
Protokół z Posiedzenia ZG SBP, 13-14.12. 2012 r.  

 

W dniach 13-14.12.2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP w Biurze 

ZG SBP. Obecni byli: Sylwia Błaszczyk, Maria Bochan, Elżbieta Budnik, Maria Burchard, 

Joanna Chapska,  Ewa Chrzan, Stanisław Czajka, Halina Ganińska, Elżbieta Górska, Anna 

Grzecznowska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy Krawczyk, Janusz Nowicki, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk, Małgorzata Szmigielska, 

Elżbieta Zaborowska. 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk, która zgłosiła 

uzupełnienie porządku obrad o punkt dot. nowelizacji regulaminu konkursu Bibliotekarz 

Roku.  

Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie podsumowaniu działalności SBP w 

2012 r. Po przyjęciu protokółu z Posiedzenia Zarządu Głównego w dniach 31.05-1.06.2012 r. 

kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w 2012 r., w tym: 

konferencje, seminaria i warsztaty, obchody Jubileuszu 95-lecia SBP. Przypomniała  

stanowiska Stowarzyszenia, opinie, podjęte działania rzecznicze. Zwróciła także uwagę na 

realizowane programy (Tydzień Bibliotek), konkursy (Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii 

Dembowskiej, Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego, Mistrz Promocji 

Czytelnictwa, Historyczne wędrówki z biblioteką). Podkreśliła działania wizerunkowe, w tym 

nową szatę graficzną Bibliotekarza, edycję oferty wydawniczej, Katalogu wydawnictw 

historycznych bibliotek oraz kalendarza 2013. Wyraziła słowa uznania dla działalności 

redakcji portalu sbp.pl oraz Wydawnictwa (e-sklep, archiwum cyfrowe publikacji, udział w 

targach, atrakcyjna oferta wydawnictw zwartych). Kol. Janusz Nowicki uzupełnił wypowiedź 

przedstawiając wyniki sprzedaży poszczególnych pozycji wydawniczych. Ogółem w 2012 r. 

sprzedaż książek wzrosła,  natomiast spadła sprzedaż czasopism. 

 Uzupełniając wypowiedź przewodniczącej SBP kol. Sylwia Błaszczyk przedstawiła 

informacje z działalności struktur SBP w 2012 r. Kol. Ewa Chrzan z kolei omówiła 

działalność sekcji, komisji i zespołu ZG SBP. Podkreśliła dużą aktywność Sekcji Bibliotek 

Muzycznych (spotkania, konferencja, działalność również na forum międzynarodowym), 

Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych (2 konferencje, warsztaty), Komisji Odznaczeń 

i Wyróżnień, Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (konferencja i spotkanie), Komisji Nowych 

Technologii, Komisji ds. Edukacji Informacyjnej. 



Następnie głos zabrał kol. Stanisław Czajka, honorowy przewodniczący SBP, który 

podkreślił, że pozycje wydawane przez Stowarzyszenie w 2012 r. były na bardzo wysokim 

poziomie i cieszyły się dużym uznaniem czytelników. Jest to o tyle istotne, że oferta 

książkowa zrekompensowała stratę ze sprzedaży czasopism. Wyraził niepokój, co do 

sprzedaży czasopism; zaproponował oddzielną dyskusję na ten temat w innym terminie. Anna 

Grzecznowska, dyrektor Biura ZG SBP stwierdziła, że spośród warsztatów organizowanych 

przez Stowarzyszenie dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty poświęcone portalom 

społecznościowym pt. „Twitter nie tylko w bibliotece”. Przestawiła także rozpoczętą w 

grudniu akcję „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj z nami magiczną bibliotekę” na rzecz 

Biblioteki w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.  

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. Elżbieta Górska przedstawiła zrealizowane 

w okresie czerwiec-grudzień 2012 r. zadania w ramach Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich na lata 2010-2021:  

- działania rzecznicze dot. projektu ustawy o bibliotekach (prowadzone m. in. w 

okręgach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim), cykl artykułów w Bibliotekarzu 

poświęcony poszczególnym zapisom ustawy, konsultacje z Konferencją Dyrektorów 

Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich 

Szkół Polskich, Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych; uzyskano 

pozytywne opinie tych trzech środowisk; 

- badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Trwały prace nad 

kwestionariuszem badania satysfakcji użytkowników bibliotek. W ramach promocji prac 

Zespołu, kierownik zadania – Lidia Derfert-Wolf zaprezentowała wyniki prac na spotkaniu 

Konferencji Dyrektorów WBP w Gdańsku oraz podczas konferencji z cyklu „Automatyzacja 

bibliotek publicznych”. Równocześnie trwały prace nad oprogramowaniem komputerowym 

jako narzędziem do zbierania danych statystycznych i prowadzenia badań porównawczych; 

- opracowanie systemu akredytacji profesjonalnej SBP – opracowano raport nt. 

systemu akredytacji w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej  Brytanii i Australii. Jest 

przygotowywany podręcznik akredytacji w postaci elektronicznej;  

- współpraca SBP z instytucjami kształcącymi bibliotekarzy i pracowników 

informacji; 7 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli SBP z reprezentantami instytutów 

bibliotekoznawczych, podczas którego zaprezentowano projekt ustawy o bibliotekach (dr B. 

Budyńska) oraz prace Zespołu ds. akredytacji profesjonalnej SBP (dr hab. M. Próchnicka). 

Przedstawione prezentacje spotkały się z pozytywnym odbiorem i uzyskały rekomendację do 



dalszych działań;  

- fundraising; dofinansowane jest przez FRSI szkolenie pracownika Biura ZG – 

Małgorzaty Woźniak, który realizuje akcję „Wyobraźnia czyni cuda – wyczaruj z nami 

magiczną bibliotekę”;  

- kreowanie atrakcyjnego wizerunku SBP: program ofert ulg i bonusów – na portalu 

sbp.pl została przeprowadzona wśród członków Stowarzyszenia ankieta na temat oczekiwań 

w zakresie programu ulg i bonusów. Wyniki badania ankietowego zostały uwzględnione w 

pracach Zespołu opracowującego Regulamin przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w 

roku 2013. Elżbieta Górska przedstawiła regulamin oraz projekt legitymacji członkowskiej w 

formie kart plastikowych z hologramami, a także propozycje etapowego wdrażania programu 

ulg i bonusów w latach 2013-2014. Członkowie ZG zgłaszali uwagi do projektu regulaminu 

oraz do projektu graficznego legitymacji. Po dyskusji Zarząd Główny zatwierdził regulamin 

wraz z poprawkami (Uchwała Nr 11/2012). Na początku stycznia 2013 r. Regulamin 

powinien być rozesłany wraz z listem przewodnim do okręgów.   

 W ramach Strategii SBP na lata 2010-2021  kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła 

wyniki prac Zespołu zajmującego się nowelizacją Strategii. Nowelizacja zakłada 4 cele 

strategiczne, zmiany są również we wskaźnikach realizacji celów. Do końca stycznia do 

członków ZG będzie rozesłany projekt nowelizacji. W lutym 2013 r. planowane jest kolejne 

spotkanie Zespołu, w marcu 2013 r. dokument zostanie przedstawiony do akceptacji ZG SBP. 

Stan prac Komisji ds. Statutu przedstawiła  kol. Sylwia Błaszczyk. Omówiła 

szczegółowo proponowane zmiany w Statucie (m.in. likwidacja Forum, nowe brzmienie 

rozdziału drugiego: Cele i sposoby ich realizacji). Obecni zgłaszali poprawki do 

poszczególnych paragrafów i rozdziałów. Ustalono, że szczegółowe uwagi do Statutu należy 

zgłaszać do końca stycznia 2013 r., a następnie projekt Statutu zostanie przesłany do 

prawnika. Po uwzględnieniu jego uwag projekt Statutu będzie zaprezentowany ponownie 

członkom ZG na marcowym posiedzeniu. Kol. Stanisław Czajka pochwalił prace Zespołu, 

który pracuje rzetelnie i solidnie. Jego zdaniem projekt Statutu jest zasadniczo już 

wypracowany. 

W dalszej części obrad kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła stan prac nad 

wdrażaniem II etapu budowy bazy członków; wprowadzono dotychczas 7 235 opisów. Etap 

jest powiązany z wprowadzanym systemem ulg i bonusów. Rozważana była możliwość 

zaoferowania w domenie sbp.pl darmowych kont mailowych dla tych członków, którzy nie 

mają spersonalizowanego maila. Do przewodniczących okręgów wystosowano pismo z 

wykazem osób, które nie mają spersonalizowanego maila. Ustalono, że do 18 stycznia 2013 r. 



mają być przesłane do administratorów okręgowych zaktualizowane dane mailowe. Dane te 

będą wprowadzone w bazie do końca stycznia 2013 r. 

 W kolejnym punkcie porządku obrad dyrektor Biura ZG SBP Anna Grzecznowska 

omówiła sytuację finansową Stowarzyszenia, która jest stabilna. Poinformowała także o 

wysokości uzyskanych wpływów z odpisu podatkowego 1% za 2011 r. (5 530,41 zł). Zarząd 

Główny podjął uchwałę (Nr 12/2012) w sprawie przeznaczenia uzyskanych wpływów na 

realizację programu ulg i bonusów dla członków SBP.  

Następnie Anna Grzecznowska przedstawiła przebieg prac i podsumowanie zadania w 

ramach  grantu otrzymanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Grant dot. rozbudowy bazy członków, opracowania 

zasad systemu ulg i bonusów oraz działalności szkoleniowej. Wyjaśniła przyczyny, które 

spowodowały, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane (nie zorganizowano 

warsztatów prawnych oraz warsztatów na temat finansów organizacji pozarządowych). 

Zagadnienia open access w działalności SBP zreferowała kol. E. Kobierska-

Maciuszko. Zarząd Główny postanowił od 1 stycznia 2013 r. wprowadzić otwarty dostęp 

Creative Commons; licencje te chronią prawa twórcy, umożliwiając jednocześnie określenie, 

na jakich zasadach (polach eksploatacji) utwór można swobodnie wykorzystywać. Zarząd 

Główny jednogłośnie przyjął politykę otwartości SBP i zdecydował o udostępnieniu portalu 

sbp.pl na wolnej licencji (Uchwała Nr 13/2012).  

Drugi dzień  obrad rozpoczął się omówieniem propozycji zmian w Regulaminie 

nadawania godności Członka Honorowego SBP i Regulaminie Honorowej Odznaki SBP. 

Członkowie ZG jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane przez przewodniczącą Komisji 

Odznaczeń i Wyróżnień kol. Janinę Jagielską (Uchwała Nr 14/2012 oraz Uchwała Nr 

15/2012). W dyskusji kol. Jerzy Krawczyk zgłosił pytanie, czy wobec nowego logo 

dotychczasowy znaczek SBP, do wpinania w klapy, nadal może być wręczany; zebrani uznali, 

że tak. Z kolei Sylwia Błaszczyk zaproponowała wydanie medalu okolicznościowego 

związanego ze 100-leciem SBP; pomysł został przyjęty.  

W kolejnym punkcie porządku obrad kol. Marzena Przybysz przedstawiła projekt 

Planu pracy Zarządu Głównego SBP w 2013 r. Głównym wydarzeniem będzie Krajowy 

Zjazd Delegatów SBP i towarzysząca mu konferencja. Zarząd Główny podejmie dalsze 

działania związane z realizacją Strategii  (m.in. ustawa o bibliotekach, system akredytacji 

profesjonalnej SBP, program ulg i bonusów). Kol. Maria Burchard zgłosiła uwagę, że do 

rozmów o systemie akredytacji powinno się zaprosić także środowiska archiwistów i 



muzealników.  

Następnie kol. Janusz Nowicki omówił plan wydawniczy na 2013 r., przedstawił 

propozycje wydania książek w poszczególnych seriach wydawniczych SBP.  

W dalszej części obrad dyskutowano o haśle promującym Tydzień Bibliotek 2013. 

Padła propozycja, aby miało ono powiązanie z wyrażeniem „kreatywna biblioteka”, 

nawiązującym do nowego programu UE w dziedzinie kultury „Kreatywna Europa”. Jedną z 

propozycji był dwuwiersz „Biblioteka kreuje – czytelnik zyskuje”. Do 5 stycznia członkowie 

Zarządu mają zgłaszać do Biura ZG SBP swoje propozycje.  Rozmawiano także o zmianie 

trybu głosowania w konkursach na plakat Tygodnia Bibliotek oraz Bibliotekarz Roku; po 

dyskusji większość zebranych opowiedziała się za głosowaniem sms-owym. Redaktor 

naczelna portalu sbp.pl została zobowiązana do przedstawienia kosztów tego sposobu 

głosowania. 

W części obrad dotyczącej Krajowego Zjazdu Delegatów Anna Grzecznowska 

przedstawiła wstępny preliminarz finansowy Zjazdu. Koszty to ok. 600 zł na osobę z 

noclegiem bez dojazdu. Członkowie ZG zatwierdzili preliminarz kosztów. Następnie 

omówiono  stan przygotowań do KZD, przebieg wyborów w kołach oraz przygotowania do 

wyborów w oddziałach i okręgach. Przewodnicząca SBP przedstawiła również przygotowania 

do konferencji towarzyszącej Zjazdowi. Przewidziana na ok. 100 osób konferencja dotyczyć 

będzie bibliotek w świecie cyfrowym. Temat konferencji i propozycje poszczególnych 

referatów członkowie ZG mają zgłaszać do końca roku. Informację o działaniach Komisji ds. 

gromadzenia i analizowania wniosków przedstawiła  kol. Maria Bochan. 

W sprawach różnych mówiono m.in. o złożonych wnioskach na granty 2013. 

Zwrócono uwagę, że w 2013 r. kończy się grant z FRSI; ocena jego realizacji jest bardzo 

dobra. Ustalono ponadto termin (do 15 lutego) nadsyłania sprawozdań z działalności ZG i 

struktur terenowych za 2012 r. oraz planów pracy na 2013 r. Do końca marca należy przesłać 

do Biura ZG SBP zestawienia zbiorcze: sprawozdania za 2012 r., planu pracy na 2013 r., 

sprawozdania za kadencję 2009-2013. Kol. Sylwia Błaszczyk poinformowała, że  Forum 

EBIB ma być zamknięte do końca roku. Zaproponowała, że tę formułę mógłby przejąć zespół 

redakcyjny portalu sbp.pl. Kolejną omawianą sprawą było pismo z okręgu krakowskiego SBP 

w sprawie zaleceń dot. ustalania wysokości składek członkowskich. Po dyskusji Zarząd 

Główny przyjął dokument „Zalecenia ZG SBP dotyczące ustalania wysokości składek 

członkowskich”. W dokumencie określono, że zgodnie z par. 45 p. 1.11 Statutu SBP 

wysokość składki członkowskiej ustala zarząd okręgu SBP. Składka członkowska jest 

wkładem członka na rzecz realizacji inicjatyw struktur terenowych SBP i zarazem symbolem 



przynależności do Stowarzyszenia a jej wysokość powinna odpowiadać możliwościom 

finansowym bibliotekarzy - pracowników bibliotek i emerytów. 

Na zakończenie  dwudniowych obrad, przy wigilijnym stole obecni podzielili się 

opłatkiem i składali nawzajem życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz 

nadchodzący Nowy 2013 rok. 

 

           
          Notowała Marzena Przybysz 
       Sekretarz Generalny SBP 

 

 

 

 


