
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

13-14 października 2006 r.

13 października 2006 r.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk.

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności ZG SBP 
po  21  czerwca  2006  r.  Rozstrzygnięto  konkurs  na  najlepszą  realizację  programu  działań 
Tygodnia Bibliotek 2006. W dalszym ciągu sprawozdania poinformowano o 2 posiedzeniach 
w sprawie platformy cyfrowej SBP oraz o spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 90-
lecia SBP i 80-lecia Przeglądu bibliotecznego.  W Biurze zatrudniono 2 nowe osoby.  SBP 
objęło patronem honorowym serię popularno-naukową "Sapere aude" wydawnictwa z Łodzi. 
Odbył  się  kongres  IFLA,  w  którym  brała  udział  E.  Stefańczyk.  SBP  interweniowało  w 
sprawie Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz w sprawie umieszczenia w programie studiów 
wyższych przedmiotu Podstawy informacji naukowej.

 Podsumowano akcję 1%. Pieniądze wpłaciło 110 osób, była to kwota niższa niż 
zakładano - ok. 6.000 zł. Następnie wymieniono organizowane konferencje.

 St.  Czajka  zreferował  przygotowania  do  Jubileuszu  90-lecia  SBP  i  wyraził 
zadowolenie z koncepcji programu, który jest bodźcem dla SBP do działania. Zaproponowano 
połączenie Jubileuszu z Forum SBP i konferencją. Po krótkiej dyskusji wybrano termin 11-13 
października 2007 r.

 W dalszej części obrad omówiono prace w ramach modernizacji platformy cyfrowej 
SBP. Powołano nowy zespół na próbny okres 2 miesięcy. Na sfinansowanie wszystkich prac 
potrzeba 100.000 zł.  Należy więc przymierzyć  się  do kampanii  wśród bibliotek,  w której 
namawiałoby  się  je  do  płacenia  dobrowolnych  składek.  E.  Stefańczyk  omówiła  sprawę 
współpracy SBP w ramach LIBER. Roczna składka dla SBP od 2007 r. wyniosłaby 175 euro.

 Na  koniec  pierwszej  części  posiedzenia  E.  Stefańczyk  poruszyła  temat  apelu  w 
obronie kubańskich bibliotekarzy informując, że IFLA wycofała się ze swojej interwencji.

W drugiej części posiedzenia odbyła się narada skarbników.

J.  Pasztaleniec-Jarzyńska  poinformowała  o  sytuacji  finansowej  ZG  SBP.  źródłem 
dochodu dla  Zarządu  Głównego  jest  przede  wszystkim działalność  wydawnicza.  Do tego 
należy doliczyć dochód z 1%, reklam i druków akcydensowych. Stowarzyszenie stara się też 
o dotacje. Przychody w 2005 r. wyniosły ok. 1.140.000 zł. Odnotowano ok. 30.000 zł zysku. 
Następnie głos zabrał B. Howorka informując, że tekst jego wystąpienia będzie dostępny na 
stronie internetowej SBP. Referaty dotyczyły dwu spraw: statusu prawnego oraz organizacji 
pożytku publicznego.



 Kolejnym  punktem  przebiegu  spotkania  było  szkolenie  dla  skarbników,  podczas 
którego na pytania odpowiadały I. Markowska-Kahl z Biblioteki Narodowej i M. Szmigielska 
z Biura ZG SBP. Uczestnikom rozdano listę  aktów prawnych,  wzór rachunku wyników i 
bilansu.

 Podziękowaniami dla wszystkich referentów i osób zaangażowanych w szkolenie E. 
Stefańczyk zakończyła obrady w dniu 13 października 2006 r.

14 października 2006 r.

Obrady z udziałem Przewodniczących Sekcji i Komisji rozpoczęła E. Stefańczyk.

 M. Szyszko poinformował o działalności Biura na rzecz sekcji i komisji.  Następnie 
głos oddano przewodniczącym.  Sekcja Bibliotek Muzycznych zorganizowała Konferencję 
Bibliotekarzy  Muzycznych,  wydała  Jubileuszowy  Zeszyt,  reaktywowano  komitet  RILM, 
kontynuowano  współpracę  w  ramach  prac  IAML.  W  planach  jest  wydanie  materiałów 
pokonferencyjnych  oraz  organizacja  konferencji  nt.  naukowych  bibliotek  muzycznych. 
Sekcja Fonotek organizowała warsztaty nt. katalogowania zbiorów dźwiękowych w formacie 
MARC  21,  w  planach  jest  organizacja  konferencji  dla  osób  zainteresowanych  pracą  z 
nagraniami.  Komisja  Zarządzania  i  Marketingu zajmuje  się  szkoleniem  bibliotekarzy, 
zorganizowała  konferencję  Zarządzanie  kadrami  w  bibliotece,  planuje  działalność 
wydawniczą.  Zespół  ds.  Bibliografii  Regionalnej odbył  spotkanie  w  Krakowie,  planuje 
organizację  ogólnopolskiej  konferencji.  Sekcja  Bibliotek  Pedagogicznych  i  Szkolnych 
pracuje  nad  standardami  tych  bibliotek.  Sekcja  Bibliotek  Naukowych zorganizowała 
konferencję  nt.  standardów  i  norm  prawnych  w  bibliotekach,  seminarium  Wizerunek 
bibliotekarza w społeczeństwie, bierze udział w konkursie na najlepszą książkę akademicką 
ATENA 2006, sporządziła projekt zarządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia bibliotekarza 
dyplomowanego.  Komisja  Opracowania  Rzeczowego  Zbiorów  organizuje  warsztaty  nt. 
JHPBN, cykl spotkań z użytkownikami UKD, pracuje nad nowym cyklem warsztatów dla 
bibliotekarzy  z  różnych  dziedzin.  Sekcja  Bibliotek  Publicznych zorganizowała  Forum 
Młodych Bibliotekarzy, planuje konferencję nt. bibliotek powiatowych. Komisja Odznaczeń 
i  Wyróżnień poprosiła  o  wybicie  medali  "W dowód  uznania",  natomiast  E.  Stefańczyk 
poprosiła  Komisję  o  przygotowanie  szczegółowych  kryteriów  przyznawania  tytułu 
Honorowego Członka SBP. Komisja Automatyzacji organizuje konferencję Automatyzacja 
bibliotek  publicznych,  w  planach  są  warsztaty  i  badania  efektywności  katalogów 
komputerowych.

 Na zakończenie posiedzenia E. Stefańczyk zwróciła się do wszystkich, którzy prosili o 
pomoc  w  zdobyciu  dofinansowania,  o  przesłanie  do  Biura  szczegółów  dotyczących  ich 
projektów.  Apelując  do  przewodniczących  o  pozostawanie  w  stałym  kontakcie  z  ZG  E. 
Stefańczyk zakończyła posiedzenie.
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