Sprawozdanie z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 30-31 maja 2009 r.

W dniach 30-31 maja 2009 r. w Konstancinie-Jeziornie odbył się Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uczestniczyło w nim 82 delegatów z 16
okręgów, honorowy przewodniczący SBP - Stanisław Czajka, honorowi członkowie SBP:
Barbara Drewniewska-Idziak, Bolesław Howorka, Janina Jagielska, Andrzej Kempa, Jadwiga
Kołodziejska, Stanisław Krzywicki, Jan Wołosz, Józef Zając oraz zaproszeni goście
(bibliotekarze, księgarze, wydawcy, przedstawiciele Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej,
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, mediów i in).
Uroczystego otwarcia Zjazdu z udziałem pocztu sztandarowego dokonali Elżbieta
Stefańczyk oraz Stanisław Czajka.
Listę zmarłych członków SBP odczytał Ryszard Turkiewicz.
E.

Stefańczyk,

ustępująca

przewodnicząca

SBP

podsumowała

działalność

Stowarzyszenia w latach 2005-2009, zwracając szczególną uwagę na przyjęte priorytety oraz
zrealizowane w tym czasie zadania. Do najważniejszych zaliczyła:
- działania na rzecz wzmocnienia struktur i komunikacji wewnątrz SBP, przejawiające się
w: reaktywowaniu Sekcji Bibliotek Publicznych, powołaniu Komisji Zarządzania i Marketingu,
utworzeniu oddziału SBP w Rzeszowie, spotkaniach z przewodniczącymi okręgów, komisji,
sekcji i zespołów problemowych, opracowaniu długofalowej strategii rozwoju Stowarzyszenia.
Nową formą doskonalenia współpracy ze środowiskiem była organizacja Forum Młodych
Bibliotekarzy, odbywającego corocznie się pod hasłami: „Zrób karierę w bibliotece” (2006),
„Biblioteka przyszłości” (2007), „Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku”
(2008);
- Jubileusze 90-lecia SBP i 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”, obchodzone w 2007 r.;
- VI Forum SBP (2007);
- rozwój programów promocji czytelnictwa (kolejne edycje „Tygodnia Bibliotek”, konkurs
„Mistrz Promocji Czytelnictwa”);

- połączenie stron WWW EBIB i SBP we wspólną platformę internetową, funkcjonująca pod
nazwą „Elektroniczna BiBlioteka – platforma cyfrowa SBP” (2005) i jej rozbudowę m.in.
o serwis poświęcony bibliotekom pedagogicznym (2008);
- intensyfikację udziału w programach operacyjnych MKIDN oraz MNiSzW; łącznie uzyskano
20 grantów ze środków MKiDN oraz 2 z MNiSzW;
- działalność edukacyjno-szkoleniową; w kadencji 2005-2009 odbyło się 51 konferencji,
seminariów, warsztatów (krajowych i zagranicznych), których tematyka dotyczyła
najistotniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa, np.: języków informacyjnych,
automatyzacji bibliotek, ochrony dziedzictwa kulturowego, dygitalizacja zbiorów, Open
Access, modernizacji obiektów bibliotecznych;
- umieszczenie dwóch periodyków SBP („Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji
Naukowej”) na liście czasopism punktowanych MNiSzW (2007);
- rozpoczęcie wspólnie z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową w Toruniu dygitalizacji
czasopism (2008). Od 2007 r. jest wydawany dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” pt.: „Świat
Książki Dziecięcej”, poświęcony problematyce literatury dla dzieci i młodzieży; w 2008 r.
uruchomiono stronę internetową czasopisma;
- rozwój współpracy ze środowiskiem bibliotekarskim oraz organizacjami pozarządowymi.
SBP było jednym z inicjatorów powołania w 2008 r. Komitetu Porozumiewawczego
Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców, a także Koalicji Otwartej Edukacji; nawiązano
współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizującą Program Rozwoju
Bibliotek, oraz z Instytutem Książki, zarządzającym programem „Biblioteka+”; organizowano
cykliczne spotkania tzw. konwentu;
- prace legislacyjne (powołanie Zespołu ds. Opracowania Założeń i Projektu ustawy
o bibliotekach, konsultacje środowiskowe na ten temat, narady w sprawie egzemplarza
obowiązkowego);
- przystąpienie SBP do LIBER;
- rozwój sponsoringu i innych form pomocnych w stabilizacji finansowej Stowarzyszenia.
Uhonorowaniem pracy członków Stowarzyszenia było przyznanie mu w 2008 r.

Nagrody Honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności
społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej. E. Stefańczyk podziękowała wszystkim strukturom
Stowarzyszenia za współpracę i pomoc w realizacji celów i zadań SBP.
Podczas Zjazdu głos zabrali także jego goście m.in.: Piotr Kieżun (Instytut Książki),
Bogdan Klukowski (Stowarzyszenie Księgarzy Polskich), Tadeusz Górny (Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego),
Jan Malicki (Krajowa Rada Biblioteczna), Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa).
Podkreślali oni swoje związki ze Stowarzyszeniem oraz jego rolę w kształtowaniu
społeczeństwa informacyjnego i umacnianiu pozycji zawodu bibliotekarza.
Odczytano listy skierowane do uczestników Zjazdu: list Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego, list przewodniczącego Rady Programowej
Wydawnictwa SBP – prof. dra hab. Jacka Wojciechowskiego, listy honorowych członków SBP
– prof. Zbigniewa Nowaka i prof. dra hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego.
Zjazd przyjął sprawozdania z działalności za lata 2005-2009: sprawozdanie Zarządu
Głównego SBP (Maria Burchard), sprawozdanie Zarządów Okręgów SBP (Sylwia Błaszczyk),
sprawozdanie Sekcji, Komisji i Zespołu (Ewa Chrzan), sprawozdanie skarbnika (Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska), sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej (Janusz Ambroży),
sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego (Bolesław Howorka). Zjazd udzielił absolutorium
ustępującym władzom Stowarzyszenia oraz dokonał wyboru nowych na kadencję 2009-2013.
Delegaci ponownie wybrali na przewodniczącego SBP Elżbietę Stefańczyk,
wicedyrektora Biblioteki Narodowej.
Członkami Zarządu Głównego zostali: Helena Bednarska (okręg wielkopolski), Sylwia
Błaszczyk (okręg śląski), Maria Bochan (okręg wielkopolski), Maria Burchard (okręg
mazowiecki), Joanna Chapska (okręg lubelski), Ewa Chrzan (okręg pomorski), Halina Ganińska
(okręg wielkopolski), Ewa Kobierska-Maciuszko (okręg mazowiecki), Jerzy Krawczyk (okręg
małopolski), Piotr Marcinkowski (okręg wielkopolski), Krzysztof Marcinowski (okręg
zachodniopomorski), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (okręg mazowiecki), Marzena Przybysz
(okręg mazowiecki), Stanisław Turek (okręg podkarpacki).
Główny Sąd Koleżeński tworzą: Bolesław Howorka (przewodniczący), Janina Jagielska

(wiceprzewodnicząca), Józef Zając (sekretarz), Jadwiga Kołodziejska (członek), Alina Matylda
Misiowa (członek). Skład Głównej Komisji Rewizyjnej: Elżbieta Zaborowska (przewodnicząca),
Jerzy Kondras (wiceprzewodniczący), Magdalena Bugajewska (sekretarz), Grzegorz Figiel
(członek), Jadwiga Pijanowska (członek), Bożena Plutecka (członek), Mieczysław Romanik
(członek), Jadwiga Kotulska (zastępca członka), Teresa Milewska (zastępca członka).
Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwały w następujących sprawach: przyjęcia
„Strategii SBP na lata 2010-2021”; zatwierdzenia realizacji „Programu działania SBP na lata
2009- 2013”, wprowadzenia zmian w Statucie SBP; nadania ośmiu członkom stowarzyszenia
godności honorowego członka SBP [godność tę otrzymali: Marian Filipkowski (okręg
warmińsko-mazurski), Regina Korczak (okręg wielkopolski), Alina Matylda Misiowa (okręg
małopolski), Elżbieta Pawlicka (okręg łódzki), Regina Sakrajda (okręg kujawskopomorski),
Marian Skomro (okręg pomorski), Ewa Stachowska-Musiał (okręg mazowiecki), Maria Wasik
(okręg lubuski)]; wystosowania Apelu do ministra Bogdana Zdrojewskiego w sprawie
poziomu finansowania programu „Biblioteka+” oraz zakupu nowości wydawniczych dla
bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uchwalono regulaminy działania: Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
E. Stefańczyk, przewodnicząca SBP, w wystąpieniu inaugurującym nową kadencję
podziękowała delegatom za zaufanie, jakim ponownie ją obdarzyli. Przedstawiła koncepcję
działania Stowarzyszenia na najbliższe cztery latach, zwracając uwagę na kluczowe zadania,
cele oraz wyzwania w zakresie budowy społeczeństwa wiedzy. Zaliczyła do nich: wzrost
poziomu czytelnictwa; wdrożenie podjętych inicjatyw legislacyjnych, regulujących rangę
bibliotek i zawodu bibliotekarza; wzmocnienie pozycji Wydawnictwa SBP na rynku
wydawniczym; wzmocnienie struktur SBP i zwiększenie efektywności ich działania;
aktywizację młodych bibliotekarzy; wzrost przychodów Stowarzyszenia z działalności
statutowej.
Ich sprostaniu mają służyć działania zorientowane na: tworzenie sieci partnerów
zaangażowanych w zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa nt. znaczenia bibliotek
i czytelnictwa; organizowanie zarówno w formie dotychczasowej, jak i nowej konkursów;
rozwój oferty usług edukacyjnych, wydawniczych z wykorzystaniem m.in. e-learningu

i e-commerce; przekształcenie platformy cyfrowej SBP w ogólnopolski portal biblioteczny
(współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego); uczestnictwo w krajowych i
międzynarodowych programach bibliotecznych; pozyskanie partnerów ze sfery biznesu,
wspierających finansowo działalność Stowarzyszenia.
Za podstawowe kierunki programu działania SBP w latach 2009-2013 uznano:
stymulowanie prac legislacyjnych, regulujących pozycję bibliotek i bibliotekarza; uzyskanie
realnego wpływu na kształtowanie polityki bibliotecznej; wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego; integrację środowiska bibliotekarskiego; wzmocnienie struktur SBP i jego
wizerunku. W celu ich realizacji SBP zamierza współpracować z wieloma partnerami
(krajowymi i zagranicznymi), wśród których wymieniono: ośrodki administracji centralnej
i terenowej; samorządy; biblioteki wszystkich typów; uczelnie i jednostki badawczorozwojowe; krajowe i zagraniczne organizacje działające w obszarze bibliotekarstwa
i informacji naukowej (Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Polski Związek Bibliotek, IFLA,
LIBER, EBLIDA, i in.); organy doradcze i opiniotwórcze (Krajową Radę Biblioteczną,
Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Dyrektorów
Wojewódzkich Bibliotek Publicznych); wydawców, księgarzy (np. Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek, Polską Izbę Książki, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Komitet
Porozumiewawczy BKW); organizacje pozarządowe (fundacje, agencje rozwoju regionalnego
itp.); Koalicję Otwartej Edukacji; biznes (firmy dostarczające bibliotekom oprogramowanie,
sprzęt, wyposażenie).
Sukces programu, przyjętego do realizacji i spójnego z dokumentem strategicznym
„Strategią SBP na lata 2010-2021”, zależy od szeregu czynników, w tym od: kreatywności
członków SBP (nowe formy działania Stowarzyszenia); aktywności SBP w pozyskiwaniu
projektów finansowanych ze środków publicznych i rynkowych; silnej implementacji SBP w
struktury szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego; wzmocnienia potencjału
instytucjonalnego organizacji; wdrożenia nowoczesnych form marketingu i sprzedaży
oferowanych usług.

