
Posiedzenie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 5 maja 2008 r.

Obecni: Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP, Maria Burchard, Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska,  Janina  Jagielska,  Stanisław  Czajka,  Anna  Grzecznowska,  Janusz  Nowicki, 
Małgorzata Dargiel-Kowalska

Posiedzenie  otworzyła  przewodnicząca  SBP kol.  E.  Stefańczyk.  Wyjaśniła,  że  obrady 
odbywają się w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ponieważ jest to 
miejsce  konferencji  prasowej  inaugurującej  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK  2008.  Planowany 
porządek obrad obejmował:

1. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008
2. Informacja o pracach Zarządu Głównego SBP w okresie 15 marca – 5 maja 2008 r.
3. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów
4. Sprawy różne

Uczestnikom zebrania zaprezentowano zwycięski plakat promujący tegoroczne obchody 
TB. Kol. E. Stefańczyk zwróciła uwagę, że brakuje na nim informacji o patronatach. Ponadto 
nie ma precyzyjnego regulaminu konkursu na plakat.  Kol. przewodnicząca zaproponowała 
uzupełnienie  logo  o  napis  „Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich”,  wcześniej  trzeba 
sprawdzić, kto ma prawa autorskie do znaku, którym Stowarzyszenie się obecnie posługuje. 
Dyrektor  Wydawnictwa  SBP  kol.  J.  Nowicki  poinformował,  że  tegoroczny  plakat  został 
sprzedany. Zgłoszenia na konkurs na najlepszy program TB można przesyłać do Biura ZG 
SBP do 15 czerwca br. Dyrektor Biura ZG SBP kol. A. Grzecznowska przedstawiła wyniki 
I naboru do Programów MKiDN, wniosek dotyczący organizacji TB 2008 został odrzucony 
ze względu na brak pełnego bilansu i  będzie  składany ponownie w II  terminie.  Jeśli  nie 
uzyskamy dofinansowania będzie problem z nagrodami dla laureatów konkursu.

Zgodnie  z  drugim punktem porządku obrad kol.  przewodnicząca  omówiła  działalność 
Zarządu Głównego SBP w okresie marzec-maj 2008 r.:

• W dniach 15-17 kwietnia br. odbyła się w Pile II ogólnopolska konferencja bibliotek 
powiatowych  „Biblioteka  powiatowa  i  jej  użytkownicy”.  I  konferencja  bibliotek 
powiatowych  miała  miejsce  w  2007  r.  i  zdaniem  kol.  E.  Stefańczyk  kolejne 
konferencje  tego  typu  powinny  być  organizowane  rzadziej  niż  raz  na  rok. 
Wydawnictwo SBP planuje publikację materiałów z obu konferencji  poświęconych 
bibliotekom powiatowym.

• W  dniu  31  marca  br.  kol.  Elżbieta  Stefańczyk  uczestniczyła  w  posiedzeniu 
Konferencji  Dyrektorów  Wojewódzkich  Bibliotek  Publicznych,  które  odbyło  się  
w  Wojewódzkiej  Bibliotece  Publicznej  im.  H.  Łopacińskiego  w  Lublinie.  Wśród 
poruszanych w trakcie spotkania problemów omawiano dotychczasowe prace Zespołu 
ds. opracowania założeń i projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach.
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• W dniach 24-25 kwietnia br., Główna Komisja Rewizyjna SBP pod przewodnictwem 
kol.  Janusza  Ambrożego,  dokonała  kontroli  działalności  ZG SBP.  Kontrolą  objęto 
prace Biura ZG SBP oraz Wydawnictwa. Analizowano działalność merytoryczną w 
tym , wydawniczą i finansową. Wyniki kontroli będą przedstawione na posiedzeniu 
ZG SBP w czerwcu.

• Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. Komisja pod kierunkiem prof. Barbary 
Sosińskiej-Kalaty, zakwalifikowała do Nagrody Naukowej za rok 2007 3 publikacje. 
W IV kategorii nie przyznano nagrody.

• W  dniu  29  kwietnia  br.  w  MKiDN  odbyło  się  spotkanie  Elżbiety  Stefańczyk  
z Sekretarzem Stanu MKiDN Piotrem Żuchowskim. Tematem było: przedstawienie 
Ministrowi  działalności  i  dorobku SBP,  bieżące  zagadnienia  nurtujące  środowisko 
bibliotekarskie  -  ustawa  o  bibliotekach,  ustawa  o  egzemplarzu  obowiązkowym, 
powoływanie  bibliotek  powiatowych,  zakupy  nowości  książkowych  dla  bibliotek, 
plany reform kultury odnośnie bibliotek w 2008 roku i latach następnych.

• 1  kwietnia  br.,  kol.  E.  Stefańczyk  oraz  kol.  J.  Pasztaleniec-Jarzyńska  podpisały 
porozumienie z firmą Aleph Polska, na mocy którego firma ta w okresie od 1 kwietnia 
2008 do 31marca 2009 będzie partnerem strategicznym SBP.

• 30 kwietnia br. kol. kol. Elżbieta Stefańczyk, Maria Burchard podpisały w imieniu  
ZG SBP porozumienie z Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, reprezentowaną przez 
Elżbietę Wykrzykowską - dyrektora Biblioteki, o współpracy w zakresie utrzymania i 
rozwoju  Serwisu  Informacyjnego  Biblioteka  Pedagogiczna  SBP.  Funkcjonować 
będzie  on  w  ramach  Sekcji  Bibliotek  Pedagogicznych  i  Szkolnych  ZG  SBP. 
Porozumienie zawarto na okres od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009 roku.

• W dniach 15-16 kwietnia, kol. Barbara Szczepańska - członek Komisji Wydawnictw 
Elektronicznych ZG SBP uczestniczyła w spotkaniu ekspertów ds. prawa autorskiego 
organizacji EBLIDA.

• W  pierwszym  naborze  tegorocznych  wniosków  do  Programów  Operacyjnych, 
dofinansowanie uzyskały następujące cztery zadania realizowane przez ZG SBP:

1. W  programie  MKiDN:  Edukacja  kulturalna  i  upowszechnianie  kultury, 
priorytet 1 – Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury: 

 Warsztaty  edukacyjne  bibliotekarzy  –  opracowanie  rzeczowe 
materiałów bibliotecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik.

2. W programie MKiDN: Promocja czytelnictwa, priorytet 3 - Rozwój czasopism 
kulturalnych: 

 Wydawanie  kwartalnika  kulturalnego  Przegląd  Biblioteczny  w  roku 
2008 w formie papierowej,

 Rozwój  czasopisma  Poradnik  Bibliotekarza  poprzez  wydawanie 
dodatku Świat książki dziecięcej i uruchomienie strony internetowej.

3. W programie MNiSzW: Finansowanie działalności wspomagającej badania: 
 Wydawanie  czasopisma  Zagadnienia  Informacji  Naukowej  w  2008 

roku.

• W kwietniu br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich złożyło do MNiSzW wniosek 
w sprawie nowego projektu zadania wydawniczego SBP – czasopisma internetowego 
LIS  In  Poland  (Library  and  Information  Science  In  Poland).  Czasopismo 
anglojęzyczne (rocznik) kierowane będzie do odbiorcy zagranicznego i ma na celu 
upowszechnianie osiągnięć polskiej nauki o książce, bibliotece i informacji, promocję 
polskich badaczy oraz włączenie polskiej myśli bibliotekarskiej do ogólnoświatowego 
obiegu informacji naukowej i cytowań bibliograficznych.
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• Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  objęło  patronatem  akcję  Czas  na  czytanie. 
Książka wzbogaca Fundacji Agory, Świata Książki oraz Ciszewski Public Relation. 
Przedsięwzięcie przewiduje m. in . bezpłatne przekazanie ok. 100 tys. książek na rzecz 
bibliotek.

• Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP przyjęła patronat honorowy nad: 
1. II  Krajową  Konferencją  Nauczycieli  Bibliotekarzy,  która  odbędzie  się  w 

dniach  16-17 maja  br.  w Warszawie  (organizatorem jest  Instytut  Badań  w 
Oświacie),

2. III Międzynarodową Konferencją EDM Reporter: Różnorodność kulturowa a 
Internet,  organizowaną przez  Bibliotekę  Publiczną  im.  W.  J.  Grabskiego w 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

• Firma Murator EXPO zwróciła się do SBP o pomoc w organizacji Warszawskiego 
Salonu Książki, pod hasłem „Zaczytaj się w Warszawie”, który odbędzie się w dniach 
19-21  września  br.  w  gmachu  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w  Warszawie.  Idea 
organizacji  Salonu  zyskała  akceptację  środowiska  bibliotekarskiego  i  wydawców 
książek.  Przewodnicząca  SBP  weszła  w  skład  Rady  Programowej,  która  będzie 
czuwała nad organizacją i realizacją projektu. 2 kwietnia br. w Pałacu Prymasowskim 
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady,  a 22 kwietnia konferencja prasowa podczas 
której zaprezentowano ideę Warszawskiego Salonu Książki.

W ramach  przygotowań  do  Krajowego Zjazdu  Delegatów w 2009  r.  trwają  ustalenia 
dotyczące  miejsca  Zjazdu.  Po  wstępnej  selekcji  wybrano  3  ośrodki:  w  Miedzeszynie, 
Konstancinie i Otwocku.

W  sprawach  różnych  Prezydium  ZG  SBP  podtrzymało  decyzję  Komisji  Odznaczeń  
i Wyróżnień o odrzuceniu wniosku w sprawie przyznania Bibliotece Dolnośląskiej  Szkoły 
Wyższej  Medalu  „Bibliotheca  Magna  Perennisque”.  Ponadto  kol.  A.  Grzecznowska 
poinformowała  o  przygotowywanym  aneksie  do  umowy  z  Komisją  Wydawnictw 
Elektronicznych w sprawie platformy cyfrowej.

Kol. E. Stefańczyk zakończyła spotkanie.

Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska
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