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Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 24.06.2014 r.  

 

W dniu 24 czerwca 2014 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie 

posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie ZG: 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: Janusz Ambroży,  Małgorzata Dargiel-Kowalska, Małgorzata Hołodowicz, Ewa 

Kobierska-Maciuszko, Marta Lach, Tomasz Makowski, Janusz Nowicki,  Małgorzata 

Szmigielska. 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk. 

Porządek obrad obejmował: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP (28.03.2014) 

2. Działalność Zarządu Głównego w okresie marzec 2014 – czerwiec 2014 (E. 

Stefańczyk) 

3. Sytuacja finansowa SBP (E. Stefańczyk, M. Majewska) 

4. Zatwierdzenie wyników konkursu Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 

2013 r. (E. Stefańczyk) 

5. Program ulg i bonusów – zatwierdzenie regulaminu (E. Stefańczyk) 

6. Wyniki kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej (J. Ambroży) 

7. Akredytacja Profesjonalna SBP (E. Kobierska-Maciuszko) 

8. Realizacja Strategii SBP (J. Pasztaleniec-Jarzyńska) 

9. Strategia rozwoju portalu sbp.pl (M. Szmigielska) 

10. IX Forum Młodych Bibliotekarzy – stan przygotowań (E. Stefańczyk) 

11. Tydzień Bibliotek 2014 – podsumowanie (opiekunowie okręgów) 

12. Informacje o przebiegu konkursów SBP – Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013, 

Bibliotekarz Roku 2013 (E. Stefańczyk) 

13. Sprawy różne 

 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Stefańczyk. Na wstępnie powitała 

dyrektora Biblioteki Narodowej, Tomasza Makowskiego, dziękując za umożliwienie 

wynajęcia pomieszczeń dla Biura ZG SBP w gmachu głównym BN.  

T. Makowski skupił się w swoim wystąpieniu na omówieniu najważniejszych zadań w 

bieżącej działalności Biblioteki Narodowej: 

- inicjatywa BN, SBP i Urzędu Miasta Wrocławia dotycząca organizacji Kongresu IFLA w 

2017 r. we Wrocławiu; 
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-  nowatorski projekt Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA, polegający 

na utworzeniu cyfrowej bazy książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnianiu dzięki 

wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych; 

- prace nad wdrożeniem nowego internetowego systemu do pobierania numerów ISBN i 

zarządzania nimi; 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, obejmujący najważniejsze z 

obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku, którego istotnym 

elementem są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki, m.in. modernizacja 

budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości, szkolenia bibliotekarzy.  

 

Ad.1 

Przyjęto jednogłośnie protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 28 marca 2014 r.  

 

Ad. 2 

Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie marzec 2014 – 

czerwiec 2014, w tym:  

- konferencje („Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, 

funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”, „Bibliografia regionalna a 

współczesny użytkownik. Spotkanie Zespołu  ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP”); 

warsztaty („Aktywne formy pracy z czytelnikiem – Jak dyskutować o książkach?”, „Strony 

www dla bibliotek”, „ABC Digitalizacji”). 

Konferencje i warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkań. 

- konkursy (Tydzień Bibliotek 2014, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013, Bibliotekarz Roku 

2013) 

- działalność wydawnicza 

- rozwój portalu sbp.pl  

- realizacja działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dotacje), w tym 

grant z FRSI „Wizyta za jeden uśmiech”, w którym mogą uczestniczyć członkowie SBP. 

- stanowiska, opinie, interwencje 

- spotkania 

- Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

- patronaty 
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- kol. E. Stefańczyk szczegółowo omówiła udział swój i kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej w 

spotkaniu Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (16-17 czerwca 

2014 r., Książnica Pomorska w Szczecinie), na którym przedstawiono: 

1. „AFB – stan obecny prac i perspektywy rozwoju” 

2. „Czytelnictwo prasy branżowej jako podstawy edukacji bibliotekarzy”  

Poinformowała, że dyrektorzy bibliotek wojewódzkich poparli oba projekty realizowane z 

inicjatywy SBP oraz zadeklarowali Uczestnictwo bibliotek w AFB oraz wsparcie działań 

wydawniczych Stowarzyszenia w MKiDN poprzez ich dofinansowanie w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Następnie kol. E. Stefańczyk poinformowała o planowanych w najbliższym czasie 

warsztatach poświęconych digitalizacji i prawu autorskiemu. 

Szczegółowy materiał dostępny w Biurze ZG SBP. 

 

Ad. 3 

Kol. M. Majewska przedstawiła sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SBP za okres 

styczeń – maj 2014 r.  Porównując okres styczeń-maj w ubiegłym roku i 2014 r., zanotowano 

zysk w wysokości 63 828,18 zł, wynikający ze znacznego zmniejszenia kosztów podstawowej 

działalności. Analizując przychody w analogicznych okresach nastąpił wzrost przychodu ze 

sprzedaży książek, przychodu z organizacji warsztatów i konferencji. W kosztach uzyskano 

oszczędności m.in. w wydatkach na materiały biurowe, usługi drukarskie, usługi 

informatyczne, usługi gastronomiczne oraz wynajmu pomieszczeń na konferencje i 

posiedzenia. 

Następnie Zarząd Główny zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., 

uwzględniające sprawozdania z wszystkich okręgów SBP (Uchwała nr 4/2014). 

 

Ad. 4 

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła wyniki głosowania Jury Nagrody Naukowej SBP im. Adama 

Łysakowskiego za 2013 r. W kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, 

źródłowym zwyciężyła publikacja Marka W. Kolasy „Historiografia prasy polskiej (do 1918 

roku). Naukometryczna analiza dyscypliny”. W kategorii prace o charakterze 

dokumentacyjno-informacyjnym zwyciężyła publikacja Anety Firlej-Buzon „Druki ulotne i 

okolicznościowe jako źródła do badań dziejów kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956”. W 

kategorii podręczniki akademickie zwyciężyła publikacja Anny Mierzeckiej-Szczepańskiej 

„Badania zachowań informacyjnych”. W kategorii prace o charakterze praktyczno-
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wdrożeniowym zwyciężyła publikacja Jadwigi Woźniak-Kasperek, Teresy Głowackiej, Anny 

Bober, Danuty Patkaniowskiej, Barbary Majchrowskiej, Grażyny Marii Wilczyńskiej, 

Przemysława Ćwikowskiego „Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. 

Podręcznik”. 

Informacja o laureatach konkursu znajdzie się na portalu sbp.pl oraz w czasopismach SBP. 

Nagrodą jest dyplom oraz medal. 

 

Ad.5 

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt Regulaminu przyznawania ulg i bonusów dla 

członków SBP w roku 2014. Zaproponowała utrzymanie dotychczasowych ulg: w opłatach za 

udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz za zakup wydawnictw SBP. Kol. M. 

Butkiewicz zaproponował, aby omawiany regulamin obowiązywał również w roku 2015, co 

spotkało się z aprobatą członków ZG. Zebrani przyjęli Regulamin przyznawania ulg i 

bonusów członkom SBP w latach 2014-2015 (Uchwała nr 5/2014). 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SBP kol. J. Ambroży przedstawił wyniki 

kontroli, którą GKR przeprowadziła 25 kwietnia 2014 r. Na podstawie analizy dostarczonej 

dokumentacji oraz dodatkowych informacji uzyskanych od Przewodniczącej SBP, Dyrektor 

Biura ZG SBP oraz Głównej Księgowej, Komisja pozytywnie oceniła działania ZG SBP, w 

tym działania w celu poprawy sytuacji finansowej SBP. Komisja zaleca opracowywanie 

projektów budżetów uchwalanych przez ZG SBP na kolejne lata. 

  

Ad. 7 

Kol. E. Kobierska-Maciuszko, przewodnicząca Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP 

przedstawiła projekt Regulaminu przyznawania Certyfikatów Komisji Akredytacji 

Profesjonalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, opracowany przez Henryka Hollendra 

przy współpracy członków i ekspertów Komisji. Omawiany materiał dotyczył akredytacji dla 

osób fizycznych - pracowników bibliotek i instytucji pokrewnych. Taka procedura akredytacji 

może być motywacją i satysfakcją zarazem dla ludzi rozwijających się w zawodzie, z drugiej 

strony czytelnym sygnałem dla ich pracodawców, że jest to pracownik, który reprezentuje 

poziom zawodowy ponad minimum. Kol. B. Budyńska stwierdziła, że jest to bardzo cenna 

inicjatywa, szczególnie w sytuacji, jaka panuje w środowisku akademickim i na rynku pracy. 

Inni członkowie ZG zgodzili się z tym stwierdzeniem. Zgłoszono jednak uwagi do projektu. 
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Do zastanowienia jest sposób finansowania. W projekcie przedstawionym przez kol. E. 

Kobierską-Maciuszko proponuje się, że kandydat będzie płacił za sam certyfikat, w 

przypadku jego przyznania. Taki sposób finansowania nie pokryje jednak wszystkich kosztów 

związanych z przeprowadzeniem procedury akredytacyjnej. Obecni zgłosili inne propozycje: 

kandydat płaci za całą procedurę, niezależnie od decyzji Komisji; recenzenci pracują bez 

wynagrodzenia; uzyskamy grant na pokrycie kosztów procedur akredytacyjnych. Kol. M. 

Rogoż zwrócił ponadto uwagę, że przy zakładanej liczbie 2 recenzentów może być problem, 

jeśli recenzje będą rozbieżne. W takiej sytuacji należałoby rozważyć dopuszczenie trzeciego 

recenzenta. Kol. S. Błaszczyk zasugerowała skonsultowanie projektu ze wszystkimi 

konferencjami dyrektorów bibliotek – publicznych, akademickich i pedagogicznych. Po 

krótkiej dyskusji uznano, że konferencjom zostanie przedstawiony projekt już dopracowany. 

Kolejna uwaga dotyczyła składu Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP. Należy rozszerzyć 

skład Komisji o osoby spoza grona bibliotek akademickich – przedstawicieli bibliotek 

publicznych. Zarząd Główny upoważnił Komisję do dalszych prac nad doprecyzowaniem 

projektu. 

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska zaapelowała, aby nadal kontynuować akredytację 

instytucjonalną – od lipca 2013 r. przyznano 6 akredytacji. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o 

przesyłanie do Biura ZG SBP informacji o firmach prowadzących szkolenia dla bibliotekarzy, 

abyśmy mogli przedstawiać im ofertę SBP. 

Kol. J. Golczyk i Małgorzata Szmigielska zgłosiły pomysł przyznawania certyfikatu dla 

trenerów szkolących bibliotekarzy. 

 

Ad. 8 

Stan realizacji Strategii SBP omówiła kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska. Zadania wynikające ze 

Strategii zostały wpisane do Planu pracy ZG SBP na 2014 r. Najważniejszym zadaniem 

obecnie realizowanym jest Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska 

przedstawiła jego genezę, sposoby finansowania i główne działania. Program prowadzony jest 

przez SBP od 2010 r. i finansowany ze środków FRSI. W roku ubiegłym udało się 

zainteresować tą problematyką MKiDN i Stowarzyszenie uzyskało grant z programu 

Obserwatorium kultury. Termin zakończenia grantu mija w październiku 2014 r. W ramach 

projektu przeprowadzono badania pilotażowe, których celem było testowanie sposobu 

gromadzenia i analizy danych. Badania były prowadzone w 2012 r. (63 biblioteki publiczne), 

w 2013 r. (234 biblioteki publiczne, 12 pedagogicznych), w 2014 r. (346 bibliotek 

publicznych, 12 pedagogicznych). Zadania na 2014 r. obejmują analizę i podsumowanie 
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badań pilotażowych, prace nad rozwojem oprogramowania komputerowego, opracowanie 

zasad zarządzania projektem oraz organizację seminarium promującego AFB (2 

października). W 2015 r. planuje się zaprosić do projektu jak największą liczbę bibliotek, 

należy również pozyskać sponsorów na jego rozwój. Wszystkie informacje na temat projektu 

dostępne są na portalu na podstronie poświęconej AFB. 

 

Ad. 9 

Redaktor portalu sbp.pl, M. Szmigielska krótko przypomniała Strategię rozwoju portalu 

sbp.pl.  Zarząd Główny przyjął dokument (Uchwała nr 6/2014). 

 

Ad. 10 

Stan przygotowań do IX Forum Młodych Bibliotekarzy omówiła E. Stefańczyk. Forum 

odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 18-19 września 2014 r. pod hasłem 

„Biblioteka - przystań bez granic”. Organizatorem jest Oddział SBP w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy współpracy WBP, Biblioteki PWSZ oraz ZG SBP. Wszystkie 

informacje organizacyjne są zamieszczane w serwisie FMB na portalu sbp.pl. Obecnie trwa 

przyjmowanie zgłoszeń. 

 

Ad.11 

Kol. E. Stefańczyk poinformowała, że rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawsze wydarzenie 

organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2014 nastąpi w połowie lipca br. Następnie 

opiekunowie okręgów referowali przebieg imprez w ramach TB 2014 w poszczególnych 

okręgach SBP. Organizowano m.in. kiermasze, spotkania autorskie, konkursy, wystawy itp.: 

- okręg opolski; okręg łódzki – na podkreślenie zasługuje inicjatywa włączenia w obchody TB 

różnych instytucji 

- okręg podkarpacki – bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy z cyklu „Noc w 

bibliotece” 

- okręg pomorski; okręg zachodniopomorski – szczególnie ważnym wydarzeniem było 

otwarcie przez MBP w Szczecinie interdyscyplinarnej Filii bibliotecznej „ProMedia”  

- okręg lubuski – organizowano spotkania bibliotekarzy publicznych, szkolnych i 

pedagogicznych, akcje z cyklu „Bookcrossing”, wyjazd integracyjny do biblioteki w 

Poczdamie, Festiwal Kulinarny Bibliotekarzy. 

 

Ad. 12 
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Konkursy SBP przeprowadzone w 2014 r. podsumowała kol. E. Stefańczyk.  

Konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2013 wygrała Miejska Biblioteka Publiczna w 

Olsztynie. Ponadto przyznano II miejsce, dwa równorzędne III miejsca oraz  5 wyróżnień. 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, które zostały wręczone podczas gali 

otwarcia Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

W konkursie Bibliotekarz Roku 2013 I miejsce zajęła Renata Pańka, kierownik Filii nr 1 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach 

Opolskich.  Laureatka oraz wszyscy finaliści otrzymali nagrody finansowe oraz dyplomy, 

które zostały wręczone w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu podczas konferencji 

„Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne 

wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”. 

Kol. E. Stefańczyk przedstawiła ponadto propozycję zmiany formuły głosowania w konkursie 

Bibliotekarz Roku. O zwycięstwie decydowałoby nie tylko głosowanie internautów, ale 

również okręgi miałyby pewną pulę głosów. Zauważyła również, że należy rozważyć 

propozycję, aby podczas konkursu honorować bibliotekarzy – wolontariuszy, działających na 

rzecz Zarządu Głównego i poszczególnych okręgów. Zapowiedziała rozpoczęcie jesienią prac 

nad nowym regulaminem Konkursu.   

 

Ad. 13 

- kol. S. Błaszczyk poinformowała o uchwale Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie w sprawie 

likwidacji Oddziału Północnego SBP w Goleniowie i włączeniu jego kół w strukturę 

Oddziału SBP w Szczecinie. Powodem rozwiązania Oddziału w Goleniowie jest rezygnacja z 

przyczyn zdrowotnych przewodniczącej Zarządu Oddziału oraz skarbnika Zarządu Oddziału. 

Zarząd Główny przyjął do wiadomości informację o likwidacji Oddziału SBP w Goleniowie i 

przeprowadzi niezbędne zmiany w KRS-ie. 

- Kol. M. Kimnes poruszyła temat firmy MPLC, która jest partnerem SBP. Niektóre biblioteki 

dysponują opiniami prawnymi, stwierdzającymi, że Parasol Licencyjny oferowany przez 

firmę nie daje ochrony bibliotece. Kol. J. Golczyk stwierdziła, że działania tej firmy bywają 

kontrowersyjne. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o przesyłanie innych opinii prawnych oraz 

szczegółowych informacji o wszystkich przypadkach kontrowersyjnych praktyk stosowanych 

przez MPLC. Jeśli opinie prawne będą rozbieżne z wyjaśnieniami MKiDN w sprawie 

wyświetlania filmów w bibliotekach, SBP będzie rozmawiać z partnerem o tej sytuacji oraz 

zwróci się do MKiDN o ponowną interpretacje prawną.  
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Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady. 

 

Oprac. M. Dargiel-Kowalska 

  

 

 

 


