
Protokół z Posiedzenia ZG SBP, 31.05-01.06. 2012 r.  

 

W dniach 31.05.-01.06. 2012 r. odbyło się posiedzenie ZG SBP. Obecni byli: Elżbieta 

Stefańczyk,  Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Helena Bednarska, Maria Burchard,  Maria Bochan, Halina Ganińska, 

Joanna Chapska, Jerzy Krawczyk, Elżbieta Budnik, Sabina Malinowska, Elżbieta 

Zaborowska, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Janusz Nowicki, Małgorzata 

Szmigielska. 

 

Dwudniowe obrady były podsumowaniem działalności SBP w pierwszym półroczu bieżącego 

roku. Przyjęto porządek obrad: 

31.05.2012 r. 

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia w dniu 29/30.03.2012 r. 

2. Informacja o działalności ZG SBP w okresie 31.03.-30.05.2012 r. (E. Stefańczyk) 

3. Informacja o przebiegu „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, „Tygodnia Bibliotek 2012” 

oraz konkursie „Bibliotekarz Roku 2012” (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) 

4. Przygotowania do Jubileuszu 95-lecia SBP (E. Stefańczyk) 

5. Realizacja „Strategii SBP na lata 2010-20121”, omówienie grantu FRSI (E. Górska, J. 

Pasztaleniec-Jarzyńska) 

6. Wyniki kontroli GKR (prze. GKR E. Zaborowska) 

7. Sytuacja finansowa SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska, A. Grzecznowska) 

8. Sprawy różne 

1.06.2012  

temat obrad: przygotowania do KZD 2012 (uchwały dot. zwołania KZD 2013 oraz zasad 

wyboru delegatów; relacje Komitetu Programowo-Organizacyjnego KZD z 

przeprowadzonych prac przygotowawczych; zatwierdzenie „Harmonogramu przygotowań do 

KZD”, opracowanie projektów regulaminów Zjazdu; stan prac nad nowelizacją „Statutu 

SBP”; omówienie konferencji towarzyszącej Zjazdowi) 

  



Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. Zaproponowała  

uzupełnienie porządku obrad o tematykę sprzedaży elektronicznej wydawnictw SBP, na co 

zebrani wyrazili zgodę. 

 

Ad. 1  

Przyjęto protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego z dn. 29/30 marca 2012 r.   

Ad. 2 

Omawiając najważniejsze działania ZG SBP w okresie kwiecień-maj br. kol. Elżbieta 

Stefańczyk przedstawiła nowego członka ZG – kol. Sabinę Malinowską, wicedyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ostrołęce, delegata na KZD 2009  r. Kol. S. Malinowska  

została członkiem Zarządu Głównego w miejsce Piotra Marcinkowskiego, który złożył 

rezygnację 28.03.2012 r., w związku z odejściem z pracy w Bibliotece UAM.  

Przewodnicząca SBP zaprezentowała także stanowiska Stowarzyszenia dotyczące m.in. 

wymiaru urlopów dla bibliotekarzy, dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wykorzystywaniu utworów osieroconych,  projektów rozporządzeń MKiDN dotyczących: 

Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wynagradzania pracowników instytucji kultury, 

organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisku dyrektora instytucji kultury.  

Przewodnicząca SBP poinformowała również o konferencjach, które odbyły się w 

omawianym okresie oraz o uczestnictwie SBP w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich, wynikach konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011” (podczas konferencji 

inaugurującej III Warszawskie Targi Książki odbyło się uroczyste wręczenie nagród 

laureatom konkursu). Mówiła też o uzyskanych grantach i dotacjach na: dodatek „Świat 

Książki Dziecięcej”, uruchomienie serwisu BIBLIOFILM, organizację II Salonu Bibliotek 

podczas XXI Targów Książki Historycznej,  nagrodach (nominacja E. Stefańczyk do nagrody 

IKAR), a także o działaniach wizerunkowych (oferta wydawnicza, kampania 1% dla SBP, 

„Bibliotekarz” w nowej szacie graficznej, realizacja ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarz 

Roku 2011”). Przewodnicząca SBP przedstawiła także zebranym zmiany w składzie  

Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza”. Przewodniczącym Komitetu została prof. dr hab. 

Jadwiga Konieczna, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.  Do 

Komitetu dołączył także Andrzej Dąbrowski, dyrektor WBP w Kielcach. Z prac Komitetu 

wycofał się natomiast Bolesław Howorka.  

 



Działania w zakresie rozwoju portalu omówiła redaktor naczelna, Małgorzata Szmigielska, 

prezentując m.in. założenia realizacji polityki sprzedaży elektronicznej publikacji SBP w 

2012 r.  ZG przyjął projekt propozycji M. Szmigielskiej dot. realizacji e-sprzedaży.  

Janusz Nowicki z Wydawnictwa SBP przedstawił realizację planu wydawniczego SBP oraz 

promocję i sprzedaż książek wydawanych przez Stowarzyszenie.   

Ad. 3 

Opiekunowie poszczególnych okręgów mówili o obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 

oraz Tygodnia Bibliotek 2012 w wybranych okręgach, m. in. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 

poinformowała o imprezach w okręgu mazowieckim, Marzena Przybysz – w łódzkim. Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła także stan realizacji konkursu Bibliotekarz Roku 2011 

(podsumowanie I etapu, oraz przebieg głosowania internetowego w etapie II).  

Ad. 4 

Omawiając przygotowania do Jubileuszu 95-lecia SBP kol. E. Stefańczyk przedstawiła 

proponowany program obchodów. Uroczystości Jubileuszowe centralne odbędą się w dn. 4 

października w BUW. Towarzyszyć im będzie konferencja poświęcona edukacji 

informacyjnej, zorganizowana  w dn. 4-5 października, we współpracy z Komisją ds. 

Edukacji Informacyjnej ZG. Oprawę muzyczną Jubileuszu stanowić będzie koncert muzyki 

poważnej, zorganizowany przez przewodniczącą Sekcji Fonotek, kol. K. Janczewską- 

Sołomko. Patronat nad Jubileuszem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ad. 5 

Prace realizowane w zakresie długofalowej strategii SBP przedstawiły Elżbieta Górska 

(działania w ramach grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia) oraz Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, która zaprezentowała propozycje wprowadzenia zmian w „Strategii 

SBP na lata 2010-2021”, wypracowane w marcu br. podczas warsztatów ewaluacyjnych, z 

udziałem przedstawicieli struktur Stowarzyszenia.  

Ad. 6 

Elżbieta Zaborowska zreferowała wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, która  

ogólnie pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia w 2011 r., zarówno merytoryczną, jak 

i finansową. 

Ad. 7 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wraz z Anną Grzecznowską przedstawiły aktualną sytuację 

finansową. Wynik finansowy za okres styczeń-kwiecień 2012 r. jest pozytywny, znacznie 



(dwukrotnie) wzrosła sprzedaż książek w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego 

roku, zwiększyło się również dofinansowanie książek i czasopism.  

Ad. 8 

Poruszono problem kontynuacji prac nad bazą członków, dyskutowano też o odznaczeniach 

dla członków SBP.  

  

Głównym tematem drugiego dnia obrad Zarządu Głównego były przygotowania do 

Krajowego Zjazdu Delegatów Polskich 2013 r.  

Zarząd przyjął uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów w dniach 7-8 

czerwca 2013 r. w Warszawie (uchwała nr 9) oraz zasad wyboru delegatów na KZD (uchwała 

nr 10). Ponadto Zarząd Główny SBP zatwierdził harmonogram przygotowań do KZD i wniósł 

uwagi do projektów regulaminów: Obrad KZD, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i 

Wniosków, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Statutowej. Przewodnicząca 

SBP poinformowała o podjętym rozeznaniu w sprawie wyboru miejsca obrad i 

zakwaterowaniu uczestników. Dyskutowano także o zasadach finansowania Zjazdu, w tym 

odpłatności delegatów. 

Anna Grzecznowska przedstawiła stan prac nad aktualizacją Statutu SBP (wysłano informacje 

do okręgów z prośbą o zgłaszanie uwag do Statutu, trwa spis uwag zgłoszony przez inne 

osoby). Zebrani poparli propozycję konsultacji prawnej ze specjalistą z ngo.  

Kol. E. Stefańczyk poruszyła także zagadnienie wyboru tematyki konferencji towarzyszącej 

Zjazdowi. Zastanawiano się nad propozycją konferencji z cyklu „Biblioteka XXI wieku…”. 

Ustalono, że członkowie ZG zgłoszą swoje propozycje do Biura ZG do końca czerwca br.   

        

Protokół sporządziła Marzena Przybysz 

       Sekretarz Generalny SBP 

 


