
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich                                                                                            

 W dniu 26 października  2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego SBP (tzw. grupy warszawskiej). Obecni byli: M. Burchard, E. Kobierska-Maciuszko, J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Przybysz, E. Stefańczyk, a także honorowy przewodniczący SBP, S. 

Czajka, dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska, konsultant Dyrektora Biura ds. wydawnictw, J. 

Nowicki, koordynator realizacji strategii SBP, E. Górska.  Gościem spotkania był M. Słowiński, 

administrator portalu sbp.pl. 

Program spotkania prowadzonego przez przewodniczącą SBP, E. Stefańczyk obejmował 

następujące zagadnienia: 

1. Realizacja „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”; bieżące 

prace w tym zakresie omówiła E. Górska zwracając szczególną uwagę na sprawę 

wypożyczeń międzybibliotecznych i zbierania opinii środowiskowych na temat 

opracowanego projektu.  

2. Budowa bazy członków SBP; założenia bazy, etapy jej powstawania, przewidywane efekty 

oraz występujące obecnie trudności omówiła J. Pasztaleniec-Jarzyńska, która koordynuje 

prace w tym zakresie. Zarządy okręgów Stowarzyszenia wskazały administratorów 

regionalnych bazy. W Warszawie odbyło się dla nich  szkolenie  w zakresie wprowadzania 

danych  do bazy, zgodnie z Zasadami tworzenia i przechowywania dokumentacji członków 

SBP (w postaci kartotek i bazy danych), ochrony danych osobowych, a także współpracy z 

redakcją portalu i obsługi systemu cms. Do końca br. wprowadzone zostaną dane 

podstawowe, następne, bardziej szczegółowe w przyszłym roku. Baza powstaje w ramach 

grantu przyznanego z MPiPS. W dyskusji S. Czajka podkreślił, że zbudowanie tej bazy 

przyniesie wiele korzyści Stowarzyszeniu. Baza - na bieżąco uzupełniana - usprawni 

komunikację wewnętrzną organizacji, pozwoli lepiej wykorzystać doświadczenie zarówno 

w pracy zawodowej,  jak i społecznej członków. Posiada również wartość dokumentalną, 

może być wykorzystana do analiz statystycznych oraz zbudowania programu ofert i ulg dla 

członków SBP.  

3. Digitalizacji czasopism oraz budowy archiwum cyfrowego SBP; Stowarzyszenie rozważa 

możliwość realizacji projektu  - Cyfrowe Archiwum SBP, którego celem jest wdrożenie 

rozwiązania umożliwiającego przeszukiwanie i dostęp do cyfrowych wersji wydawnictw 

SBP, bezpośrednio z portalu sbp.pl. Założenia w tym zakresie omówił M. Słowiński. 

Wydawnictwa te, w postaci cyfrowej, są zgromadzone obecnie w dwóch miejscach: 

Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej, prowadzonej przez Instytut INSB UW oraz w 

Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Planowane jest wprowadzenie odpłatnego 

udostępnienia na portalu SBP wybranych artykułów z bieżących numerów czasopism i 



innych publikacji, stopniowe rozszerzanie oferty sprzedaży elektronicznej na serie 

wydawnicze. W dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność opracowania 

strategii wprowadzania sprzedaży elektronicznej (Wydawnictwo przedstawić ma jej projekt 

do 8 grudnia br.) poprzedzonej rozeznaniem, jak zagadnienie to jest rozwiązane w innych 

wydawnictwach o podobnym profilu. Nie wyklucza się również przeprowadzenia ankiety na 

ten temat wśród czytelników. 

4. Działalność wydawnicza; bieżące zadania przedstawił J. Nowicki. Poproszony o 

przybliżenie działań w 2012 r. omówił założenia w tym zakresie. Wśród planowanych 

pozycji są poradniki, publikacje o charakterze teoretycznym, wspomnieniowym oraz o 

tematyce prawnej. W 2012 r. planowane są także kolejne pozycje (5) nowej serii „Biblioteki 

- Dzieci – Młodzież”. W dyskusji S. Czajka podkreślił, że plan jest ambitny, ale wymaga 

pełnej stabilizacji, zarówno finansowej, jak i kadrowej, w tym dot. redakcji czasopism.  

5. Przygotowania do XX Targów Książki Historycznej; stan prac omówiły A. Grzecznowska i 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska. W targach po raz pierwszy weźmie udział Stowarzyszenie, które 

zorganizuje I Salon Bibliotek oraz imprezy towarzyszące, m. in.  seminarium „Małe 

ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek”, spotkania z autorami, konkursy 

itp.   Wydany zostanie  „Katalog publikacji historycznych bibliotek”.  

6. Sytuacja finansowa SBP; sprawozdanie w tym zakresie przedstawiła A. Grzecznowska. W 

roku bieżącym Stowarzyszenie aplikowało o 10 dotacji i  wszystkie otrzymało. Nakłady 

publikacji Wydawnictwa SBP sprzedają się nieźle, niektóre pozycje były dodrukowywane. 

Wzrosła sprzedaż druków i czasopism.  

7. Jubileusze w SBP; w 2012 r. obchodzić będziemy 95-lecie Stowarzyszenia, 85-lecie 

„Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecie „Zagadnień Informacji Naukowej”. Propozycje 

uczczenia jubileuszu przedstawiła przew. E. Stefańczyk. Z tej to okazji planowane są m.in. 

opublikowanie aneksu do „Kroniki SBP”, opracowanie jubileuszowego logo,  

przygotowanie okolicznościowego kalendarza oraz nowe konkursy SBP. Ukaże się też 

angielska wersja numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego” zawierająca wybrane 

artykuły prezentujące osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa. Przewodnicząca SBP zwróciła 

się do uczestników z prośbą o propozycje konferencji i seminariów, które zwykle 

towarzyszyły obchodom jubileuszy.  

8. Sprawy różne; A. Grzecznowska przybliżyła zebranym istotę, powstającego w SBP,  

katalogu bibliotek oferujących miejsca staży i praktyk dla wolontariuszy, w tym studentów. 

E. Stefańczyk z kolei zaapelowała o zgłaszanie propozycji haseł na Tydzień Bibliotek 2012. 

Poinformowała również o rezygnacji Pana Jana Wołosza z funkcji redaktora naczelnego 

„Bibliotekarza”. Od pewnego już czasu trwają poszukiwania nowego redaktora. Powinna to 



być osoba znająca problematykę bibliotekarstwa publicznego i specyfikę prac redakcyjnych 

przy miesięczniku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że funkcję tę obejmie E. Stefańczyk. 


