
Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

 28 stycznia 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Prezydium ZG. Spotkanie, na którym omawiano sytuację bieżącą Stowarzyszenia, prowadziła 
przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk  

 W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP. - Elżbieta Stefańczyk, członkowie 
Prezydium: Sylwia Błaszczyk, Maria Burchard, Ewa Chrzan, Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz. Zaproszeni: 
Honorowy Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Anna Grzecznowska, prac. 
Dz. Prezydialnego Marianna Brachfogel, dyrektor Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki. 

 Po otwarciu posiedzenia przez E. Stefańczyk i przyjęciu protokółu z zebrania w dniu 
17.12.2009 r. Marzena Przybysz – sekretarz generalny, przedstawiła projekt „Planu pracy ZG 
SBP na 2010 r.”. Uwzględnia on zadania statutowe ujęte w dokumentach: Strategia 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021; Program działania SBP na lata 
2009-2013; Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. Projekt uwzględnia zadania, z 
których część planowana jest do dofinansowania przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, w ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Za koordynację i 
realizację zadań przewidzianych do dofinansowania przez FRSI odpowiedzialny będzie 
kierownik projektu wyznaczony przez ZG SBP, a za poszczególne działania członkowie ZG. 
Oprócz zadań realizowanych w ramach Strategii..., projekt planu uwzględnia inne działania 
statutowe SBP, w tym m.in.: działalność wydawniczą; organizację konkursu Nagroda 
Naukowa SBP im. prof. Adama Łysakowskiego; kontynuację digitalizacji czasopism SBP; 
kontynuowanie działań opiniodawczych i informacyjnych dot. bibliotekarstwa polskiego w 
Unii Europejskiej; opiniowanie dokumentów rządowych i samorządowych i formułowanie w 
tym zakresie oczekiwań społeczeństwa bibliotekarskiego. W realizacji planu SBP 
współpracować będzie z jednostkami administracji centralnej, organizacjami działającymi w 
obszarze książki i czytelnictwa, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami. 
 Zaproponowano przebudowę planu. Całość koncepcyjna jest słuszna, ujęcie w 
załącznikach części tekstu uzyskałoby bardziej czytelny odbiór planu.  
  
 Następnie Anna Grzecznowska omówiła stan przygotowań i realizacji umów z FRSI 
dotyczących wzmocnienia potencjału SBP. Elżbieta Stefańczyk poinformowała zebranych o 
wynikach postępowania kwalifikacyjnego na redaktora naczelnego portalu SBP. Na redaktora 
portalu została wybrana Wioletta Lipińska. Sekretarzem portalu została Małgorzata 
Szmigielska, Web Masterem – Kondard Stepanajtys. Koordynatorem wdrażania portalu 
została Elżbieta Górska. Umowa obejmuje okres do końca 2013 roku, otrzymywany grant z 
FRSI będzie rokrocznie mniejszy, obliguje do sprawozdań kwartalnych, transzy - rocznych. 
Małgorzata Domagała będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych źródeł 
finansowania. Pozyskane z umowy środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu i 
oprogramowania oraz wydawnictwo. Zostanie podpisana najprawdopodobniej w przyszłym 
tygodniu i wówczas można będzie rozpocząć remont pomieszczeń, przeznaczonych dla osób 
pracujących przy portalu. Portal sbp.pl przejąłby biblioteki.org. Jest to korzystna fuzja. Ważne 
jest, aby pozyskać użytkowników ebibu. Nastąpią zmiany w: strukturze organizacyjnej biura 
(M. Brachfogel odchodzi) oraz wydawnictwie (od 1 kwietnia przychodzi Tomasz Kasperczyk 
red. „Woli Czytania” od dwóch lat współpracuje z J. Chruścińską  w dodatku „Świat książki 
dziecięcej”). 
  



 Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, skarbnik SBP, dokonała szczegółowej analizy 
finansowej SBP w ostatnim kwartale 2009 r. i przedstawiła przewidywania dot. wyniku 
finansowego na dzień 31grudnia 2009 r. Z uwagi na tendencję spadkową w sprzedaży 
literatury fachowej, Prezydium ZG zaleciło przeprowadzenie szczegółowej analizy 
ekonomicznej działalności wydawniczej. S. Czajka nadmienił, że tendencja spadkowa 
zaznacza się, 2009 rok był ciekawy, dotacje zjazdowe były bardzo dawno a konferencje 
przyzjazdowe zarabiały. W ubiegłym roku konferencja nie była dotowana. Rok ubiegły był 
dobry finansowo. Sygnał dla wydawnictwa – spdają dochody. Rok dotacji dla innych 
bibliotek był zły, stąd nie kupowano, likwidacja CEBIDU spowodowała spadek sprzedaży, a 
kursy tego nie nadrobią. Czasopisma jakośc przetrwały. Najlepeiej sprzedaja się materiały 
metodyczne, w 2009 roku nie było hitów. Czy SBP jest w stanie to zahamować. Trzeba bronić 
się przed tym, spadek nie może się zwiekszyć. Ten rok będzie bardzo trudny. Powinna zapaść 
decyzja oszczędnościowa. Dofinansowanie do książek i czasopism było w tym roku duże. 
Optymistyczna jest umowa z FRSI dot. portalu.  
 Dyskutowano, o potrzebie dokładnej analizy (wydawnictwo, koszty, usługi, opłaty 
pocztowe, koszty biura, konferencje, dotacje, wynagrodzenia zleceniobiorcy, opłaty 
pocztowe, gastronomia), aby wyjść naprzeciw, przewidzieć tegoroczny budżet. Np. za 
referaty nie płacić, honoraria autorskie z artykułów i czasopism ciąć. Zrezygnować z 
drukowania Biuletynu – pdf na stronę www. Należy przeanalizować koszty podróży a 
uczestnictwo w konferencjach, zbyt duża jest kwota w kosztach podróży. Oszczędności 
szukajmy, szukajmy i dochodów. „Poradnik Bibliotekarza” powinien mieć nakład wyższy a 
nie niższy, co z dodatkami? Nakłady – każda książka w 500 egz. nigdy nie będzie 
dochodowa, dodruki nas ratują. Czy ceny książek windować? Ale czy ktos to kupi? Czy w 
2010 roku będzie hit. „Bibliotekarz” utrzymuje nakład stały, natomiast „Poradnik 
Bibliotekarza” nie wszedł do szkół, konkurencja była zbyt duża. „Nowoczesna biblioteka 
szkolna” powinna być hitem Zakup wydawnictw i czasopism SBP w poszczególnych 
okręgach należy przeswietlic i wzmóc ten zakup 
 Została przyjęta Uchwała nr 1/2010 Prezydium ZG w sprawie gratisów publikacji 
Wydawnictwa SBP.  
 Pasztaleniec-Jarzyńska przekazała również informacje dotyczące przygotowań do VII 
edycji „Tygodnia Bibliotek” oraz realizacji II edycji konkursu „Mistrz promocji 
czytelnictwa”. Konkursy zostały ogłoszone, wkrótce będzie wiadomo czy uda się zdobyć 
środki z Instytutu Książki i Polskiej Izby Książki. Konkurs między 8-15 maja. Nagrody będą 
wręczane na gali bibliotek 
 Sylwia Błaszczyk i Ewa Chrzan mówiły o sprawozdaniach za ubiegły rok z zarządów 
okręgów SBP oraz sekcji, komisji i zespołu. Jeszcze nic nie wpłynęło. Termin nadsyłania 
sprawozdań został przedłużony do 20 lutego. 
  
 W sprawach różnych podjęto temat łączenia bibliotek. Czas dyskusji zajęła, prawie w 
całości, aktualna kondycja budżetu stowarzyszenia, która będzie rzutować na stan 
tegorocznego finansowania. Trzeba podejmować decyzje oszczędnościowe, szukając 
jednocześnie źródeł dochodów. Podjęto również temat budowy bazy członków SBP (trwają 
prace nad projektem ankiety) oraz propozycje podjęcia prac nad budową programu 
lojalnościowego. Członkowie Prezydium współpracują w tym zakresie, ze specjalistą - Panem 
Tomaszem Schimankiem z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prezydium 
zaakceptowało skład Komisji do przyznawania Nagrody Naukowej SBP im. Adama 
Łysakowskiego z poprzedniej edycji z przewodniczącą prof. Jadwigą Sadowską. S. Czajka 
wyraził ukontentowanie, że w numer 1 „Bibliotekarza” został poświęcony sprawie „łączenia 
bibliotek”. E. Stefańczyk mówiła o spotkaniu w tej kwestii z Ministrem B. Zdrojewskim i 



jego stanowisku. Czekamy na oficjalne stanowisko na piśmie. SBP podtrzymuje swoje 
stanowisko. Jest przeciwne łączeniu. 
           
  

         

        Sporządziła: Marzena Przybysz 

         
 

  
 

 


