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24 marca 2011 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu 

Głównego, na którym omawiano sytuację bieżącą Stowarzyszenia, oraz podsumowano ubiegłoroczną 

działalność SBP. Po powitaniu wszystkich obecnych spotkanie poprowadziła przewodnicząca SBP - 

Elżbieta Stefańczyk.  

Obecni byli: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Lena Bednarska,  Krzysztof 

Marcinowski, Marzena Przybysz, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Sylwia Błaszczyk, Ewa Chrzan, Maria 

Bochan, Joanna Chapska, Stanisław Turek. Zaproszeni: przew. GKR – Elżbieta Zaborowska; Honorowy 

Przew. SBP – Stanisław Czajka; Biuro ZG SBP: dyr. Biura ZG SBP:  Anna Grzecznowska, dyrektor 

Wydawnictwa SBP – Dariusz Kozłowski, konsultant ds. Wydawnictwa SBP - Janusz Nowicki.  

Po otwarciu posiedzenia ZG przez przewodniczącą Elżbietę Stefańczyk, członkowie ZG przyjęli 

protokoły z posiedzeń prezydium (31 stycznia) i ZG (9 grudnia, 9 lutego).  Kolejnym punktem obrad 

było omówienie i przyjęcie sprawozdań za 2010 r. z działalności: ZG (przedstawiła M. Przybysz), 

okręgów (przedstawiła Sylwia Błaszczyk), Sekcji, Komisji i Zespołu ZG (przedstawiła Ewa Chrzan), 

działalności finansowej SBP (przedstawiła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska). Ubiegły rok działalności 

Zarządu Głównego w prace realizujące zadania włączone do Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich na lata 2010-2021 zgodnie z Programem działania SBP na lata 2009-2013 (w tym: 

uruchomienie nowego portalu Stowarzyszenia, opracowanie projektu ustawy o bibliotekach, 

wzmocnienie wizerunku Stowarzyszenia). Działania różnorodne podejmowane przez poszczególne 

ogniwa, od Kół po Zarządy Okręgów, samodzielnie lub przy udziale macierzystych bibliotek są 

dowodem współpracy i integracji pracowników bibliotek polskich. Z ich efektów korzystają nie tylko 

członkowie organizacji, ale całe środowisko skupione wokół książki (bibliotekarze, zawody pokrewne, 

czytelnicy itp.). Pewien niedosyt budzi stała liczba członków organizacji (widoczna zwłaszcza w 

województwie mazowieckim) i niewielki procent spośród ludzi młodych zainteresowanych pracą 

społeczną, co może być przejawem braku identyfikacji, tej grupy osób, z zawodem i środowiskiem 

bibliotekarskim. W ubiegłym roku, w działaniach sekcji, komisji i Zespołu widoczne było ożywienie 

Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. ZG rozwiązał Komisję Wydawnictw Elektronicznych.  

Następnie J. Pasztaleniec-Jarzyńska dokonała analizy bieżącej sytuacji finansowej ZG SBP w 

porównaniu z rokiem 2010. Na ogólnie dobrą kondycję finansową ZG SBP wpływ miały dotacje FRSI 

oraz MKiDN, które pozwoliły Stowarzyszeniu podjęcia się nowych zadań, zdigitalizowania dwóch 

czasopism („Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”) oraz unowocześnienia 

wyposażenia Biura ZG SBP. Pozytywny skutek przyniosło także oszczędne gospodarowanie 

funduszem przeznaczonym na publikacje czasopism SBP, pozyskiwanie sponsorów oraz większe zyski 

z organizowanych konferencji.  



  W dalszej części obrad przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk omówiła działania ZG SBP w I 

kwartale br. (E. Stefańczyk) w tym konkursy Mistrz Promocji i Czytelnictwa, Tydzień Bibliotek 2011, 

Bibliotekarz Roku, Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej, Nagroda Naukowa SBP im. A. 

Łysakowskiego, rozwój portalu sbp.pl oraz uczestnictwo ZG SBP w targach książki. Portal sbp.pl jest 

odbierany wśród użytkowników pozytywnie, rozwija się i istotną sprawą w 2011 roku będzie jego 

rozwój i utrzymanie dobrego poziomu. Uzyskane granty umożliwiły rozwój, ale Stowarzyszenie musi 

wypracować dalsze  ścieżki pozyskiwania  źródeł dochodów. Przewodnicząca przedstawiła także 

sprawę rządowego projektu ustawy o działalności kulturalnej. Poinformowała,  że nowym 

przewodniczącym Rady Wydawnictw SBP od stycznia 2011 r. został prof. Dariusz Kuźmina. Podpisano 

także Porozumienie z MURATOREM w sprawie udziału SBP w Warszawskich Targach Książki. 

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie (M. Przybysz) i przyjęcie Planu pracy ZG SBP 

na 2011 r. Rok 2011 będzie przebiegał pod hasłem dalszej realizacji prac ujętych w Strategii SBP 

(m.in. opracowanie założeń strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego w społeczeństwie wiedzy) 

oraz organizacji, a także przebiegu VII Forum SBP jak również towarzyszącej mu konferencji 

poświęconej najnowszym projektom i modernizowanym budynkom bibliotecznym w kraju (1-3 

września, Poznań-Kiekrz). Ramowy program Forum oraz konferencji przedstawiła E. Kobierska-

Maciuszko. Mocą uchwał ZG (nr 2/11) podjęto decyzję o zwołaniu VII Forum SBP oraz powołano 

Komitet Programowo Organizacyjny VII Forum SBP (nr 3/11), pod przewodnictwem E. Stefańczyk.   

W sprawach różnych omówiono m.in. udział SBP w XX Historycznych Targach Książki oraz 

działania w ramach obchodów  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, które w tym roku będą 

przebiegały lokalnie. Podjęto również sprawę Komisję Automatyzacji. W styczniu do przewodniczącej 

SBP wpłynął list od przewodniczącej komisji, Katarzyny Materskiej, z prośbą o zaakceptowanie jej 

decyzji - rezygnacji z przewodnictwa komisji. W dn. 9.03. odbyło się posiedzenie członków komisji, 

dotychczasowy zarząd komisji zrzekł się pełnienia funkcji. Dokonano wyboru nowego zarządu, a na 

przewodniczącą została wybrana Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Członkowie 

Zarządu uchwałą nr 6/11 powołał nowy skład zarządu komisji i dokonał na wniosek nowo 

powołanego zmiany nazwy komisji. ZG uchwałą nr 7 przyjął Regulamin Sekcji Bibliotek Muzycznych. 

Podjęto również sprawę nowej identyfikacji wizualnej SBP – zaproponowane  projekty 

nowego logotypu SBP.   

W czasie przeznaczonym na dyskusje uczestnicy spotkania rozmawiali o utrzymaniu dobrej 

kondycji finansowej Stowarzyszenia, będzie wymagało to wielu zabiegów, m.in. portalowych 

(promocja, sponsorzy itp.). Zbudowanie  bazy członków będzie ważnym przedsięwzięciem w 2011 r. 

Elektroniczna sprzedaż produkcji wydawniczej może przyczynić się do większych zysków z publikacji 

zwartych i czasopism SBP. Systematyczna analiza finansów zabezpieczy przed  spadkiem budżetu. 

Wnioskowano, aby w przyszłym sprawozdaniu uwzględnić liczbę nowych członków oraz aby w 

sprawozdaniu do publikacji za ubiegły rok ująć działalność okręgów i sekcji, komisji oraz zespołu. 

Mówiono o nowych działaniach Zarządu Głównego w pozyskiwaniu 1% z podatku VAT na rzecz 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (hasło: 1 % na SBP – kapitalny wybór!) oraz przeznaczeniu tych 

środków na rzecz rozwoju SBP. Ustalono także termin Komisji Rewizyjnej na 16 kwietnia 2011 r.  

 



W trakcie posiedzenia ZG podjął Decyzję dotyczącą udziału SBP w XX Targach Książki 

Historycznej oraz Uchwały w sprawie: 

- zwołania VII FORUM SBP  

- powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego VII FORUM SBP  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok  

- przyjęcia Regulaminu Sekcji Bibliotek Muzycznych  

- dot. powołania Zarządu Komisji Automatyzacji oraz dokonania zmiany nazwy Komisji na: Komisja 

Nowoczesnych Technologii ZG SBP  

 

Sporządziła: Marzena Przybysz 


