
Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego 

w dniach 29-30 marca 2012 

 

Obecni na zebraniu ZG SBP: Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Sylwia 

Błaszczyk, Krzysztof Marcinowski, Stanisław Czajka, Marzena Przybysz, Joanna 

Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa Chrzan, Joanna Chapska, Jerzy Krawczyk, Halina Ganińska, 

Lena Bednarska, Maria Bochan, Janusz Nowicki, Elżbieta Górska, Anna Grzecznowska, 

Małgorzata Szmigielska, Barbara Budyńska. 

 

Spotkanie prowadziła Elżbieta Stefańczyk, która na wstępie zaproponowała 

uzupełnienie porządku obrad m.in. o uzupełnienie składu ZG o nowego członka w związku z 

rezygnacją Piotra Marcinkowskiego oraz o zmiany w składzie redakcji i Komitetu 

Redakcyjnego Bibliotekarza. Kol. Sylwia Błaszczyk zaproponowała także dodanie do obrad 

punktu na temat łączenia bibliotek (w sprawach różnych). 

 

W pierwszym dniu obrad Zarząd Główny przyjął 2 protokoły – Zarządu Głównego z 

8-9.12.2011 oraz Prezydium ZG z 3.02.2012. Zarząd zatwierdził podjęte przez Prezydium ZG 

uchwały oraz decyzję o przyznaniu medalu Bibliotheca Magna Perennisque Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Następnie E. Stefańczyk 

omówiła najważniejsze działania SBP od stycznia do marca 2012 roku, zwracając przy tym 

szczególną uwagę na konferencje i warsztaty, ewaluację Strategii SBP (badania ankietowe, 

warsztaty), sporne kwestie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 

(wobec stwierdzenia naruszenia praw autorskich przez autora plakatu, który uzyskał 

największą liczbę głosów internautów, zwycięzcą konkursu został plakat drugi w kolejności, 

autorstwa Joanny Latały, studentki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). W 

dalszych punktach porządku obrad:   

 

 Omówiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności SBP w 2011r. : 

- sprawozdanie z działalności ZG (przedstawiła Marzena Przybysz) 

-  sprawozdanie z działalności okręgów (Sylwia Błaszczyk)  

- sprawozdanie z działalności sekcji komisji SBP (Ewa Chrzan) 

- sprawozdanie skarbnika ZG (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) 

 

 Dokonano oceny i zatwierdzono sprawozdanie finansowe SBP za rok 2011 (uchwała nr 1); 

rok 2011 zakończono pozytywnym wynikiem finansowym. Wzrost przychodów wynikał 

przede wszystkim z pozyskania dotacji z  FRSI, FIO (MPiPS) oraz MKiDN. Odnotowano 

ponadto wzrost sprzedaży książek i czasopism w stosunku do poprzedniego roku. Pozytywny 

skutek przyniosło gospodarowanie funduszem przeznaczonym na publikacje czasopism SBP, 

pozyskiwanie sponsorów, reklam oraz środków na dofinansowanie książek i czasopism.   

  

 Zaprezentowano rezultaty realizacji I etapu Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

na lata 2010-2021 oraz jej ewaluacji przeprowadzonej przez firmę LEM (badania ankietowe, 

wywiady, warsztaty 1-2.03.2012); głos w tej sprawie zabrali opiekunowie poszczególnych 



celów strategicznych (E. Stefańczyk, J.   Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Chapska, H. Ganińska). 

Podjęto uchwały w sprawie powołania zespołu ds. nowelizacji strategii (E. Stefańczyk - 

przewodnicząca, M. Burchard, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, J. Chapska, H. Ganińska, E. 

Kobierska-Maciuszko; uchwała nr 2) oraz w sprawie zespołu ds. ulg i bonusów (J. Krawczyk 

- przewodniczący, K. Marcinowski, M. Przybysz; uchwała nr 3) 

Prace nad umocnieniem potencjału i wizerunku SBP zreferowała E. Górska:  

- ustawa o bibliotekach (opracowanie projektu i lobbing) 

- warsztaty nt. zwiększenia świadomości prawnej bibliotekarzy 

- pragmatyka zawodu  

- badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych  

- zakładki 1%  

- ulotka elektroniczna na sbp.pl dla studentów 

- ulotka o SBP po angielsku 

W trakcie dyskusji zgłoszono postulat, aby wszystkie materiały na temat strategii były 

rozsyłane do przewodniczących okręgów i członków ZG. 

 

Pierwszy dzień obrad zakończyła prezentacja Barbary Budyńskiej nt. badań potrzeb 

pracowników bibliotek naukowych, publicznych i pedagogicznych w zakresie kształcenia i 

doskonalenia zawodowego, wykorzystania wydawnictw SBP oraz platformy cyfrowej. 

 

W drugim dniu obrad Marzena Przybysz, sekretarz generalny SBP omówiła plan pracy na rok 

2012, w tym konferencje, konkursy, targi oraz inne przedsięwzięcia. Janusz Nowicki 

przedstawił projekt planu wydawniczego. Zarząd Główny przyjął do realizacji plan pracy ZG 

na rok 2012.  

 

Następnie dyskutowano na temat: 

 

 Konkursów SBP: 

- Tydzień Bibliotek; inauguracja powiązana z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich oraz Warszawskimi Targami Książki, na których SBO organizować będzie 

seminarium nt. książki dziecięcej (11 maja)   

- Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011; trwają zgłoszenia. Nagrody rozdane zostaną na WTK 

- Bibliotekarz Roku; trwają wybory w regionach, rezultaty publikowane są systematycznie na 

portalu sbp.pl.  

 

 Obchodów Jubileuszu 95-lecia SBP, 85-lecia Przeglądu Bibliotecznego, 50-lecia Zagadnień 

Informacji Naukowej 

 

Uzgodniono, że Jubileusze odbędą się w dnach 4-5 października w BUW, towarzyszyć im 

będzie konferencja nt. edukacji informacyjnej, organizowana we współpracy z Komisją 

Edukacji Informacyjnej. W dniu 10 kwietnia planowane jest spotkanie z członkami KEI 

celem ustalenia szczegółów programowych, organizacyjnych i finansowych.  

Powołano Komitet Programowo-Organizacyjny Jubileuszu 95-lecia (uchwała nr 4) w 

składzie: 



Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca komitetu 

Lena  Bednarska 

Bożenna Bojar 

Stanisław Czajka 

Anna  Grzecznowska 

Stanisław Hrabia 

Janina Jagielska  

Ewa Kobierska-Maciuszko 

Dariusz Kuźmina 

Ewa Rozkosz 

Barbara Sosińska-Kalata 

Jan Wołosz 

 

Pierwsze spotkanie komitetu ma się odbyć po świętach wielkanocnych. 

 

 Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 2013; omówiła E. Stefańczyk 

 

Zarząd Główny przyjął wstępnie propozycję, by zjazd odbył się 7-8.06.2013, w Warszawie, a 

towarzysząca mu konferencja w dniach 6-7.06.2013 roku. Proponowany temat konferencji - 

modernizacja obiektów bibliotecznych..  

Zarząd Główny powołał: 

 

Komitet Programowo-Organizacyjny KZD (uchwała nr 5) w składzie: 

Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca 

Anna Grzecznowska 

Ewa. Kobierska-Maciuszko 

Joanna  Pasztaleniec-Jarzyńska 

Marzena Przybysz 

 

Komisję ds. Statutu SBP (uchwała nr 6) w składzie: 

Sylwia Błaszczyk – przewodnicząca 

Anna Grzecznowska 

Bolesław Howorka 

Jerzy Krawczyk 

Krzysztof Marcinowski 

Ewa Stachowska-Musiał 

Zarząd zwrócił uwagę, że do prac komisji można dobierać ekspertów w tej dziedzinie, 

pomagających formułować statuty typowe dla NGO. 

 

Komisję ds. wniosków (uchwała nr 7) w składzie: 

Maria Bochan - przewodnicząca 

Joanna Chapska 

Elżbieta Grzelakowska 

Marzena Przybysz 



Katarzyna Regulska 

Anna Wołodko 

 

 Przygotowania do VII Forum Młodych Bibliotekarzy, Łódź 11-12.09.2012; przedstawiła E. 

Stefańczyk. Trwają rozmowy z Instytutem Książki na temat wsparcia merytorycznego i 

finansowego forum, w przedsięwzięcie zaangażowane będzie również FRSI, szczegółowy 

program Forum będzie ustalony do końca kwietnia br. 

 

 Dyskusja nad zasadnością powołania Sekcji Zawodu Bibliotekarza ZG SBP; prace w tym 

zakresie przedstawiła Halina Ganińska 

 - analiza statusu zawodu 

-  jak zarządzać zadaniami współczesnego bibliotekarza 

-  specyfikacja usług biblioteczno-informacyjnych 

-  odróżnienie bibliotek akademickich od naukowych 

-  analiza zmian w systemie kształcenia do zawodu bibliotekarza 

-  etyka zawodowa zawodu bibliotekarza 

 

Zarząd postanowił, że kwestią zawodu bibliotekarza będzie się dalej zajmował w formie 

powoływania zespołów eksperckich. 

   

 Uzupełnienie składu Zarządu Głównego SBP; Elżbieta Stefańczyk poinformowała, że do 

biura ZG SBP wpłynęło zawiadomienie o rezygnacji kol. Piotra Marcinkowskiego z 

członkostwa w ZG, w związku z podjęciem nowej pracy. W tej sytuacji przeanalizowano listę 

kandydatów do ZG zgłoszonych przez KZD 2009. Kolejnymi osobami na liście była Jolanta 

Słowik, Henryk Hollender oraz Sabina Malinowska. Wobec rezygnacji dwóch pierwszych 

kandydatów, nowym członkiem ZG SBP została Sabina Malinowska (uchwała nr 8)  

 

 Sprawy różne: 

 

- Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kulturalnymi (np. domy kultury). S. Błaszczyk 

podkreśliła, że biblioteki w terenie widzą w tej kwestii większą aktywność Polskiego Związku 

Bibliotek, niż SBP. Zalecenie – monitoring sytuacji, systematyczne zamieszczanie na portalu 

informacji, przesyłanie ich także szczególnie do dyrektorów bibliotek powiatowych. W 

komunikatach powinno się przypominać wcześniejsze stanowisko SBP w tej sprawie. 

Zdecydowano, że kol.kol J. Pasztaleniec-Jarzyńska i K. Marcinowski przygotują list do 

przekazania do okręgów, oddziałów i kół SBP. 

 

- Zmiany i uzupełnienia w redakcji i Komitecie Redakcyjnym Bibliotekarza; ZG powołał 

Barbarę Budyńską na zastępcę redaktora naczelnego Bibliotekarza. Sekretarzem redakcji 

pozostaje Marzena Przybysz. Red. naczelny E. Stefańczyk zgłosiła propozycję wprowadzenia 

zmian w składzie Komitetu Redakcyjnego. W związku ze śmiercią prof. M. Drzewieckiego i 

rezygnacją B. Howorki zgłosiła kandydaturę Andrzeja Dąbrowskiego (WBP Kielce) na 

członka Komitetu, zaś prof. Jadwigę Konieczną na przewodniczącego Komitetu. ZG 



zaakceptował propozycje (uchwała nr 9). Przedstawiono również propozycje zmiany szaty 

graficznej czasopisma. 

 

-  Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej; ustalono termin 19-20 kwietnia 

 

- Projekt sprzedaży elektronicznej wydawnictw SBP; propozycje w tej sprawie przedstawiła 

A. Grzecznowska i M. Szmigielska; planowane są dalsze spotkania robocze z wydawnictwem 

SBP. Pierwszą publikacją w formie e-booka będą materiały z konferencji „Biblioteka XXI 

wieku” z Poznania (wrzesień, 2011r. ) 

 

- Omówiono wyniki aplikacji do programów operacyjnych; w I kwartale 2012 roku złożono 

wnioski do: MNiSW (na konferencję „Automatyzacja bibliotek publicznych” oraz na wydanie 

angielskiej wersji numeru specjalnego ZIN), FIO (kontynuacja poprzedniego projektu), 

przygotowywany jest wniosek do FRSI, w planach również aplikacje do II naboru w 

projekcie Literatura (MKiDN). 

  

 

Opracowała: Małgorzata Woźniak 


