
SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2006 r.

Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich,  wybrany  na  Krajowym 
Zjeździe Delegatów 5 czerwca 2005 r. realizował w 2006 r. zadania w ramach kompetencji 
określonych w Statucie SBP, na podstawie zatwierdzonego w marcu 2006 r. regulaminu pracy 
Prezydium i ZG SBP. Zgodnie z przyjętym w Planie pracy na rok 2006 terminarzem Zarząd 
Główny spotkał się na 3 posiedzeniach, a Prezydium Zarządu Głównego na 5 posiedzeniach. 
Do składu ZG i Prezydium, (Uchwałą nr 7/2006) powołano kol. Ewę Chrzan w miejsce kol. 
Teresy Arendt, która złożyła pisemną rezygnację z pracy. Ponadto uchwalono reaktywowanie 
Sekcji  Bibliotek  Publicznych  powierzając  pilotowanie  tego  zadania  kol.  Marii  Bochan. 
Członkowie ZG przyjęli sprawozdanie z pracy ZG za okres czerwiec-grudzień 2005 r. oraz 
zapoznali się i zaakceptowali Plan pracy na 2006 r.

I. Działania organizacyjne

Praca ZG i Prezydium ZG SBP skupiała się wokół następujących głównych tematów:

1.  Obchody Tygodnia Bibliotek - organizowane były pod hasłem „Nie wiesz? - Zapytaj w 
bibliotece”.  Po  raz  pierwszy  przebiegały  pod  patronatem Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego i zostały zainaugurowane, zorganizowaną 
w Bibliotece  Narodowej przez ZG SBP oraz Instytut  Książki  i  Czytelnictwa,  konferencją 
prasową pod hasłem: „Nowe oblicze bibliotek”. Po raz pierwszy też ogłoszono konkurs na 
plakat  promujący  tematykę  Tygodnia  Bibliotek.  Tradycyjnie  ogłoszono  kolejną,  trzecią 
edycję konkursu na najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek. W konkursie na plakat 
(nadesłano 20 prac) zwyciężył projekt Pawła Znamierowskiego z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej  im.  Łopacinskiego  w Lublinie.  Do konkursu  na  najlepszy  program obchodów 
Tygodnia Bibliotek przystąpiło ponad 80 bibliotek. Nagrody i wyróżnienia, sfinansowane z 
dotacji przyznanej przez Instytut Książki i Czytelnictwa otrzymały:

I nagrodę - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Boleszewie
II nagrodę – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
III nagrodę – Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

oraz równorzędne wyróżnienia: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim, Rawicka Biblioteka Publiczna w 
Rawiczu, Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Szamotułach, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach.
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2.  Przygotowania  do  jubileuszu  90-lecia  SBP oraz  80-lecia  Przeglądu  bibliotecznego.  W 
ramach  przygotowań  ZG powołał  Komitet  Honorowy obchodów i  Komitet  Programowo-
Organizacyjny,  ustalił  termin  obchodów na 13-15.10.2007 r.,  podjął  decyzję  o połączeniu 
obchodów  jubileuszowych  z  VI  Forum  SBP  oraz  konferencją  naukową  nt.  Przyszłość 
bibliotek w Polsce,  zatwierdził  zaproponowany przez Komitet  Programowo-Organizacyjny 
ramowy  program  Jubileuszu,  Forum  oraz  Konferencji,  zatwierdził  też  listę  publikacji 
okolicznościowych, które będą towarzyszyły obchodom.

3.  Modernizacja  platformy cyfrowej  SBP EBIB. Prace te  prowadzone były pod nadzorem 
powołanego  w  końcu  ubiegłego  roku  zespołu  kierowanego  przez  kol.  Ewę  Kobierską-
Maciuszko. Podjęto decyzję o formalnym i merytorycznym połączeniu stron EBIB i SBP, 
powołaniu nowej grupy technicznej odpowiedzialnej  za prowadzenie serwisu oraz transfer 
treści serwisu do nowego systemu. Mając świadomość koniecznych kosztów związanych z 
procesem  modernizacji  platformy  cyfrowej,  ZG  podjął  decyzję  o  stałym  włączeniu 
pracownika  Biura  ZG  w  jej  prowadzenie.  Ponadto  podjęto  bez  powodzenia  starania  o 
uzyskanie  dotacji  na  prowadzenie  platformy  cyfrowej  w  ramach  właściwego  programu 
operacyjnego  MKiDN.  Ponadto  ZG  podjął  uchwałę  o  przeznaczeniu  ewentualnie 
pozyskanych odpisów podatkowych 1% na prowadzenie platformy cyfrowej. Poprzez swoje 
agendy - Biuro i Wydawnictwo ZG prowadził aktywną akcję uświadamiającą w środowisku 
bibliotekarzy na rzecz pozyskania odpisów podatkowych 1% oraz podjął uchwałę w sprawie 
regulaminu ich wykorzystania.  W roku 2006 w wyniku akcji  wpłynęło na konto ZG SBP 
6680,- zł. Do wszystkich 110 darczyńców przesłano podziękowanie.

4.  Restrukturyzacja  Biura  ZG.  Powołany  w  końcu  ubiegłego  roku  zespół  roboczy  ds. 
restrukturyzacji Biura ZG pod kier. Marii Burchard, przeprowadził analizę stanu zatrudnienia 
oraz organizacji pracy Biura. W następstwie analizy, zgodnie z zaleceniami Komisji, nastąpiła 
w  Biurze  częściowa  wymiana  pracowników,  w  połowie  grudnia  powołano  p.  dr  Annę 
Grzecznowską, na nowego dyrektora Biura od 1. 01.2007 r., zrewidowano dotychczasowy i 
ustalono  nowy  wykaz  osób  uprawnionych  do  otrzymywania  gratisowych  publikacji 
Wydawnictwa  SBP.  W  trosce  o  pozyskanie  autorów  i  współwydawców,  skierowano 
jednobrzmiące  pismo  do  rektorów  szkół  wyższych  informujące  o  możliwościach 
wydawniczych SBP.

Z  wypracowanych  przez  wydawnictwo  SBP  dochodów  przeprowadzono  regulacje 
płac  w  Biurze  oraz  zapoczątkowano  stopniową  modernizację  niezbędnego  sprzętu 
komputerowego w Biurze i Wydawnictwie. W trosce o zachowanie wiedzy o przeszłości SBP 
zawartej  w  Archiwum  Stowarzyszenia,  na  mocy  porozumienia  z  BN  przekazano  część 
Archiwum ZG SBP do depozytu chronionego BN.

II. Współpraca z władzami oraz instytucjami i organizacjami z obszaru 
książki i czytelnictwa

ZG  podejmował  działania  mające  na  celu  zainteresowanie  organów  administracji 
państwowej lub też współdziałanie z tymi organami w sprawach dotyczących m.in. bibliotek 
i  bibliotekarzy,  rozwojem  czytelnictwa  i  budowaniem  społeczeństwa  informacyjnego, 
informatyzacji kraju. W ramach tych działań wymienić tu należy:

w MKiDN
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 - spotkanie (16.01.2006) przewodniczącej, sekretarza generalnego i dyrektora Biura ZG SBP 
z dr Tomaszem Mertą,  wiceministrem kultury i  dziedzictwa narodowego. Zainaugurowało 
ono współprace ZG SBP z nowymi władzami tego ministerstwa.
 -  objęcie  patronatem  przez  Ministra  Kazimierza  Michała  Ujazdowskiego  obchodów 
Tygodnia  Bibliotek  2006.-  powołanie  przez  ministra  kultury  i  dziedzictwa  narodowego 
Elżbiety Stefańczyk,  Przewodniczącej  ZG SBP w skład Rady Pozarządowych Organizacji 
Kulturalnych.
 -  skierowanie  do  ministra,  w  imieniu  uczestników  konferencji:  Dziedzictwo  kulturowe. 
Zbiory  biblioteczne  i  nowe  technologie  ich  ochrony”,  apelu  o  kompleksowy  wieloletni 
program rządowy Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego
-uczestniczenie w konkursie na dofinansowanie różnych przedsięwzięć w ramach programów 
operacyjnych  MKiDN.  Na  6  złożonych  wniosków,  uzyskano  dofinansowanie  3  tematów.
w  parlamencie
 - skierowanie do Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu listu otwartego, 
przywołujący  najważniejsze  sprawy  dotyczące  bibliotek  i  bibliotekarzy,  które  powinny 
znaleźć  się  w  polu  widzenia  władz  państwowych  oraz  samorządowych.
 -  zabranie  głosu w sprawie  Ustawy o  prawie  autorskim i  prawach pokrewnych  poprzez 
wysyłanie  opinii do MKiDN, a następnie wspólnie z Przewodniczącą Rady Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, skierownie w sprawie tej ustawy pisma 
do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

w MSWiA
 -  przesłanie  do  dyrektora  departamentu  Społeczeństwa  Informacyjnego  w  uwag  do 
dokumentów:  Strategia  rozwoju  informatyzacji  Polski  do  2013  r.  Prognoza  transformacji 
społeczeństwa informacyjnego do 2020 r. oraz Program operacyjny rozwoju informatyzacji 
do 2023 r. – uwagi przygotowały: B. Bednarek-Michalską, E. Górska i E. Stefańczyk.

w MNiSW
 -  przesłanie  prośby  do  dyrektora  Departamentu  Prawnego  w  Ministerstwie  Nauki  i 
Szkolnictwa  Wyższego  w  sprawie  interpretacji  ustawy  z  dnia  27.07.05  r.  Prawo  o 
szkolnictwie  wyższym,  w  części  dotyczącej  prawa  do  urlopów  kustoszy  i  starszych 
bibliotekarzy

w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
 - starania o umieszczenie w programie studiów przedmiotu „Podstawy informacji naukowej”
Ponadto ZG interweniował u ministra rolnictwa i ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
w sprawie lokalu Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz odwołania jej dyrektora. kierując w tej 
sprawie odpowiednie pisma oraz rekomendował władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
kandydaturę kol. B. Bednarek-Michalskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika..

W ramach współpracy z Polską Izbą Książki uzgodniono udział SBP w charakterze 
współorganizatora w dwóch programach: Czytelmania i Przyłapani na czytaniu,  
planowanych na przyszły rok w zakresie promocji czytelnictwa.

III. Współpraca ze środowiskiem

24-25.03.06  zorganizowane zostało dwudniowe posiedzenie  ZG SBP z przewodniczącymi 
Zarządów Okręgów SBP. W drugim dniu posiedzenia  uczestniczył  wiceminister  kultury i 
dziedzictwa narodowego dr Tomasz Merta, zapowiadając kontynuację polityki zwiększania 
środków na zakupy książek, realizację celów programowych resortu przyczyniających się do 
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rozwoju bibliotekarstwa publicznego, unowocześnienia warsztatu i obsługi czytelniczej, tak 
by  biblioteki  stały  się  miejscem edukacji  i  informacji.  Wyraził  zdecydowanie  negatywną 
opinię nt. włączania bibliotek do innych instytucji kultury, zaakcentował też istotną rolę SBP 
w całokształcie funkcjonowania polskiego bibliotekarstwa oraz uznanie dla jego działalności 
edukacyjnej  i  szkoleniowej.  W  posiedzeniu  tym  uczestniczyły  także  p.  dr  Magdalena 
Ślusarska, dyrektor Instytutu Książki. Jako nowo powołany dyrektor podkreśliła, podstawową 
role tej  instytucji  w popularyzacji  czytelnictwa. Poinformowała ponadto o służących temu 
celowi programach realizowanych  we współpracy z  bibliotekami  oraz o formach pomocy 
finansowej  na  rzecz  bibliotek  prowadzonej  przez  Instytut.  Ministerstwo Edukacji  i  Nauki 
reprezentowała na tym spotkaniu dr Joanna Michalak, zwracając uwagę na problem literatury 
naukowej  i  podręczników  w  bibliotekach  miejscowości,  w  których  zlokalizowane  są  się 
wyższe uczelnie.

13.10.2006 r posiedzenie Prezydium ZG SBP połączone było z naradą skarbników Zarządów 
Okręgów. Spotkanie prowadziła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Skarbnicy zapoznali się 
z sytuacja finansową ZG SBP i źródłach finansowania jego działalności, wysłuchali wykładu 
B.  Howorki  nt.  statusu  prawnego  Stowarzyszenia  oraz  Organizacji  pożytku  publicznego. 
Szkolenie  skarbników  przeprowadziły  p.  I.  Markowska-Kahl,  księgowa  BN  oraz  p.  M. 
Szmigielska,  ksiegowa Biura  ZG.  Dla  uczestników  przygotowano  listę  aktów prawnych, 
wzór  rachunku  wyników  i  wzór  bilansu  oraz  zapowiedziano  przygotowanie  wytycznych 
dotyczących przygotowywania sprawozdań.

14.10.2006 r. Prezydium ZG spotkało się z Przewodniczącymi Sekcji, Komisji i Zespołów 
SBP.  Członkowie  Prezydium mieli  okazję  zapoznać  się  z  bieżącą  działalnością  i  planami 
poszczególnych Sekcji, Komisji i Zespołów. Zaproszeni uczestnicy posiedzenia wysłuchali 
informacji o bieżących działaniach ZG SBP, jego sytuacji finansowej oraz o działaniach Biura 
ZH na rzecz sekcji i komisji. W związku z budowaniem platformy cyfrowej SBP poproszono 
przewodniczących  o  nasyłanie  krótkich  notek  biograficznych  ze  zdjęciami  w  celu 
umieszczenia ich na stronie internetowej SBP oraz o ścisły kontakt z ZG.

Przewodnicząca oraz inni członkowie ZG uczestniczyli w kilkunastu uroczystościach 
jubileuszowych  bibliotek  w  kraju  oraz  imprezach,  konferencjach  i  uroczystościach 
organizowanych  z  okazji  Tygodnia  Bibliotek,  a  także  licznych  naradach  roboczych, 
spotkaniach zawodowych i organizacyjnych.
ZG  SBP  objął  patronatem  honorowym  przygotowywaną  przez  krakowską  oficynę 
wydawniczą WAM, serię Sapere Aude, cykl popularno- naukowych książek skierowanych do 
młodzieży
ZG SBP objął honorowym patronatem ustanowioną 12 kwietnia 2006 r. Nagrodę literacką 
Prezydenta Miasta Gdyni.

IV. Współpraca międzynarodowa.

Aktywność  międzynarodowa  Stowarzyszenia,  jest  limitowana  sytuacją  finansową 
SBP. Starania w MKiDN o dotację  na opłacenie składek IFLA, którego członkiem SBP jest 
od 1927 r.,  zakończyły się niepowodzeniem, a w dorocznym 72 kongresie IFLA w Seulu 
uczestniczyła, jako jeden z reprezentantów Biblioteki Narodowej, Przewodnicząca ZG SBP, 
Elżbieta  Stefańczyk.  Członkiem  IFLA  Copyright  Committee  w  kadencji  2004-2007  byłą 
Barbara Szczepańska, ZG postanowił zaakceptować jej kandydaturę na kolejną kadencję oraz 
włączyć  się  aktywnie  w  starania  o  sfinansowanie  jej  uczestnictwa  w  pracach  Copyright 
Comitee. 
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Decyzją ZG Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przystąpiło do międzynarodowej 
organizacji The Ligue Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) na prawach członka 
organizacyjnego.
Anglojęzyczna wersja Kodeksu bibliotekarza i pracownika informacji została zamieszczona 
na stronie internetowej IFLA.

Maria Burchard
 Sekretarz Generalny SBP
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