
 
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Warszawa, Biblioteka Narodowa, dnia 14 czerwca 2010 r. 

 

 W dniu 14 czerwca 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie 

ZG. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk.  

 W posiedzeniu uczestniczyli: przew. SBP. - Elżbieta Stefańczyk, członkowie ZG: Sylwia 

Błaszczyk, Joanna Chapska, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena 

Przybysz, Stanisław Turek, Ewa Kobierska–Maciuszko, Maria Bochan, Maria Burchard, Jerzy 

Krawczyk. Zaproszeni: Honorowy Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Anna 

Grzecznowska, dyrektor Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki, Elżbieta Zaborowska – 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wioletta Lipińska –  red. naczelnego portalu, Elżbieta Górska 

- koordynator realizacji wzmocnienia potencjału SBP. 

Posiedzenie było podsumowaniem działalności SBP w pierwszym półroczu tego roku, w 

tym funkcjonowania Wydawnictwa SBP. Działania podsumowała przewodnicząca SBP Elżbieta 

Stefańczyk. Zaprezentowała m.in. udział SBP w obchodach tegorocznych Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich, Dnia Bibliotekarza, Mistrza Promocji Czytelnictwa, Tygodnia 

Bibliotek, i warszawskich targach książek. Mówiła również o odbytych konferencjach i warsztatach 

oraz przygotowanych i przesłanych do MKiDN opiniach i stanowiskach SBP, w tym w sprawie 

zerowej stawki VAT na książki, o 1% na kulturę, w sprawie sytuacji bibliotek podczas powodzi.  

Dyrektor Wydawnictwa Janusz Nowicki przedstawił kondycję i plany oficyny, m.in. 

przedstawił poszczególne nakłady tytułów książek i czasopism. 

 Następnie skarbnik SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska zreferowała aktualną sytuację 

finansową, którą podparła szczegółową analizą porównawczą wszystkich wydatków i dochodów. W 

dyskusji głos zabrał m.in. Stanisław Czajka, który nawiązując do kondycji finansowej 

Wydawnictwa SBP podkreślił, że obecny rok będzie trudniejszy od poprzedniego ze względu na 

tegoroczną powódź. Dotacje rządowe będą przede wszystkim ukierunkowane na ratowanie 

bibliotek i likwidowanie skutków po powodzi. Zwrócił uwagę, że organizowane w przyszłości 

konferencje stowarzyszeniowe powinny przynosić jak największy dochód. Przewodnicząca SBP 

zwróciła się do uczestników posiedzenia, aby zgłaszali propozycje nośnych tematów konferencji na 

następny rok. Należy zastanowić się również nad dalszym wprowadzeniem oszczędności w 

wydatkach.  

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Elżbieta Zaborowska przedstawiła wyniki 

prac Komisji obradującej w kwietniu br., która dokonała analizy i zaaprobowała funkcjonowanie 



Stowarzyszenia w 2009 r. Przekazała także sugestię Głównej Komisji Rewizyjnej, aby zwiększyć 

działania marketingowe SBP. 

O realizacjach Planu pracy ZG SBP w kolejnym półroczu br., w tym zadań objętych 

grantem FRSI, powołanych zespołach oraz planowanych konferencjach - w tym V Forum Młodych, 

omówiły przewodnicząca Elżbieta Stefańczyk i koordynator realizacji wzmocnienia potencjału SBP 

- Elżbieta Górska. Mówiły ponadto o stanie umowy na grant z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego dotyczący wzmocnienia działań organizacji. 

Kolejny etap prac nad portalem SBP obszernie zaprezentowała jego redaktor naczelna 

Wioletta Lipińska. Uruchomienie portalu planowane jest w połowie br., dyskutowano m.in. sprawy 

sklepu internetowego, zbudowania bazy bibliotek, współpracy ze strukturami SBP w napełnianiu 

treścią serwisu sbp.pl. W lipcu planowane jest zorganizowanie dla przedstawicieli struktur 

terenowych SBP szkolenia z obsługi systemu zarządzania treścią. 

W następnym punkcie porządku obrad udział w konferencjach i wyjazdach zagranicznych 

sprawozdały Joanna Chapska (konferencja w Grecji dot. jakościowych i ilościowych metod w 

bibliotekach), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (EBLIDA - Helsinki) oraz Marzena Przybysz (wyjazd 

studyjny do bibliotek niemieckich Saksonii i Turyngii). 

W sprawach różnych mówiono o formach pomocy dla bibliotek dotkniętych wiosenną 

powodzią. Ustalono, że do Biura ZG SBP przesyłane będą z regionów informacje o bibliotekach, 

które najwięcej ucierpiały. Ponadto, podejmowano kwestię Komisji Wydawnictw Elektronicznych 

oraz zakończenia współpracy ZG SBP przy prowadzeniu serwisu ebib.  

Zarząd Główny przyjął 2 uchwały dot. zakończenia współpracy przy prowadzeniu serwisu 

Elektronicza Biblioteka – platforma cyfrowa SBP (uchwała nr 6) oraz rozwiązania Komisji 

Wydawnictw Elektronicznych (uchwała nr 7). 
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