
Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 

dniu 23 kwietnia 2013 r. 

 

Na spotkaniu  omówiono bieżące działania  Zarządu Głównego, w tym dotyczące 

Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 r. Spotkanie 

prowadziła przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. 

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

Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena 

Przybysz,  Lena Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Joanna Chapska, Maria Bochan, Jerzy 

Krawczyk, Elżbieta Budnik, Halina Ganińska. Zaproszeni: dr Anna Grzecznowska,  Janusz 

Nowicki, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Elżbieta Zaborowska. 

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu protokołu z obrad ZG w dniach 21-22 marca br.  

kol. Elżbieta Stefańczyk poinformowała o najważniejszych działaniach w okresie 22.03.2013-

22.04.2013, w tym: udziale w konferencjach w Przemyślu („Cyfryzacja oraz wydawnictwa 

elektroniczne a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim”, 17 kwietnia 2013 r.)  oraz  

Białymstoku („Bibliografie różnych kultur”, 24-25 kwietnia 2013 r.), konkursach (Mistrz 

Promocji Czytelnictwa, Bibliotekarz Roku 2012 – I i II etap, Tydzień Bibliotek, Nagroda 

Naukowa im. Adama Łysakowskiego), pozyskanych grantach i złożonych wnioskach na 

kolejne (m.in. cykl warsztatów dla seniorów), spotkaniu w dniu 22.04  z przedstawicielami 

FRSI dotyczącym dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem (SBP będzie partnerem 

strategicznym w inicjatywach FRSI), działaniach w sprawie bibliotek publicznych i szkolnych 

(powstał zespół pod przewodnictwem Jacka Wojnarowskiego, który przygotuje zarys 

współpracy tych bibliotek w ramach programu „Cyfrowa Polska”). Przewodnicząca 

przedstawiła wynik akcji „Magiczna biblioteka” (pozyskanych 5.5 tys. zł., 15 tys. w sprzęcie i 

książkach), poinformowała, że PWN e-book stanie się partnerem wspierającym SBP,  w 

dalszej części – przedstawiła aktualną sytuację lokalu siedziby Biura ZG SBP.  

Dotychczasowa umowa obowiązuje do końca sierpnia br.  

Uzupełniając relację Małgorzata Szmigielska przedstawiła aktualny stan dostępu do 

archiwum cyfrowego SBP.  

Następnie omówiono i przyjęto po wprowadzeniu uwag, sprawozdania za kadencję 

2009-2013: Marzena Przybysz przedstawiła sprawozdanie z działalności ZG SBP, Sylwia 

Błaszczyk – z działalności struktur terenowych, a Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – 

sprawozdanie finansowe. Skarbnik SBP zwróciła uwagę, że ogromna ilość zadań opiera się na 

grantach, aktualna kadencja kończy się na bilansie finansowym plusowym, ale malejące 



dochody z czasopism budzą niepokój. Anna Grzecznowska dodała, że zyski ze sprzedaży 

wydawnictw są w 2012 r. o połowę mniejsze niż w 2008 r.. Joanna Chapska zauważyła, że 

niskie płace bibliotekarzy też wpływają na ten wynik. Sabina Malinowska zaproponowała 

większe włączenie struktur terenowych w prenumeratę wydawnictw SBP, co jest 

praktykowane np. w oddziale SBP w Ostrołęce. Sprawozdania zostały jednogłośnie 

zaakceptowane. 

Kolejnym punktem obrad był projekt „Programu działania SBP na lata 2013-2017”, 

który przedstawiła  Marzena Przybysz. Program działania został zaakceptowany. 

Prace Komisji ds. uchwał i wniosków  zaprezentowała Maria Bochan. Uwagi, które wpłynęły 

w ostatnim okresie nie wpłynęły na nowe zapisy.  

Kol. Sylwia Błaszczyk zreferowała projekt nowelizacji Statutu SBP. Komisja  ds. 

nowelizacji statusu SBP pracuje w trybie bezpośrednim oraz mailowym, prace mają 

zakończyć się w pierwszych dniach maja. 

Kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła projekt programu Krajowego Zjazdu Delegatów 

SBP. Obecni zgłaszali uwagi do poszczególnych punktów programu.   

Kolejno omówiono Regulaminy KZD. Maria Bochan przedstawiła projekty 

Regulaminów: obrad, Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej, 

Komisji Skrutacyjnej, Komisji Statutowej, działania ZG SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej 

SBP, Głównego Sądu Koleżeńskiego. Członkowie ZG zgłaszali  uwagi do poszczególnych 

zapisów regulaminów. 

Następnie kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła  kwestię nowelizacji 

„Strategii SBP na lata 2010-2021”, propozycje zostały zaakceptowane. 

ZG zatwierdził również rekomendacje Jury Nagrody Naukowej SBP im. Adama 

Łysakowskiego za rok 2012. Do konkursu zgłoszono prace 10 autorów; nagrody otrzymali: 

Artur Jazdon, Zbigniew Gruszka, Oskar Czarnik, Grzegorz Gmiterek. W kategorii prac o 

charakterze metodyczno-wdrożeniowym nie przyznano nagrody.  

W sprawach różnych  kol. Janina Jagielska przedstawiła wnioski, które wpłynęły do 

KOW w sprawie odznaczeń wręczanych podczas KZD. Dyskutowano także o udziale SBP w 

Warszawskich Targach Książki i Targach Książki Historycznej, grancie FRSI na lata 2013-

2014, jak również wyjazdach zagranicznych członków ZG SBP oraz sprawach lokalowych 

siedziby Biura ZG SBP. Rozmawiano o finansowaniu KZD, zaproponowano rozważenie 

utworzenia funduszu Zjazdowego, na który wpłacane byłyby do 2017 r. środki, zarówno przez 

zarządy okręgów,  jak i Zarząd Główny.   

                                                                                             Sporządziła: Marzena Przybysz 


