
Posiedzenie Prezydium ZG SBP, 28-29 września 2015 r., Warszawa 

28 września 

Na spotkaniu w dn. 28 września obecni byli członkowie Prezydium ZG SBP: Lena Bednarska, Sylwia 

Błaszczyk, Barbara Budyoska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majewska, Joanna Pasztaleniec-

Jarzyoska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefaoczyk oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, 

Elżbieta Górska, Anna Grzecznowska, Jadwiga Konieczna, Marta Lach, Ewa Stachowska-Musiał (lista 

w zał.) 

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefaoczyk. 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 11 czerwca 2015 

2. Działalnośd  Zarządu Głównego w okresie czerwiec - wrzesieo 2015 

3. Plan pracy ZG SBP na okres wrzesieo – grudzieo 2015, w tym warsztaty, konferencje, granty  

4. Działalnośd wydawnicza w okresie czerwiec – wrzesieo 2015; plan wydawniczy na okres 

październik – grudzieo 2015  

5. Sytuacja finansowa SBP  

6. Zasady funkcjonowania projektu AFB. Podstawowe dokumenty  

7. Tydzieo Bibliotek 2015 – podsumowanie 

8. Bibliotekarz Roku – propozycje zmian w regulaminie konkursu  

9. Przygotowania do obchodów 100-lecia SBP – monografia, Kronika  

10. Sprawy różne  

 

Ad. 1 

Protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 11 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 

E. Stefaoczyk podsumowała działalnośd Zarządu Głównego SBP w okresie czerwiec-wrzesieo 2015 r. 

W ramach realizacji celów Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 

(zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce, SBP partnerem 

instytucji paostwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu 

społeczeostwa wiedzy, integracja środowiska zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, zwiększenie 

dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego) zorganizowanych 

zostało m.in. 11 warsztatów, seminariów, konferencji; realizowano konkursy: Tydzieo Bibliotek 2015, 

Bibliotekarz Roku 2014, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014, Nagroda Naukowa SBP im. A. 

Łysakowskiego. SBP opiniowało projekty rozporządzeo dot. NPRCz oraz zasad działania publicznych 

bibliotek pedagogicznych.  

Ad. 3 

B. Budyoska przedstawiła plan pracy na okres wrzesieo-grudzieo 2015. SBP będzie organizowało 

kolejne warsztaty, ważnym tematem jest również realizacja grantów, m.in. Bibliotekarzu zaprzyjaźnij 



się z osobą z autyzmem (Fundacja Batorego), ICT w upowszechnianiu dóbr kultury (Narodowe 

Centrum Kultury), Obserwatorium Bibliotek: Analiza Funkcjonowania Bibliotek (MKiDN), IV Salon 

Bibliotek podczas Targów Książki Historycznej(Instytut Książki).  

Ad. 4 

Działalnośd wydawniczą omówiła M. Lach. W okresie czerwiec-wrzesieo 2015 wydano 9 tytułów. Plan 

wydawniczy zakłada publikację 7 tytułów do kooca 2015 r. (M. Kowalska Crowdsourcing internetowy 

– pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania; M. 

Wojciechowska Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeostwie; A. Firlej-Buzon 

DŻS-y w bibliotece; Automatyzacja bibliotek publicznych – materiały pokonferencyjne; Geografia 

krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i 

fantastycznej; M. Jaworek Mit dziecka Korczak – Nietzsche – Zaratustra; W. Matras Biblioterapia; 

Regionalizm w bibliotece).  7 książek jest w trakcie prac redakcyjnych. 

Ad. 5 

Sytuację finansową Stowarzyszenia przedstawiły M. Majewska i A. Grzecznowska. Zwrócono uwagę 

na zrównoważenie przychodów i kosztów. W porównaniu z ubiegłym rokiem uległy zmniejszeniu 

koszty zużycia energii, opłat bankowych, pocztowych, wynagrodzeo, druku. Większy niż zakładano był 

przychód z organizacji konferencji. Znaczący wpływ na wynik finansowy ma natomiast utrzymująca 

się niska sprzedaż czasopism, spadek dofinansowania wydawania książek i czasopism, a także spadek 

dochodu ze sprzedaży książek.  M. Lach podkreśliła, że bardzo słaba jest sprzedaż publikacji podczas 

targów i konferencji. Wyjątkiem jest współpraca z Biblioteką na Koszykowej – podczas spotkao 

bibliotekarzy z województwa mazowieckiego prezentowane są nowości wydawnicze i sprzedaż 

publikacji SBP jest bardzo wysoka. Należy przenieśd podobną formę współpracy i promocji na inne 

województwa. M. Majewska zauważyła, że brak zainteresowania publikacjami fachowymi przekłada 

się na niski poziom kształcenia, dlatego niezbędne wydaje się byd uruchomienie kursu 

bibliotekarskiego dla osób w zawodzie, które nie posiadają wykształcenia kierunkowego. A. 

Grzecznowska podkreśliła, że rentownośd czasopism pogarsza się od lat, poza Poradnikiem 

Bibliotekarza, który ma dofinansowanie. Wpływ na to ma niski poziom sprzedaży, jak również brak 

dofinansowania z MNiSW i MKiDN. L. Bednarska zgłosiła propozycję, aby zmniejszyd częstotliwośd 

ukazywania się niedochodowych czasopism. E. Stefaoczyk zapowiedziała specjalne spotkanie 

przedstawicieli Prezydium ZG SBP w tej sprawie. 

Ad. 6 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. 

Koordynator projektu, Elżbieta Górska omówiła dokument ustalający zasady funkcjonowania 

projektu AFB wraz z załącznikami: Regulamin Rady Projektu AFB, Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

Publicznych, Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych, Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

Naukowych. Przypomniała, że głównym zadaniem projektu jest pozyskiwanie danych statystycznych, 

opracowanie i prezentacja ich w serwisie AFB, organizacja szkoleo. Koordynatorami merytorycznymi 

zostali: Danuta Kaczmarek (biblioteki publiczne), Lidia Derfert-Wolf (biblioteki naukowe), Aldona 

Zawałkiewicz (biblioteki pedagogiczne). 



Prezydium zaakceptowało wymienione dokumenty, zostaną one przedstawione Zarządowi 

Głównemu do zatwierdzenia na grudniowym posiedzeniu. 

Ad. 7 

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania konkursu na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną 

w ramach Tygodnia Bibliotek 2015. Dyplomy dla laureatów i wyróżnionych zostały wręczone podczas 

uroczystej inauguracji X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie. Nagrody książkowe zostały 

wysłane do bibliotek pocztą. Członkowie ZG SBP, przewodniczący okręgów oraz sekcji , komisji i 

zespołu zostaną poproszeni o nadsyłanie do kooca października br. propozycji hasła przyszłorocznej 

edycji TB. 

Ad. 8 

Na spotkaniu zastanawiano się również nad formułą konkursu SBP Bibliotekarz Roku od 2016 r. 

Sekretarz Konkursu, Ewa Stachowska-Musiał podsumowała dotychczasowe edycje. Z analizy wynika, 

że konkurs spełnił zakładane cele: promocja zawodu bibliotekarza i aktywizacja środowiska. 

Zdecydowana większośd finalistów to przedstawiciele małych i średnich bibliotek publicznych. 

Najwięcej kontrowersji budzi sposób wyłaniania zwycięzcy, w związku z czym ZG zwrócił się do 

okręgów SBP z prośbą o opinię. Zaproponowano 2 rozwiązania – stworzenie ogólnopolskiej kapituły 

lub połączenie głosowania internetowego z głosowaniem Zarządów Okręgów. Odpowiedziało 10 

okręgów, z czego 6 było za drugą propozycją. 

Podczas dyskusji na temat zmian w regulaminie konkursu S. Błaszczyk zasugerowała skrócenie czasu  

głosowania internetowego oraz zaproponowała zmiany w formularzu zgłoszeniowym – zmniejszenie 

kryterium stażu pracy do 3 lat. E. Stachowska–Musiał zobowiązała się do kooca października br. 

opracowad nową propozycję regulaminu i wzór formularza z uwzględnieniem zaproponowanych 

zmian. Dokument zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu do przyjęcia w grudniu br. 

Ad. 9 

Podczas spotkania omówiono również stan przygotowao do obchodów 100-lecia organizacji. E. 

Stachowska-Musiał, w imieniu Komisji Odznaczeo i Wyróżnieo, opowiedziała się za wydaniem 

specjalnego medalu. W celu obniżenia kosztów zaproponowała powierzenie projektu studentom ASP. 

A. Grzecznowska poinformowała, że SBP będzie starało się o grant z MKiDN na organizację 

Jubileuszu, w tym wydanie publikacji. Stan prac nad monografią poświęconą Stowarzyszeniu 

przedstawiła prof. J. Konieczna. W skład zespołu opracowującego publikację weszli: prof.  J. 

Konieczna, prof. A. Mężyoski, dr Z. Gruszka, dr M. Kwiatkowska. Zawartośd publikacji została 

podzielona na 3 części i obejmie historię SBP od 1917 do 2015 r. Harmonogram prac zakłada, że na 

przełomie marca i kwietnia 2016 r. prace zostaną zakooczone (całośd nie powinna przekroczyd 450 

stron). Proponowany termin wydania to II kwartał 2017 r.  

M. Przybysz mówiła o pracach nad Kroniką SBP, obecnie jest na etapie gromadzenia materiałów. 

Ustalono, że Kronika obejmie okres  styczeo 2013 – marzec 2017. Pod koniec I kwartału 2016 r. 

zostanie przekazany do Wydawnictwa SBP materiał za rok 2013, pod koniec II kwartału 2016 r. 

materiał za rok 2014, w III-IV kwartale materiał za rok 2015, a pod koniec I kwartału 2017 r. materiał 

za rok 2016 i początek 2017 r. 



Ad. 10 

 J. Pasztaleniec-Jarzyoska poruszyła temat Bazy Członków SBP. Nie wszystkie oddziały mają 

zaktualizowane dane dotyczące członków (przede wszystkim brakuje informacji o opłaconych 

składkach) 

 Zaproponowano termin kolejnego KZD – 20-21 października 2017 r. w Warszawie.  

 Członkowie ZG SBP zostaną poproszeni o zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2016 r.  

 W związku z zakooczeniem pracy w Biurze ZG SBP przez M. Szmigielską, koordynację projektu 

„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” przejęła A. Grzecznowska. Stanowisko 

redaktora naczelnego portalu zostaje na razie nieobsadzone. Należy rozważyd pomoc 

wolontariacką studentów z IINiSB UW przy prowadzeniu portalu. 

 Dyskutowano nad zamknięciem możliwości umieszczania komentarzy na portalu sbp.pl. 

Coraz częściej wpisy są na bardzo niskim poziomie. 

 M. Majewska przedstawiła projekt stworzenia kursu kwalifikacyjnego dla osób bez 

wykształcenia bibliotekoznawczego. Projekt zostanie rozesłany do członków ZG z prośbą o 

zgłaszanie uwag. 

 

29 września 

Na posiedzenie w dn. 29 września zaproszono przewodniczących Okręgów SBP (lista w zał.). Było to 

pierwsze w tej kadencji posiedzenie Prezydium z przewodniczącymi zarządów okręgów. Spotkanie 

odbyło się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe. Zebranych przywitała 

M. Majewska, dyrektor Biblioteki; do udziału w spotkaniu zaprosiła również Aldonę Borowską - 

pracownika Biblioteki, przewodniczącą Koła Praskiego SBP, Przewodniczącą Komisji Opracowania 

Rzeczowego Zbiorów ZG SBP. Spotkanie prowadziła E. Stefaoczyk. 

E. Stefaoczyk przedstawiła realizację Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie 

czerwiec 2013 – wrzesieo 2015. Jako najważniejsze dokonania w tym okresie wymieniła: prace nad 

ustawą o bibliotekach, opiniowanie i monitorowanie prac nad Narodowym Programem Rozwoju 

Czytelnictwa, uruchomienie i prowadzenie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB), 

podpisanie Deklaracji Lyooskiej, prowadzenie konkursów, rozwój portalu sbp.pl, organizację 

konferencji, seminariów, warsztatów. 

Następnie E. Stefaoczyk omówiła kierunki działao w II połowie kadencji 2013-2017. SBP kontynuuje 

realizację projektu AFB, przedstawiciele okręgów zostali poproszeni o włączenie się w promocję 

przedsięwzięcia. Kontynuowane będą również następujące działania: organizacja Forum Młodych 

Bibliotekarzy (gospodarzem w 2016 r. będzie Zarząd Okręgu SBP w Opolu wraz z bibliotekami 

opolskimi), prowadzenie konkursów (Mistrz Promocji Czytelnictwa, Tydzieo Bibliotek, Bibliotekarz 

Roku, Nagroda Młodych SBP im. Marii Dembowskiej, Nagroda Naukowa SBP im. Adama 

Łysakowskiego). Przy tej okazji Przewodnicząca SBP zwróciła się do zebranych z prośbą o przesyłanie 

propozycji hasła przyszłorocznej edycji Tygodnia Bibliotek. Poinformowała również o propozycji 

zmiany regulaminu konkursu Bibliotekarz Roku. Ponadto planuje się organizację konferencji – na 

temat bibliotek powiatowych, dokumentów życia społecznego, obsługi czytelnika 

niepełnosprawnego. E. Stefaoczyk przypomniała również o projekcie Akredytacja Profesjonalna SBP i 



zaapelowała o ponowne zainteresowanie się tematem i włączenie w jego promocję w okręgach i 

bibliotekach.  

J. Pasztaleniec-Jarzyoska zaprezentowała ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl i możliwości, jakie 

daje on strukturom Stowarzyszenia do prezentacji swoich działao. Stworzona jest zakładka „Okręgi 

SBP”, gdzie każdy z okręgów ma założoną swoją „podzakładkę”. Jest tam miejsce na umieszczanie 

danych teleadresowych, osobowych, sprawozdao, jak również wiadomości o działalności okręgu. 

Istnieje również możliwośd samodzielnego zamieszczania informacji o wydarzeniach w zakładce „O 

bibliotekach” – „Pochwal się!”. J. Pasztaleniec-Jarzyoska zachęcała także do prenumeraty newslettera 

SBP. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Bazy Członków SBP. Harmonogram prac nad Bazą zakładał 

powołanie, oprócz administratorów okręgowych,  administratorów w poszczególnych oddziałach 

SBP. Kilka oddziałów nie przesłało jeszcze stosownych uchwał. Problemem jest brak aktualizacji 

danych w Bazie: informacja o zapłaconych składkach, wykreślanie osób, które zrezygnowały z 

członkostwa, informowanie o zmarłych członkach. J. Pasztaleniec-Jarzyoska zapowiedziała, że okręgi 

ponownie otrzymają instrukcję dot. weryfikacji danych w Bazie Członków. Przedstawiła również 

projekt nowej deklaracji członkowskiej.  

Następnie dyskutowano nad sprawozdawczością merytoryczną i finansową struktur SBP. A. 

Grzecznowska przypomniała, by sprawozdania zawierały informacje o przedsięwzięciach 

realizowanych przez struktury SBP – samodzielnie lub we współpracy z biblioteką. Zaapelowała, aby 

sprawozdania były pisane krótko, syntetycznie, zawierały statystyki, np. liczba przedsięwzięd, liczba 

ich uczestników. M. Hołodowicz zabrała głos w sprawie sprawozdao finansowych. Podkreśliła, jak 

ważne jest, aby były one sporządzane terminowo. Do księgowości Biura ZG SBP powinny trafiad 

najpóźniej do 15 lutego. Zapowiedziała ponowne przesłanie instrukcji dot. sporządzania sprawozdao 

finansowych, prosiła o kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas tworzenia 

sprawozdania. 

Głos zabrali również przedstawiciele struktur terenowych SBP, informując o najważniejszych 

dokonaniach , zamierzeniach oraz problemach, z jakimi muszą się mierzyd w swojej pracy i 

działalności stowarzyszeniowej: 

S. Błaszczyk (Okręg SBP w Katowicach) – duży entuzjazm młodych szybko wygasa; częśd struktur 

największej aktywności oczekuje od Zarządu Okręgu; dużym zaangażowaniem wykazują się 

bibliotekarze niepaostwowych szkół wyższych. 

J. Golczyk (Okręg SBP we Wrocławiu) – kierunek działao Okręgu w tej kadencji wyznaczyły wyniki 

ankiety nt. oczekiwao członków. Uruchomiono profil Okręgu na FB, przedstawiciele Zarządu obecni są 

na różnych uroczystościach. Zorganizowano cykl szkoleo  fachowych dla członków SBP na temat  

nowych technologii i prawa autorskiego. Problemem jest zbyt daleko posunięta niezależnośd 

oddziałów i kół od Okręgu. 

M. Pieczykolan (Okręg SBP w Lublinie) – Lublin będzie obchodził w 2017 r. Jubileusz 700-lecia, stąd 

propozycja, by za 2 lata odbyło się tam Forum Młodych Bibliotekarzy. W Okręgu bardzo dobrze 

funkcjonuje koło akademickie; problemem jest słabe zainteresowanie Stowarzyszeniem wśród 

młodych pracowników. 



E. Grzelakowska (Okręg SBP w Łodzi) – bardzo prężnie działa Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika; 

problemem jest niechęd młodszych członków do przejmowania funkcji w Zarządzie Okręgu. 

E. Nowacka (Okręg SBP w Toruniu) – w Okręgu przybywa młodych członków SBP; na uwagę zasługuje 

duża integracja wśród członków. 

C. Judek (Okręg SBP w Szczecinie) – Okręg bardzo aktywnie prowadzi wiele akcji: promowanie 

bibliotekarzy z dużym dorobkiem, imprezy integracyjne. W 2017 r. planowana jest organizacja 

Kongresu Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego. 

B. Cylko (Okręg SBP w Białymstoku) – jest problem z pozyskiwaniem nowych członków. 

Przewodnicząca zaapelowała o obniżenie kosztów udziału w warsztatach organizowanych przez ZG 

SBP. 

M. Sierżęga (Okręg SBP w Rzeszowie) – wzrosła liczba członków; młodzi chętnie pełnią funkcje w 

strukturach Okręgu. 

M. Kłos (Okręg SBP w Gdyni) – organ prowadzący nie wspiera działalności stowarzyszeniowej; na 

uwagę zasługuje działalnośd Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdaoskiej. 

J. Zielioska (Okręg SBP w Kielcach) – Okręg na swoją działalnośd pozyskuje środki od Marszałka 

Województwa, wydaje publikacje. Zarząd Okręgu jest przeciwny organizacji konkursu Bibliotekarz 

Roku w dotychczasowej formule. 

E. Kampa (Okręg SBP w Opolu) – Okręg jest mały; w 2016 r. będzie gospodarzem Forum Młodych 

Bibliotekarzy. 

R. Pietrulewicz (Okręg SBP w Olsztynie) – bardzo dobra współpraca z uczelnią, bibliotekami; Okręg 

organizuje konferencje regionalne. 

D. Kaczmarek (Okręg SBP w Zielonej Górze) – Zarząd Okręgu współpracuje z bibliotekami 

wojewódzkimi w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. W 2014 r. Oddział SBP w Gorzowie 

Wielkopolskim był gospodarzem Forum Młodych Bibliotekarzy.  

W ostatniej części spotkania omawiano: 

 Przygotowania do Kongresu IFLA w 2017 r. we Wrocławiu. J. Pasztaleniec-Jarzyoska 

poinformowała, że uruchomiona zostanie podstrona na portalu sbp.pl poświęcona 

Kongresowi 2017, również w języku angielskim. Na razie czekamy na podanie bliższych 

informacji z IFLA. 

 E. Stefaoczyk zwróciła się z prośbą o promocję publikacji i czasopism SBP. Wydawnictwo SBP 

jest chętne do prezentowania nowości wydawniczych podczas spotkao wojewódzkich 

bibliotek publicznych z bibliotekami z regionu. E. Stefaoczyk zachęcała również do 

publikowania na łamach czasopism SBP.  

 E. Stefaoczyk zaapelowała do przewodniczących okręgów o włączanie uczestników X Forum 

Młodych Bibliotekarzy do działalności stowarzyszeniowej. 

 A. Grzecznowska przedstawiła propozycje dotyczące organizacji warsztatów SBP poza 

Warszawą. Dotychczas warsztaty organizowaliśmy prawie wyłącznie w Warszawie. Jednak nie 

wszyscy zainteresowani mogli wziąd w nich udział ze względów finansowych, stąd powstał 



pomysł, aby uruchomid warsztaty również w innych miastach, we współpracy z bibliotekami 

oraz strukturami terenowymi SBP. W ten sposób odbyły się już warsztaty dot. 

przygotowywania relacji w Internecie (współorganizatorem była MiPBP w Nowym Dworze 

Mazowieckim) oraz w Gorzowie Wielkopolskim warsztaty pt. "Grafika komputerowa dla 

niegrafików, czyli jak zostad grafikiem korzystając  z darmowych narzędzi online" (we 

współpracy z Zarządem Oddziału SBP). 

 

E. Stefaoczyk zakooczyła spotkanie, dziękując przewodniczącym za aktywne uczestnictwo oraz za 

pracę na rzecz SBP. 

 


