
Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 1 lutego 2013 r. 

 

W dniu 1 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP Elżbieta Stefańczyk, członkowie 

Prezydium: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof 

Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz; zaproszeni: Stanisław 

Czajka – honorowy przew. SBP, Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata 

Szmigielska, Łukasz Stochniał, Małgorzata Dargiel-Kowalska. 

 

Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP powitała 

uczestników spotkania i uzupełniła porządek obrad o punkty dot.: 

- składu Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Bibliotecznego” 

- podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek w Nigerii 

- otwartości zasobów SBP jako członka Koalicji Otwartej Edukacji 

- listu pracowników Biblioteki Narodowej do MKiDN 

 

Zebrani przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium ZG SBP z dn. 13 

grudnia 2012 r. 

Następnie kol. M. Przybysz omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego 

SBP w 2012 r. Zwróciła uwagę na realizację takich zadań, jak: 

- prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków Stowarzyszenia 

(promocja projektu Ustawy o bibliotekach, warsztaty nt. aspektów prawnych funkcjonowania 

bibliotek) 

- badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (opublikowanie 

normy PN-ISO 11620:2012: Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności 

bibliotek, warsztaty dla bibliotekarzy prowadzących badania pilotażowe, działania promujące 

prace Zespołu) 

- rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki i 

informacji (udział w pracach: Konwentu, Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, 

Księgarzy i Wydawców, Krajowej Rady Bibliotecznej, Konferencji Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 



Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz współpraca z 

Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

Koalicją Otwartej Edukacji, Polską Sekcją IBBY, Instytutem Goethego, Fundacją Inicjatyw 

Obywatelskich, Fundacją Orange, Ogólnopolskim Forum Integracji Społecznej. 

- udział w targach (Targi Książki Akademickiej i Naukowej AKDEMIA, Warszawskie 

Targi Książki, Targi Książki Historycznej) 

- interwencje w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego oraz działania 

rzecznicze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji 

Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Sprawiedliwości 

- realizacja konkursów (w ramach IX edycji Tygodnia Bibliotek, Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2011, Historyczne wędrówki z biblioteką) 

- współpraca międzynarodowa (uczestnictwo w: Kongresie IFLA, zebraniu ZG 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML i Mi ędzynarodowej 

Konferencji IAML, posiedzeniu Rady EBLIDA i towarzyszącej mu konferencji „Democracy 

Development In a New Media Environment”; spotkanie z bibliotekarzami rumuńskimi) 

-  wyróżnianie bibliotekarzy oraz bibliotek medalami i odznaczeniami SBP 

- podjęcie działań dla opracowania systemu akredytacji profesjonalnej SBP dla 

różnych form kształcenia bibliotekarzy 

- organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów 

- opracowanie programu pakietu ulg/bonusów dla członków SBP 

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty realizowane przez struktury SBP 

- patronaty Stowarzyszenia oraz portalu sbp.pl 

Projekt sprawozdania zostanie rozesłany do członków ZG SBP. 

Kol. J. Nowicki podsumował działalność Wydawnictwa SBP w 2012 r., podkreślając, iż 

miniony rok był rekordowy pod względem sprzedaży książek, jednak w porównaniu z 

poprzednim rokiem spadła sprzedaż czasopism. Pozycje książkowe rozchodzą się zazwyczaj 

w cyklu dwuletnim, natomiast w 2012 r. tytuły sprzedawały się na bieżąco. 

Książki ukazywały się w seriach: 

- NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA – 11 tytułów 

- BIBLIOTEKI-DZIECI-MŁODZIE Ż – 3 tytuły 

- PROPOZYCJE I MATERIAŁY – 1 tytuł 

- FO-KA (w nowej formule wydawniczej) – 1 tytuł 

- BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA – 5 tytułów 



- BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH – 1 tytuł 

Poza seriami ukazały się 2 książki, elektroniczna seria („Biblioteka w Filmie / Film w 

Bibliotece”), plakat na Tydzień Bibliotek 2012, kalendarze na 2013 r., oferta wydawnicza 

oraz zakładki 1% podatku. 

W okresie sprawozdawczym wydano 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika 

Bibliotekarza”, który był wzbogacony o dodatki tematyczne, 4 zeszyty „Przeglądu 

Bibliotecznego” oraz 1 zeszyt numeru specjalnego (elektronicznego) w wersji angielskiej, 2  

zeszyty „Zagadnień Informacji Naukowej”.  Ponadto kontynuowano digitalizację czasopism 

SBP. Kol. E. Kobierska-Maciuszko zauważyła, że wobec systematycznego spadku sprzedaży 

czasopism przyszłością Wydawnictwa SBP jest sprzedaż książek. Kol. J. Nowicki wskazał na 

jeszcze jeden problem, jakim jest blokada w uczelniach, która uniemożliwia wyprowadzenie 

pieniędzy poza placówkę, a tym samym np. dofinansowanie wydawanych przez SBP 

czasopism czy książek. Wyjściem z sytuacji jest kooperacja z daną uczelnią. 

W sprawie sprawozdania za 2012 r. z działalności struktur terenowych SBP głos 

zabrała kol. S. Błaszczyk, która rozesłała do przewodniczących okręgów prośbę o nadsyłanie 

sprawozdań przed 15.02. O wcześniejsze nadsyłanie sprawozdań apelowała również A. 

Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP, która podkreśliła, że sprawozdania powinny się 

znaleźć w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” (nr 2/2012), który ma się ukazać przed 

posiedzeniem Zarządu w marcu 2013 r.. Na sprawozdania czeka również Andrzej Jopkiewicz, 

opracowujący „Kronikę SBP”, która ma zostać wydana na KZD 2013. Kol. J. Pasztaleniec-

Jarzyńska zauważyła, że sprawozdania z działalności okręgów uwzględniają sprawozdania 

oddziałów, a w oddziałach właśnie trwają wybory na nową kadencję, więc może być problem 

z wcześniejszym przygotowaniem materiałów. Kol. S. Błaszczyk zaproponowała, aby w 

pierwszej kolejności poprosić okręgi o dane statystyczne, a pełne sprawozdania zamieścić 

dopiero w Biuletynie wydanym na Zjazd (nr 1/2013).    

 W kolejnym punkcie porządku obrad kol. M. Przybysz przedstawiła projekt Planu 

pracy ZG SBP na 2013 r. Głównym zadaniem jest przygotowanie Krajowego Zjazdu 

Delegatów SBP (7-8.06) oraz organizacja towarzyszącej Zjazdowi konferencji „Biblioteki w 

świecie komunikacji sieciowej” (6-7.06). Plan pracy obejmuje zadania statutowe zmierzające 

do osiągnięcia celów strategicznych SBP określonych w „Strategii Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021” oraz „Programie działania SBP na lata 2009-

2013”. Należą do nich przede wszystkim: działania rzecznicze projektu nowej ustawy o 

bibliotekach, wzmacnianie pozycji bibliotek i zawodu bibliotekarza, badania efektywności 

bibliotek, aktywizacja młodych bibliotekarzy, dbałość o poziom kształcenia i doskonalenia 



zawodowego bibliotekarzy (akredytacja profesjonalna SBP), rozwój narzędzi interaktywnej 

komunikacji, dalsza budowa Bazy Członków SBP, umacnianie nowego wizerunku organizacji 

oraz wzmacnianie jej rangi na arenie międzynarodowej. Projekt Planu pracy ZG SBP na 2013 

r. zostanie rozesłany do członków ZG z prośbą o zgłaszanie uwag. 

Plan pracy Wydawnictwa SBP w 2013 r. przedstawił kol. J. Nowicki. Przewiduje się 

wydanie 11 numerów „Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza”, 4 numerów „Przeglądu 

Bibliotecznego”, 2 numerów „Zagadnień Informacji Naukowej” oraz 2 numerów „Biuletynu 

Informacyjnego ZG SBP”, ponadto w wersji elektronicznej ukazuje się Newsletter. Pozycje 

książkowe będą się ukazywały głównie w seriach:  

- NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA – 9 tytułów, w tym 2 bardzo oczekiwane pozycje: 

H. Batorowskiej „Dojrzałość informacyjna” i podręcznik pod red. H. Tokarskiej 

„Bibliotekarstwo. Wydanie nowe.” 

- BIBLIOTEKI-DZIECI-MŁODZIE Ż – 1 tytuł 

- FO-KA – 2 tytuły 

- BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA – 2 tytuły 

- BIBLIOTEKARZE POLSCE WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH – 1 tytuł, J. 

Jagielska „Kustosze księgozbiorów polskich za granicą” , MKiDN przyznało dotację na 

wydanie tej pozycji. 

Poza seriami ukażą się 2 książki, elektroniczna seria „Biblioteka w Filmie / Film w 

Bibliotece”, plakat na Tydzień Bibliotek 2013 oraz materiały promocyjne (oferta 

wydawnicza, plakat informujący o odpisach 1%, kalendarz). W swoim wystąpieniu kol. J. 

Nowicki poprosił, aby zastanowić się nad taktyką sprzedaży – zaproponował obniżkę cen na 

książki zeszłoroczne, które się już słabo sprzedają. A. Grzecznowska zaapelowała natomiast, 

aby rozważniej podejmować decyzje o ewentualnych dodrukach. 

 Kolejny punkt porządku obrad dot. Bazy Członków SBP. A. Grzecznowska 

poinformowała, że do przewodniczących okręgów oraz do okręgowych administratorów 

zostały rozesłane listy z prośbą o uzupełnianie obligatoryjnych danych do końca stycznia br. 

Kolejnym etapem będzie połączenie bazy z portalem i udostępnienie jej dla osób ze 

spersonalizowanym adresem e-mail. Dalej temat referował Ł. Stochniał z Biura ZG SBP. 

Omówił dokładnie strukturę Bazy Członków SBP, prezentując wszystkie zakładki i pola, 

zwrócił uwagę na wprowadzone zmiany w niektórych polach. Zauważył, że duży problem jest 

z uzyskaniem informacji o roku urodzenia danego członka, jest to pole obowiązkowe. 

Członkowie również niechętnie podają swoje spersonalizowane adresy e-mail. Przy okazji Ł. 

Stochniał wyjaśnił, że pod nazwą „spersonalizowany adres e-mail” należy rozumieć taki 



adres, do którego dostęp ma jedna konkretna osoba. Kol. J. Pasztalenie-Jarzyńska stwierdziła, 

że problemem nie jest obawa przed podaniem spersonalizowanego e-maila, tylko brak takiego 

adresu wśród wielu członków. Kol. E. Kobierska-Maciuszko spytała, skąd administratorzy 

okręgowi czerpią dane do uzupełniania bazy. Zauważyła brak pewnych danych w swoim 

profilu, nikt wcześniej nie prosił jej o ich podanie. W odpowiedzi kol. J. Pasztaleniec-

Jarzyńska stwierdziła, że administratorzy informacje biorą z kartotek, a one są często 

nieuporządkowane.  

Następnie przewodnicząca E. Stefańczyk pokazała zebranym nową legitymację członkowską 

w postaci plastikowej karty z miejscem na imię i nazwisko członka oraz hologram 

informujący o ważności legitymacji i opłaconych składkach. Każda karta ma swój numer. 

Zebrani ustalili, że pierwsze 50 numerów zostanie zarezerwowanych dla Honorowego 

Przewodniczącego SBP i Członków Honorowych oraz dla najstarszych członków 

Stowarzyszenia. Kolejne numery będą przydzielane alfabetycznie wg nazw okręgów – 

dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, lubuski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, 

podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, wielkopolski, 

zachodniopomorski. Biuro ZG SBP roześle do końca lutego br. karty wraz z hologramami do 

oddziałów. Tam zostaną podpisane i wręczone tym członkom, którzy opłacili składki za 2012 

r. Rozważano także zakup specjalnej drukarki do podpisania kart w Biurze ZG SBP, M. 

Szmigielska została poproszona o sprawdzenie kosztów takiego rozwiązania.  

 Informacje o konkursach Stowarzyszenia w 2013 r. przedstawiła kol. E. Stefańczyk. 

SBP organizuje: 

- III edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 

- konkursy w ramach Tygodnia Bibliotek 2013:  na plakat promujący Tydzień Bibliotek oraz 

na najciekawszą akcję przeprowadzoną w trakcie TB 2013; A. Grzecznowska podkreśliła, że 

jest to zmiana w stosunku do poprzednich edycji, ponieważ oceniana będzie tylko jedna, 

wybrana przez uczestnika inicjatywa. Zmiana była konieczna, bo konkurs dublował się z 

założeniami konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 

- V edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 

 Sytuację finansową Stowarzyszenia omówiła A. Grzecznowska, dyrektor Biura ZG 

SBP. Wstępny bilans za 2012 r. wskazuje na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. 

Wzrost kosztów związany był przede wszystkim z większą liczbą publikacji (wydatki na druk 

i wysyłkę) oraz organizacją Jubileuszu SBP. Należy przewidzieć, że z uwagi na KZD, ten rok 

będzie podobny pod względem wydatków; Komisja Odznaczeń i Wyróżnień już poprosiła o 

wybicie 100 szt. medalu „W dowód uznania”. Kol. E. Kobierska-Maciuszko zwróciła uwagę, 



że wiąże się to z dużymi kosztami, poza tym tak częste przyznawanie odznaczenia będzie 

obniżać jego znaczenie. Kol. H. Bednarska zgodziła się, że wyróżniać trzeba z umiarem, ale 

trzeba także pamiętać, że dla wielu bibliotekarzy taki medal jest jedynym odznaczeniem i 

stanowi dużą motywację. Następnie A. Grzecznowska omówiła przychody za ubiegły rok. 

Dużą ich część stanowią dotacje, odnotowano też spore wpływy z konferencji i warsztatów, 

natomiast spadły wpływy z reklamy. A. Grzecznowska zaapelowała do Wydawnictwa SBP o 

zastanowienie się nad sposobem przyciągnięcia potencjalnych reklamodawców. Widoczna 

jest tendencja spadku sprzedaży czasopism. SBP zainwestowało w ostatnich latach znaczne  

środki na wydawanie czasopism (dotacja na wkładki tematyczne, nową szatę graficzną), 

natomiast nie przełożyło się to na wzrost sprzedaży. W celu dokładnego omówienia sytuacji 

Wydawnictwa SBP ma się odbyć specjalne spotkanie.  Kol. K. Marcinowski zapytał, kiedy 

będziemy podejmować konkretne decyzje w sprawach wydawniczych, jego zdaniem są one 

nieuniknione. Działa portal sbp.pl, który daje wiedzę o tym, jak działają biblioteki, co się w 

nich dzieje, bibliotekarze przestają już szukać informacji na ten temat w czasopismach. M. 

Szmigielska wyjaśniła, że portal stara się szukać takich tematów, które wzbudzają wśród 

bibliotekarzy duże zainteresowanie i emocje; na portalu dany problem zostaje tylko 

zasygnalizowany, po szczegóły czytelnik zostaje odesłany do czasopism SBP. Kol. E. 

Kobierska-Maciuszko wskazała na konieczność wydawania elektronicznej wersji  czasopism. 

Należy także rozważyć płatny dostęp do poszczególnych artykułów. M. Szmigielska dodała, 

że teraz e-booki stają się bardzo popularne, jednak z rozmów z firmami obsługującymi 

sprzedaż elektroniczną wynika, że prowizja ze sprzedaży e-booka dla firmy wynosi aż 50%. 

Redaktor naczelna portalu sbp.pl poprosiła więc firmę MrWeb o podanie kosztów, gdyby to 

SBP chciało samo zabezpieczać pliki.  

Dyskusje podsumował Honorowy Przewodniczący SBP, St. Czajka. Wyraził słowa 

uznania i gratulacje dla autorów dobrego wyniku finansowego. Zgodził się, że spadek 

dochodu ze sprzedaży czasopism jest dużym problemem, nad którym trzeba się poważnie 

zastanowić, dobrze by było powołać w tym celu specjalny zespół. Sprzedaż czasopism była 

zawsze podstawą działalności Wydawnictwa SBP. Obecnie tendencja spadkowa utrzymuje 

się od dłuższego czasu, należy przewidzieć, że 2013 rok nie przyniesie pod tym względem 

poprawy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być dalszy rozwój portalu sbp.pl. Jego 

utworzenie to wielki sukces Stowarzyszenia a ranga portalu jest ogromna. Dobrze zapowiada 

się natomiast sprzedaż książek, planowane publikacje poruszają istotne dla bibliotekarstwa 

zagadnienia, nazwiska autorów są bardzo cenione i gwarantują wysoki poziom książek. Kol. 

St. Czajka podkreślił również dużą rolę „Kroniki SBP”, której wydawanie należy 



kontynuować. E. Stefańczyk przypomniała, że „Kronika SBP 2007-2012” ukaże się na KZD 

2013. Kol. K. Marcinowski odnosząc się do pomysłu wydawania wyłącznie wersji 

elektronicznej czasopism zaproponował, aby na początek dotyczyło to jednego tytułu 

czasopisma. Przewodnicząca E. Stefańczyk odpowiedziała, że ZIN od numeru 2/2013 będzie 

wydawany w dwóch wersjach – papierowej i elektronicznej. Kol. H. Bednarska stwierdziła, 

że Stowarzyszenia nie stać na podwójne wydania wszystkich czasopism, a kol. E. Kobieska-

Maciuszko dodała, że tendencja światowa jest taka, żeby wydawać czasopisma tylko w 

formie elektronicznej.  

Następnie kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o opracowaniu nowych 

instrukcji dla skarbników do sprawozdań za 2012 r. A. Grzecznowska dodała, że pojawia się 

problem z sumowaniem składek członkowskich. Na spotkaniu ZG SBP w marcu 

przedstawione zostaną szczegółowe dane dotyczące finansów SBP. Zaproponowano ponadto, 

aby więcej uwagi poświęcić organizacji warsztatów, ponieważ to przynosi dochody. Kol. E. 

Stefańczyk przypomniała, że w Planie pracy ZG SBP na 2013 r. są propozycje różnych 

warsztatów. 

 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przygotowań do KZD 2013. Kol. E. 

Stefańczyk poinformowała, że odbyły się już wybory w kołach, do 8 lutego br. trwają wybory 

w oddziałach, natomiast po 20 lutym zaczną się zjazdy okręgowe, terminy w większości są 

już znane. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła nowelizację Strategii SBP. Po 

wprowadzeniu zgłoszonych wcześniej uwag uwzględniono w niej 4 cele strategiczne, 

dokonano też korekty celów szczegółowych i zadań. Nowelizacja Strategii zostanie 

przedstawiona do zatwierdzenia podczas KZD, dokument będzie rozesłany do uczestników 

Zjazdu wcześniej, aby mieli czas się z nim zapoznać. Kol. E. Stefańczyk podkreśliła, że 

Strategia jest podstawą do aplikowania o granty, np. do FRSI.  

Projekt nowelizacji Statutu SBP przedstawiła kol. S. Błaszczyk. Tekst Statutu z 

proponowanymi zmianami został przesłany do kancelarii prawnej, również kol. B. Howorka 

przesłał swoje uwagi. Kol. S. Błaszczyk przypomniała, że do proponowanych zmian trzeba 

napisać jeszcze uzasadnienie.  

Założenia „Programu działania SBP na lata 2013-2017” przedstawiła kol. E. 

Stefańczyk. Podstawą opracowania programu będą założenia ujęte w Strategii. Projekt 

dokumentu zostanie rozesłany do członków ZG SBP przed marcowym spotkaniem.  

W dalszej części swojego wystąpienia kol. E. Stefańczyk poruszyła temat konferencji 

towarzyszącej KZD pt. „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”. Przedstawiła tytuły 

poszczególnych sesji, niektóre z nich wymagają jeszcze dopracowania. Trwają rozmowy z 



referentami, do wystąpienia zaproszony zostanie również przedstawiciel FRSI, który opowie 

m. in. o PRB.   

 Przechodząc do kolejnego punktu obrad, kol. E. Stefańczyk przypomniała, że Zarząd 

Główny przyjął podczas posiedzenia w grudniu 2012 r. Regulamin nadawania godności 

Członka Honorowego SBP. Zgodnie z Regulaminem, wnioski pod względem formalnym 

sprawdza Komisja Odznaczeń i Wyróżnień a następnie przedstawia je Kapitule nadawania 

godności Członka Honorowego SBP. Kapituła jest organem opiniującym zgłoszone 

kandydatury. W jej skład wchodzą: Przewodniczący SBP (pełniący funkcję Przewodniczącego 

Kapituły), Honorowy Przewodniczący SBP, 3 osoby wybrane przez Zarząd Główny SBP spośród 

Członków Honorowych SBP oraz przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP. Po 

krótkiej dyskusji zebrani wybrali spośród Członków Honorowych do Kapituły: E. Pawlicką, J. 

Wołosza, E. Stachowską-Musiał. Zarząd Główny SBP podejmie uchwałę zatwierdzającą skład 

Kapituły w pierwszym dniu posiedzenia, w marcu br., Kapituła zbierze się tego samego dnia, 

a w drugim dniu obrad ZG SBP zarekomenduje kandydatów Zarządowi Głównemu. 

Omawianie spraw różnych rozpoczęła kol. E. Stefańczyk, informując, że „Przegląd 

Biblioteczny” stracił 3 punkty na liście czasopism punktowanych MNiSW, ponieważ w 

Komitecie Redakcyjnym jest tylko jeden przedstawiciel z zagranicy. Rozważano, czy w 

związku z tym zmienić skład Komitetu. Kol. E. Stefańczyk zauważyła, że powinna być to 

decyzja B. Sosińskiej-Kalaty, redaktora naczelnego czasopisma. Kol. K. Marcinowski 

stwierdził, że nie należy zmieniać składu Komitetu przed końcem kadencji, z czym wszyscy 

zebrani się zgodzili.  

Następnie kol. E. Stefańczyk poinformowała o rozmowie z ambasadorem Nigerii, 

bibliotekarzem, który zaproponował SBP podpisanie porozumienia z Nigeryjskim 

Stowarzyszeniem Bibliotek. Uczestnicy obrad zgodzili się podjąć taką współpracę. 

Stowarzyszenie Bibliotek Nigeryjskich, przy wsparciu organizacyjnym SBP ufunduje 

stypendium dla bibliotekarza z Nigerii – tygodniowy pobyt w Polsce, podczas którego 

stypendysta będzie miał możliwość odwiedzenia kilku warszawskich bibliotek. Natomiast  

przedstawiciel SBP poprowadzi w Nigerii szkolenie poprzedzające coroczną konferencję 

Stowarzyszenia Bibliotek Nigeryjskich.  

Kolejny problem przedstawiła kol. E. Kobierska-Maciuszko. Dotyczył on artykułu Krzysztofa 

Lityńskiego na portalu bibliosfera.net na temat umów zawieranych z Wydawnictwem SBP. Kol. J. 

Nowicki przesłał już autorowi swoją odpowiedź. Kol. E. Kobierska-Maciuszko przypomniała, że 

pracujemy nad przejściem portalu na licencję otwartą, M. Szmigielska dodała, że licencja już została 

wybrana, trwają ostatnie przygotowania.  



Na zakończenie obrad kol. E. Stefańczyk odczytała list pracowników Biblioteki Narodowej do 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który do wiadomości otrzymało m.in. SBP.  

 

 

Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska 

  
 

 


