Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 27.09.2013 r.
W dn. 27.09.2013 r. odbyło się w Biurze ZG SBP posiedzenie Zarządu Głównego
SBP. Obecni byli członkowie ZG: Helena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska,
Marian Butkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Joanna Golczyk, Elżbieta Grzelakowska, Andrzej
Jagodziński, Maja Kimnes, Mirosława Majewska, Krzysztof Marcinowski, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Michał Rogoż, Elżbieta Stefańczyk oraz
zaproszeni goście: Janusz Ambroży, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska,
Janina Jagielska, Janusz Nowicki, Małgorzata Szmigielska.
Obrady prowadziła kol. E. Stefańczyk, przewodnicząca SBP. Na wstępie powitała
wszystkich członków Zarządu Głównego SBP, członka honorowego i przewodniczącą
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP kol. Janinę Jagielską, przewodniczącego Głównej
Komisji Rewizyjnej kol. Janusza Ambrożego oraz pozostałych gości przybyłych na spotkanie.
Przekazała również pozdrowienia od Honorowego Przewodniczącego SBP kol. Stanisława
Czajki, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu.
Następnie kol. E. Stefańczyk przedstawiła proponowany porządek obrad. Tematy do
omówienia w sprawach różnych:
- projekt odpowiedzi na pismo Prezydium KOED w sprawie otwartości zasobów SBP
- odpowiedź MKiDN w spawie projektu SBP Ustawy o bibliotekach
- sprawy lokalowe Biura ZG SBP
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.
1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP
Uczestnicy nie mieli uwag do protokołu z posiedzenia ZG SBP w dn. 8 czerwca 2013 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
2. Informacje o działalności ZG SBP w okresie czerwiec-wrzesień 2013 r.
Działalność ZG SBP zreferowała kol. E. Stefańczyk. Do najważniejszych prac i projektów w
tym okresie należą:
- rejestracja Statutu i nowych władz SBP w Krajowym Rejestrze Sądowym
- posiedzenie grupy warszawskiej Prezydium ZG SBP (2 lipca 2013 r.)
- wybory w sekcjach, komisjach i zespole problemowym (wybory potrwają do 30
października 2013 r.)
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- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy
degradacja?” (Białystok, 12-14 czerwca 2013 r.)
- 8 Forum Młodych Bibliotekarzy (Olsztyn, 12-13 września 2013 r.)
- warsztaty w ramach grantu dot. badania efektywności bibliotek (Warszawa, 24-25 września
2013 r.)
- prace nad rozpoczęciem cyklu warsztatów (nt. ochrony danych osobowych w bibliotekach,
rozwiązywania konfliktów, sponsoringu, prowadzenia bibliotekarskich blogów)
- konkursy (Tydzień Bibliotek 2013, konkurs wiedzy o SBP na FB, konkurs na najciekawszą
relację z 8 FMB, Wędrówki historyczne z biblioteką)
- działalność wydawnicza (czasopisma wydawane zgodnie z planem wydawniczym; książki:
„Biblioteki – tożsamość – kultura”, „Ściąga dla bibliotekarzy” (e-book), „Biblioteka jako
marka” (e-book), „Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: Rozważania o
dojrzałości”; sprzedaż elektroniczna artykułów z czasopism naukowych)
- portal sbp.pl (zakończenie prac związanych z łączeniem bazy członków z portalem,
uruchomienie serwisu Akredytacja Profesjonalna SBP)
- przyznanie akredytacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla 6 szkoleń skierowanych
do bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
- stanowiska, opinie (m.in. w sprawie egzemplarza obowiązkowego, dot. ustawy o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w sprawie powołania dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
oraz odwołania dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej)
- powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”
- zakończenie akcji „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj z nami magiczna bibliotekę”,
mającej na celu wsparcie Biblioteki w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w
Warszawie
- 95-lecie Centralnej Biblioteki Statystycznej (16 lipca 2013 r.) – SBP reprezentowała B.
Budyńska
- Forum Prawa Autorskiego w MKiDN (udział bierze J. Pasztaleniec-Jarzyńska), spotkania
dot. Public Lending Rights
- Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (Katowice, 19-20
września 2013 r.) – uczestniczyła E. Stefańczyk
- 17. Targi Książki w Krakowie (SBP weźmie w nich udział po raz pierwszy)
- patronaty SBP i portalu sbp.pl
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3. Regulamin działania Zarządu Głównego SBP i Prezydium Zarządu Głównego
SBP
Kol. S. Błaszczyk zgłosiła poprawki redakcyjne do Regulaminu działania Zarządu Głównego
SBP, który został przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP w dn. 8 czerwca 2013 r.
Członkowie Zarządu przyjęli Regulamin do stosowania. Następnie jednogłośnie przyjęto
Regulamin działania Prezydium Zarządu Głównego SBP (Uchwała nr 2nk/2013).
4. Analiza wniosków KZD 2013
Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dn. 8
czerwca 2013 r. (w zał.) omówiła kol. B. Budyńska. Większość wniosków jest w trakcie
realizacji. Wniosek dot. opracowania poradnika organizacyjnego dla struktur SBP (wniosek
I.1) został już częściowo zrealizowany. Opracowano i rozesłano instrukcje dla skarbników
okręgów SBP. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła uchwałę w sprawie zasad
rachunkowości okręgów i oddziałów, która została jednogłośnie przyjęta (Uchwała nr
3nk/2013). Należy się zastanowić, czy będziemy w stanie opracować nowy wzór odznaki
organizacyjnej, ponieważ wiąże się to z dużym nakładem finansowym (wniosek I.12). SBP
mocno angażuje się w działania edukacyjne, członkowie ZG zostali poproszeni o składanie
propozycji kolejnych tematów szkoleń i warsztatów (wniosek II.9) Omawiając wniosek dot.
organizacji konkursu Bibliotekarz Roku (wniosek II.14) uznano, że głosowanie powszechne
pokazuje nastroje środowiska i z tego względu nie należy powoływać Kapituły Konkursu,
która decydowałaby o wyborze laureata. Wniosek dot. ogłoszenia konkursu na Bibliotekę
Roku (wniosek II.15) nie może być obecnie zrealizowany, ponieważ brak jest kryteriów
takiego konkursu. Wniosek dot. działalności wydawniczej (wniosek II.16) może być
realizowany pod warunkiem współpracy z dobrymi, terminowymi autorami. Stąd też prośba o
zgłaszanie takich kontaktów do Wydawnictwa SBP. Za wniosek trudny do realizacji uznano
poszerzenie kontaktów z mediami w zakresie promocji SBP i zawodu bibliotekarza (wniosek
II.20). Media tylko okresowo interesują się sprawami bibliotekarstwa.
Kol. K. Marcinowski zaproponował, aby w przyszłości zmienić zasadę formułowania
wniosków, tak, aby Zarząd Główny miał więcej czasu przed Krajowym Zjazdem Delegatów
na przedyskutowanie tych zapisów.
5. Zatwierdzenie zakresów obowiązków dla członków ZG SBP
Każdy z członków Zarządu Głównego SBP otrzymał projekt zakresu swoich obowiązków. Po
wprowadzeniu drobnych korekt uczestnicy przyjęli i podpisali dokumenty.
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6. Stan realizacji Planu pracy na 2013 r.
Punkt omówiła kol. E. Stefańczyk. Przedsięwzięcia ujęte w Planie pracy na 2013 r.
realizowane są terminowo. Wyjątkiem jest organizacja spotkania z przewodniczącymi
wszystkich kół SBP „Napęd na 304 koła”, na którą Stowarzyszenie nie otrzymało
dofinansowania. Impreza musi zostać przełożona na późniejszy termin. Kol. E. Stefańczyk
podkreśliła, że Stowarzyszenie podejmuje także działania nie ujęte w Planie pracy i zawsze
jest gotowe na przyjęcie nowych propozycji.
Kol. J. Nowicki omówił realizacje Planu wydawniczego na 2013 r. Czasopisma ukazują się
terminowo, ale w mniejszych niż zakładano nakładach – maleje liczba prenumeratorów.
Wydawnictwo SBP przygotowało w I półroczu materiały na Krajowy Zjazd Delegatów –
Bibliografia Wydawnictwa SBP 2007-2012, Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
2007-2012, Biuletyn Informacyjny ZG SBP. Do końca 2013 r. zostaną wydane następujące
publikacje:
- „Bibliografi@ Źródła, standardy, zasoby”
-„ Bibliotekarstwo – wydanie nowe”
-„Badanie zachowań informacyjnych”
- „Miś – zabawka, bohater literacki”
- „Audiobooki w kraju i na świecie”
- „Mam 6 lat i gonię świat”
- Elitarne i popularne wzory czytania
- „Zachowania informacyjne w życiu codziennym”
- „Kustosze księgozbiorów polskich za granicą”
- „Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce 1945-1989”
Planowane jest także uruchomienie nowej serii „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”, we
współpracy z Wydziałem Polonistyki UW.
7. Zatwierdzenie składów Rady Programowej Wydawnictwa SBP, komitetów
redakcyjnych czasopism SBP, serii wydawniczych SBP
Kol. E. Stefańczyk przedstawiła proponowane zmiany w składach rad redakcyjnych (materiał
w załączeniu). W przypadku czasopism punktowanych jest wymóg, aby w skład rady
redakcyjnej wchodzili także naukowcy z zagranicy. Nowe składy Rady Programowej
Wydawnictwa SBP i rad redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych zostały zatwierdzone
przez Zarząd Główny SBP.
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8. Sekcje, komisje i zespoły problemowe ZG SBP
Funkcjonowanie sekcji, komisji i zespołu ZG SBP omówiła kol. M. Przybysz. Obecnie trwają
wybory nowych zarządów sekcji, komisji i zespołu, które powinny zakończyć się do 30
października 2013 r. Do tej pory wybory odbyły się w:
- Komisji Zarządzania i Marketingu (przewodnicząca Maja Wojciechowska)
- Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów (przewodnicząca Aldona Borowska)
Do Zarządu Głównego nie wpłynęły na razie żadne informacje z Sekcji Bibliotek
Publicznych, Sekcji Bibliotek Chorych i Niepełnosprawnych oraz Sekcji Bibliotek
Niepaństwowych Szkół Wyższych.

9. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021
Realizację Strategii omówiła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska. W znowelizowanym dokumencie
sformułowano 4 cele strategiczne:
I Zwiększenie wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce
II Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich partnerem instytucji państwowych i
samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy
III Integracja środowiska i zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza
IV Zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego
Określono ponadto cele szczegółowe oraz konkretne projekty. Każdy z członków Zarządu w
swoich obowiązkach ma przydzielone zadania w ramach Strategii. Kol. J. PasztaleniecJarzyńska zaapelowała do wszystkich uczestników spotkania o bardzo dokładne zapoznanie
się z całym dokumentem.

10. Strategia rozwoju portalu sbp.pl
Temat portalu sbp.pl omówiła jego redaktor naczelna, M. Szmigielska. W ramach
opracowania strategii rozwoju portalu przygotowano ankietę skierowaną do odwiedzających
portal. Uzyskano 430 odpowiedzi, które są aktualnie analizowane, wyniki będą przedmiotem
spotkania zespołu roboczego. Trwają prace związane z procesem wprowadzania sprzedaży
elektronicznej artykułów z czasopism. Mechanizm już działa, ale specyficzny rodzaj produktu
wymaga wprowadzenia zmian w sklepie (prace trwają). W sprzedaży są e-booki, uzupełniana
jest wypożyczalnia ibuk. W najbliższym czasie planuje się odświeżenie strony graficznej
portalu. Członkowie ZG zdecydowali o pozostawieniu kolorystyki portalu bez zmian.
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11. Baza członków
Temat bazy członków omówiła M. Szmigielska. Przedstawiła materiał przygotowany przez Ł.
Stochniała, administratora bazy. Obecnie w bazie jest zarejestrowanych 7318 członków. W
bazie wprowadzono pewne modyfikacje:
- rozdzielenie pól w związku z uruchomieniem mapy struktur
- możliwość tworzenia raportów - pozwala to lepiej obserwować przyrost bądź ubytek
członków w poszczególnych strukturach
- dodanie nowej funkcji w zakładce „Aktywność w SBP”.
W ramach wdrażania programu ofert i ulg dla członków zostało przeprowadzone łączenie
kont portalowych z bazą. Obecnie jest połączonych 527 kont. Problematyczny nadal pozostaje
rok urodzenia – członkowie niezbyt chętnie podają te dane. Widoczny jest wzrost
zaangażowania oddziałów w sprawy związane z bazą członków.

12. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia
Sytuację finansową SBP przedstawiła dyrektor Biura ZG SBP A. Grzecznowska. Wpłaty
uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów pokryły wydatki związane z jego realizacją,
natomiast konferencja poprzedzająca KZD nie cieszyła się taką popularnością jak zakładano i
do jej organizacji SBP musiało dopłacić. Od kilku lat systematycznie spada sprzedaż
czasopism. Sytuację finansową Stowarzyszenia ratują, do pewnego stopnia dotacje i granty.
Działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji to głównie szukanie oszczędności:
rozmowy z drukarniami o obniżenie kosztów druku czasopism, negocjacje z redaktorami
technicznymi czasopism w sprawie obniżenia stawek, obniżenie nakładów czasopism,
redukcja etatów w Biurze ZG SBP, obniżenie premii pracownikom Biura ZG SBP. Kol. K.
Marcinowski zauważył, że same oszczędności nie pomogą wyjść SBP z kryzysu finansowego.
Zauważył również, że Zarząd Główny utrzymywany jest wyłącznie ze środków
zgromadzonych przez Biuro, a może powinna być na to przeznaczona część składek
członkowskich (które obecnie nie docierają do Biura). Kol. E. Stefańczyk poddała pod
zastanowienie, czy okręgi nie powinny partycypować w kosztach utrzymania portalu sbp.pl.
A.Grzecznowska podkreśliła, że trzeba przede wszystkim zachęcać biblioteki do prenumeraty
czasopism SBP. W tym celu rozesłana została ankieta do bibliotek. Mamy nadzieję, że
pozyskane w ten sposób informacje będą wykorzystane w dalszych pracach zmierzających do
wzrostu prenumeraty czasopism, przede wszystkim „Poradnika Bibliotekarza” i
„Bibliotekarza” i szerszego włączenia bibliotekarzy w kształtowanie tematyki czasopism. Na
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podstawie wyników ankiety chcemy zobaczyć, które biblioteki nie prenumerują naszych
czasopism, aby przedstawić im atrakcyjną ofertę. Kol. E. Stefańczyk zaapelowała ponadto do
wszystkich członków ZG o stworzenie w swoich okręgach wykazu takich bibliotek i
przesłanie informacji do Biura ZG SBP. Chcemy również apelować do ministra kultury i
dziedzictwa narodowego o uruchomienie środków dla bibliotek na prenumeratę czasopism
fachowych i kulturalnych. Uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni również o nadsyłanie do
30 listopada 2013 r. do Biura ZG SBP propozycji warsztatów i konferencji do planu pracy na
2014 r. oraz propozycji ciekawych publikacji do planu wydawniczego. Kol. M. Kimnes
zaproponowała, aby szkolenia częściej organizować poza Warszawą, wówczas mogłyby się w
nie włączyć struktury terenowe. Kol. M. Majewska stwierdziła, że najpierw trzeba rozpoznać
zapotrzebowanie środowiska bibliotekarskiego a następnie poszukać trenerów, którzy
prowadziliby szkolenia w poszczególnych okręgach. Kol. M. Majewska zaproponowała
ponadto wydawanie wkładki do „Bibliotekarza” poświęconej bibliotekom w różnych
regionach, którą sfinansowałyby samorządy.
13. Tydzień Bibliotek 2013
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dokonała podsumowania X edycji Tygodnia Bibliotek, który
odbywał się w dniach 8-15 maja 2013 r. pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla
kreatywnych”. W konkursie podczas tegorocznej edycji oceniana była jedna, wskazana przez
bibliotekę akcja, a nie jak do tej pory całość imprez organizowanych w ramach TB. Nowa
formuła zwiększyła szanse mniejszych placówek bibliotecznych, ponieważ oceniano przede
wszystkim oryginalność, zaangażowanie pracowników bibliotek, czytelników i środowiska
lokalnego, a także pozytywne wydźwięk w lokalnych mediach i otoczeniu społecznym.
Laureatami zostali:
I miejsce – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie
II miejsce – Gminna Biblioteka w Kuślinie
III miejsce – Biblioteka Publiczna w Jamielniku – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach
- Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Wyróżnienia – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
Nagrody dla laureatów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 września 2013 r. w Olsztynie
podczas Forum Młodych Bibliotekarzy.
7

14. Wręczenie dyplomów nowym Członkom Honorowym SBP
Kol. E. Stefańczyk powitała serdecznie Andrzeja Jagusztyna i Tadeusza Zarzębskiego.
Przypomniała, że Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Warszawie w dn. 7-8 czerwca
2013 r. nadał Uchwałą godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Marii Burchard, Marii Hudymowej, Andrzejowi Jagusztynowi, Barbarze Sordylowej,
Tadeuszowi Zarzębskiemu. Obecnym na posiedzeniu nowym Członkom Honorowym SBP
wręczono dyplomy.
15. Przygotowania do XXII Targów Książki Historycznej
Stan przygotowań do XXII Targów Książki Historycznej przedstawiła kol. J. PasztaleniecJarzyńska. Targi odbędą się w dn. 28 listopada – 1 grudnia 2013 r. w Arkadach Kubickiego na
Zamku Królewskim w Warszawie. Targi Książki Historycznej to przedsięwzięcie o
charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym i niekomercyjnym. Towarzyszą im
liczne imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i
dokumentalnych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyda katalog publikacji
historycznych bibliotek, w nakładzie ok. 8000 egzemplarzy. Podczas Targów, w III Salonie
Bibliotek na stoisku zbiorczym prezentowane będą publikacje SBP oraz innych bibliotek.
Stoiska indywidualne będą mieć Biblioteka Narodowa oraz Centralna Biblioteka Wojskowa.
Ponadto zorganizowane zostanie seminarium i promocja książki pt.: „Kustosze polscy za
granicą”. Ogłoszono także kolejną edycję konkursu „Historyczne wędrówki z biblioteką”, na
najlepszą imprezę biblioteczną promującą wiedzę historyczną. Przedsięwzięcie
dofinansowano ze środków MKiDN
16. Archiwizacja dokumentów SBP
Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. archiwum
Biura ZG SBP (Uchwała nr 4nk/2013). W skład Zespołu weszły: Janina Jagielska, Teresa
Jedynak, Barbara Pisowadzka, Marzena Przybysz, Ewa Stachowska-Musiał. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że w miarę rozwoju prac do
Zespołu będą dołączać nowe osoby, aby usprawnić jego działanie.
Następnie kol. J. Jagielska omówiła projekty dokumentów: Jednolity rzeczowy wykaz akt dla
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instrukcja kancelaryjna Biura ZG SBP, Instrukcja
archiwalna Biura ZG SBP, Instrukcja kancelaryjno-archiwalna dla zarządów struktur
terenowych SBP. Członkowie Zarządu Głównego postanowili przyjąć uchwałę
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zatwierdzającą wymienione dokumenty, jako materiał roboczy (Uchwała nr 5nk/2013).
Zarząd Główny upoważnił Prezydium ZG SBP do wprowadzenia zmian w instrukcjach.
Uwagi należy przesyłać do kol. J. Jagielskiej do końca października 2013 r.
17. Sprawy różne
1) Odpowiedź na pismo KOED w sprawie otwartości zasobów SBP
Przygotowano pismo odpowiadające na list Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, które
zostanie niezwłocznie wysłane do Tomasza Ganicza, przewodniczącego Prezydium KOED.
SBP zaprezentowało w nim swoje działania podejmowane w ostatnich latach, w celu
zbudowania archiwum cyfrowego zasobów wydawniczych i zapewnienia wolnego dostępu do
niego, zarówno na portalu sbp.pl, jak i w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej UW. Ustalono
także, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w KOED reprezentować będzie kol. J.
Pasztaleniec-Jarzyńska.
2) Projekt ustawy o bibliotekach przygotowany przez SBP
Projekt ustawy o bibliotekach, przygotowany przez Zespół powołany przez SBP, został
przekazany do ministra Bogdana Zdrojewskiego dn. 29 maja 2013 r. W dniu 8 czerwca br.
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skierował do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego apel o podjęcie prac nad stowarzyszeniowym projektem
ustawy o bibliotekach. 31 lipca 2013 r. przewodnicząca SBP otrzymała odpowiedź z
Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN z propozycją, aby przedstawiony projekt ustawy
był procedowany jako projekt społeczny. Członkowie ZG uznali, że projekt powinien być
procedowany w trybie poselskiej inicjatywy ustawodawczej. Aktualnie poszukiwani są
sprzymierzeńcy ustawy i bibliotek wśród posłów oraz senatorów, którzy pomogliby
wprowadzić projekt na ścieżkę legislacyjną.
3) Lokal dla Biura ZG SBP
Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że trwają rozmowy z dyrekcją Biblioteki Narodowej w
sprawie przeniesienia Biura ZG SBP do budynku głównego BN. Ze strony BN jest deklaracja
woli udostępnienia kilku pokoi, w których aktualnie trwają prace remontowe.
Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady Zarządu Głównego SBP.

Oprac. Małgorzata Dargiel-Kowalska
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