
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

z dnia 7 maja 2007 r. 

Obecni: Elżbieta  Stefańczyk,  Zofia  Ciuruś,  Ewa  Kobierska-Maciuszko,  Maria  Burchard, 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa Chrzan, Sylwia Błaszczyk, oraz Janusz Nowicki, Barbara 
Drewniewska-Idziak, Małgorzata Dargiel 

Osoby nieobecne: Maria Bochan – nieobecność usprawiedliwiona 

Posiedzenie  otworzyła  przewodnicząca  SBP  Elżbieta  Stefańczyk  precyzując  tematykę 
zebrania. Proponowany porządek obrad: 

1. Jubileusz SBP – stan przygotowań
2. Przygotowanie do TYGODNIA BIBLIOTEK 2007
3. Konferencja prasowa inaugurująca TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007
4. Aplikacje SBP do programów operacyjnych MKiDN
5. Sprawy różne

Nie zgłoszono uwag do protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP z dn. 22 marca br. 
Przew.  SBP  kol.  E.  Stefańczyk  poinformowała  o  spotkaniach,  które  miały  miejsce  w 
Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Dotyczyły  one  ustawy o  egzemplarzu 
obowiązkowym  oraz  utrzymania  zerowej  stawki  VAT  na  książki  i  czasopisma 
specjalistyczne. Kol. przew. zaproponowała powołanie zespołów, które przygotują projekty 
aktów prawnych, które Zarząd Główny SBP mógłby przedstawić w Ministerstwie. Propozycje 
osób wchodzących w skład zespołów: 

- zespół ds. opracowania projektu ustawy o egzemplarzu obowiązkowym: E. Kobierska-
Maciuszko, J. Stępniak, A. Jazdon, J. Malicki 
- zespół ds. opracowania projektu ustawy o bibliotekach: E. Zybert, E. Dobrzyńska-Lankosz, 
M. Wasik, T. Szymorowska, H. Hollender
- zespół ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego: D. Platt, Z. Pietrzyk, T. Makowski, Z. 
Bieleń
Należy zastanowić się, jakie osoby jeszcze mogłyby wejść w skład zespołów.
Zarząd Główny SBP przygotował stanowisko w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne, które zostało rozesłane do przedstawicieli organizacji 
obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej z prośbą o poparcie. Instytut Książki ma 
opracować dokument mówiący o tym, jak wpłynie wprowadzenie 7% stawki VAT na stan 
czytelnictwa w Polsce. 

Zgodnie z porządkiem obrad kol. przew. E. Stefańczyk omówiła stan przygotowań do 
obchodów  Jubileuszu  SBP.  Do  referentów,  moderatorów  i  panelistów  rozesłano  listy 
zapraszające na konferencję jubileuszową. Brak jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania 
na realizację konferencji, należy więc zastanowić się nad sponsorami. Trwają prace końcowe 
nad scenariuszem płyty, która ma być dodatkiem do „Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich 1917-2007”.  Problemem jest  zebranie  informacji  z  okręgów o planowanych  tam 
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obchodach Jubileuszu. Na apel przewodniczącej SBP o przesyłanie do Biura ZG SBP planów 
obchodów jubileuszowych odpowiedziały do końca kwietnia tylko cztery okręgi: małopolski, 
warmińsko-mazurski,  podkarpacki  oraz  pomorski.  Stąd  prośba  do  opiekunów  okręgów  o 
ponowny apel do poszczególnych przewodniczących o niezwłoczne nadsyłanie informacji. 

Dyrektor Wydawnictwa SBP, kol. J. Nowicki omówił sprawy wydawnicze związane z 
Jubileuszem.  ZG  SBP  uzyskał  dofinansowanie  na  reedycję  książki  J.  St.  Bystronia 
„Publiczność literacka”; zadanie nie zostanie jednak zrealizowane, gdyż pozycja została w 
międzyczasie wydana przez IFiS PAN. W planie wydawniczym jest ponadto reedycja „Życia 
książki” J. Muszkowskiego, która również była przedmiotem wniosku o dofinansowanie w 
ramach programów operacyjnych, nie przyznano jednak środków finansowych na realizację 
tego zadania. Należy się zatem zastanowić, czy zainteresowanie książką będzie wystarczająco 
duże,  aby  wydanie  jej  stało  się  opłacalne.  Po  konferencji  jubileuszowej  ukaże  się  także 
wydawnictwo pokonferencyjne. 

W  ramach  przygotowania  do  obchodów  TYGODNIA  BIBLIOTEK  2007 
rozkolportowano  plakat  okolicznościowy.  Do  Biura  ZG  SBP  wpłynęło  75  zgłoszeń  do 
konkursu na program obchodów TYGODNIA. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku 
lipca, wręczenie nagród nastąpi w październiku. Konferencja prasowa Nowe oblicza bibliotek 
inaugurująca TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007 rozpocznie się zaraz po zakończeniu posiedzenia 
Prezydium ZG SBP w gmachu BUW. W programie konferencji przewidziano następujące 
wystąpienia: 

- Założenia programowe TB 2007 (E. Stefańczyk)
- Program i zadania Instytutu Książki (E. Kalinowska)
- Nowoczesne oblicze bibliotek akademickich (E. Dobrzyńska-Lankosz)
- Wpływ nowoczesnego budownictwa bibliotecznego na nowe formy udostępniania zbiorów 
środowisku naukowemu (dr D. Konieczna, E. Chrzan)

Kol.  przew. E.  Stefańczyk  poinformowała  zebranych  o wnioskach złożonych  w II 
naborze do programów operacyjnych MKiDN. Do Narodowego Centrum Kultury zgłoszono 
w ramach PO Patriotyzm jutra wniosek na realizację zadania Organizacja wystawy pt. „90 lat  
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” (wnioskowana wysokość dofinansowania 15 000 zł). 
Ponadto rozpatrzone zostaną przez Instytut Książki 3 wnioski przesunięte w I naborze do PO 
Promocja czytelnictwa. Wnioski dotyczą organizacji konferencji: 

- Model biblioteki powiatowej, jaki?
- Biblioteki publiczne w euroregionach polskiego pogranicza
- Przyszłość bibliotek w Polsce
Po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I naborze ZG SBP otrzymał dofinansowanie na 
realizacje następujących zadań:
- Rozwój portalu internetowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: EBIB – 
Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa bibliotekarzy i pracowników informacji 
(przyznano kwotę mniejszą od wnioskowanej)
- Reedycja książki pt. „Publiczność literacka” Jana Stanisława Bystronia (zadanie nie będzie 
realizowane)
- Organizacja ogólnopolskiego, dorocznego TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 pod hasłem 
„Biblioteka mojego wieku”
- Poszerzenie zawartości tematycznej „Poradnika Bibliotekarza” - wkładka do czasopisma 
(przyznano kwotę mniejszą od wnioskowanej)
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- Wydawanie kwartalnika kulturalnego „Przegląd Biblioteczny” w roku 2007 w formie 
papierowej

W dalszej części obrad kol. J. Nowicki przedstawił propozycję dotyczącą zaprzestania 
wydawania „Biuletyny informacyjnego SBP” w formie papierowej. Wydawanie „Biuletynu” 
jest bezcelowe w sytuacji, kiedy bieżące sprawy omawiane są w „Ekspresie”, sprawozdania z 
działalności  całego Stowarzyszenia,  Zarządu Głównego oraz  organizowanych  seminariów, 
konferencji i warsztatów publikowane są w „Przeglądzie Bibliotecznym”. Aby informacja o 
pracach  Stowarzyszenia  była  pełna  należy  w  każdym  numerze  „Przeglądu”  omawiać 
działania  SBP  w  minionym  kwartale  oraz  ustalić  stałego  redaktora  tej  rubryki.  Trzeba 
rozważyć również możliwość przeniesienia „Biuletynu” do EBIBu. Pomysł poparła kol. M. 
Burchard.  W celu opracowania schematu elektronicznej  wersji  „Biuletynu” kol.  przew. E. 
Stefańczyk powołała grupę roboczą w skład której weszły kol. B. Drewniewska-Idziak, kol. 
S. Błaszczyk, kol. J. Nowicki. 

Kolejnym  tematem  omówionym  w  punkcie  dot.  spraw  różnych  było  wydawanie 
kolorowej  wkładki  do  „Poradnika  Bibliotekarza”  pt.  „Świat  książki  dziecięcej”.  Wkładka 
spotkała  się  z  bardzo  dobrym  przyjęciem wśród  czytelników.  Kol.  przew.  E.  Stefańczyk 
poprosiła o przygotowanie na czerwcowe posiedzenia Zarządu Głównego SBP informacji na 
temat, jaki wpływ wydawanie wkładki ma na nakład „Poradnika”. Wydawanie wkładki jest 
możliwe dzięki dotacji, która jest jednak znacznie niższa od wnioskowanej. Z tego względu 
Zarząd Główne SBP wystąpi do Instytutu Książki o dodatkowe środki finansowe. Ponadto 
zebrani podjęli decyzję o podniesieniu ceny „Poradnika Bibliotekarza” od IV kwartału. 

Kol.  J.  Nowicki  zaproponował  powołanie  grupy  roboczej  do  spraw  digitalizacji 
czasopism. Proponowane osoby to W. Buksowicz oraz E. Stachowska-Musiał. Tym tematem 
posiedzenie zostało zamknięte. 

Prot. Małgorzata Dargiel
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