ubiegłym udało się zainteresować tą problematyką
MKiDN i Stowarzyszenie uzyskało grant z programu Obserwatorium kultury. Termin
zakończenia grantu mija w październiku 2014 r. W ramach projektu przeprowadzono badania
pilotażowe, których celem było testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych. Badania
były prowadzone w 2012 r. (63 biblioteki publiczne), w 2013 r. (234 biblioteki publiczne, 12
pedagogicznych), w 2014 r. (346 bibliotek publicznych, 12 pedagogicznych). Zadania na
2014 r. obejmują analizę i podsumowanie badań pilotażowych, prace nad rozwojem
oprogramowania komputerowego, opracowanie zasad zarządzania projektem oraz organizację
seminarium promującego AFB (2 października). W drugiej połowie października
zorganizowane zostanie webinarium, którego celem będzie umożliwienie bibliotekom
wojewódzkim przystąpienia do projektu AFB. W 2015 r. planuje się zaprosić do projektu jak
największą liczbę bibliotek, należy również pozyskać sponsorów na jego rozwój. Wszystkie
informacje na temat projektu dostępne są na portalu na podstronie poświęconej AFB, która
oficjalnie zostanie uruchomiona podczas seminarium 2 października. W ramach akcji
promocyjnej przedsięwzięcia w „Bibliotekarzu” opublikowany zostanie specjalny artykuł
poświęcony AFB.

Ad. 7
Zarys Planu pracy ZG SBP na 2015 r. powstanie w połowie listopada br. Do wszystkich
członków ZG, przewodniczących sekcji, komisji i zespołu oraz przewodniczących okręgów
zostanie rozesłana prośba o zgłaszanie propozycji do planu (również wydawniczych).
Dotychczas zgłoszono konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” (kwiecień,
Wrocław), Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (czerwiec, Wrocław), 10. Forum
Młodych Bibliotekarzy (wrzesień, Warszawa), seminarium nt. działalności instrukcyjnometodycznej bibliotek.

Ad. 8
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Przebieg 9. Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła przew. E. Stefańczyk. Forum odbywało
się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim pod hasłem
Biblioteka – przystań bez granic, które przypominało, że bibliotekarze polscy od 650 lat służą
książce i czytelnikowi przekraczając w swojej pracy wszelkie granice – językowe, społeczne,
wyznaniowe, kulturowe. Forum zostało wpisane w kalendarz obchodów Jubileuszu 650 lat w
służbie książki. Organizatorem tegorocznego Forum był Oddział SBP w Gorzowie
Wielkopolskim. W ramach Forum zorganizowano liczne warsztaty i wygłoszono referaty
ujęte w trzech sesjach (portach) tematycznych: Przystań dla czytelnika, Przystań dla
Bibliotekarza, Biblioteka: przystań czy twierdza.
Podczas Forum wręczono również dyplomy bibliotekom nagrodzonym i wyróżnionym w
konkursie SBP Tydzień Bibliotek 2014.
Szczegółowa relacja dostępna na portalu http://www.sbp.pl/fmb/informacje

Ad. 9
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawsze wydarzenie
organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2014 nastąpiło w lipcu br. Nagrodzone
biblioteki:


I miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce – Filia w Nowej Wsi
Grodziskiej



II miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie



III miejsce: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Starej Niedziałce



Nagroda Specjalna: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego

Wyróżnienia:


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu



Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w
Lubaczowie



Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Dyplomy zostały wręczone laureatom i wyróżnionym podczas 9. Forum Młodych
Bibliotekarzy, nagrody w postaci książek zostaną przesłane do bibliotek w październiku br.
Przew. E. Stefańczyk poprosiła również, aby zgłaszać już propozycje hasła do Tygodnia
Bibliotek 2015. Stosowne pismo zostanie rozesłane do członków ZG oraz struktur lokalnych.

Kol. E. Stefańczyk zakończyła spotkanie.
Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska
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