Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009 r.

I.

Wnioski formalne

1. Zarząd Główny SBP doprowadzi do opracowania i upowszechnienia poradnika
organizacyjnego dla struktur Stowarzyszenia. Powinien on zawierać m.in. wytyczne
do planowania i sprawozdawczości, plany kont, zasady dokumentacji finansowej,
instrukcje archiwalną i inne przydatne informacje.
2. Zmotywowanie wszystkich ogniw statutowych SBP do dbania o wszechstronność i
aktualność informacji o ich poczynaniach. W tym celu ZG SBP ogłaszać będzie
doroczny konkurs na najbardziej funkcjonalną i aktualną stronę domową sekcji i
komisji, zarządów okręgów i oddziałów oraz kół Stowarzyszenia. Okazją do
nagradzania mogłoby być podsumowanie obchodów Tygodnia Bibliotek.
3. Wskazane jest wyznaczenie jednego z członków Zarządu Głównego do pełnienia
funkcji rzecznika prasowego. Jego zadaniem byłoby dbanie o aktualność i
kompletność informacji o działaniach Stowarzyszenia oraz komunikowanie się z
mediami
4. ZG SBP będzie czynił starania o uporządkowanie i utrzymywanie ładu w materiałach
archiwalnych ogniw terenowych Stowarzyszenia.
5. ZG SBP rozważy możliwość wdrożenia systemu digitalizacji
archiwalnych, zgromadzonych w ogniwach Stowarzyszenia.

materiałów

6. W celu zapewnienia lepszych warunków pracy Biura Zarządu Głównego SBP podjęte
zostaną działania zmierzające do niezbędnych prac modernizacyjnych, w tym
wymiany sprzętu w dotychczasowej siedzibie Biura, a w perspektywie – do uzyskania
nowej siedziby, jako miejsca właściwej reprezentacji Stowarzyszenia w kontaktach z
partnerami krajowymi i zagranicznymi.
7. Dla usprawnienia działania Stowarzyszenia Zarząd Główny rozważy możliwość
powołania ze swego grona koordynatora do spraw międzynarodowych.
8. Należy podjąć starania o powołanie w Biurze ZG ZBP stanowiska ds. porad prawnych
dla ogółu bibliotekarzy w kraju, jednym z istotnych oczekiwań całego środowiska
bibliotekarskiego wobec Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest możliwość
uzyskiwania pomocy prawnej.

9. Należy rozważyć przyjęcie zasady, że opiekunowie okręgów, oddziałów i kół będą
corocznie składali właściwym zarządom sprawozdania ze swej aktywności w tym
zakresie, w celu urealnienia funkcji opiekunów

II.

Wnioski merytoryczne

1. Uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów SBP z uznaniem witają opracowanie przez
ustępujący Zarząd Główny „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021”. Wnioskuje się, aby cele strategiczne SBP stanowiły zadania priorytetowe
w planach działań wszystkich ogniw statutowych Stowarzyszenia.

2. ZG SBP sprzeciwiać się będzie próbom łączenia bibliotek różnego typu lub włączania
ich w struktury instytucji innego typu, np. bibliotek publicznych ze szkolnymi lub
włączania bibliotek pedagogicznych do struktur Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli,
zwłaszcza wtedy, gdy próby takie oceniane będą jako nieuzasadnione merytorycznie
lub ekonomicznie.

3. Środowisko bibliotekarskie oczekuje, że Zarząd Główny SBP będzie zabiegał o
jednoznaczną wykładnię ustawy o zamówieniach publicznych, w tym zwłaszcza
zniesienia wymogów przetargowych w zakresie gromadzenia zbiorów bibliotecznych.
4. Zarząd Główny powinien podjąć starania o zmianę zasad statystyki bibliotecznej,
które uwzględniać będą nowe technologie i związane z nimi działania bibliotek, takie
jak np. rejestracja odwiedzin, imprez, korzystanie z dostępu do baz danych i bibliotek
cyfrowych oraz z informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu.
5. Należy dążyć do ujednolicenia klasyfikacji i nazewnictwa zawodu bibliotekarza
zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, uwzględniając
nowe zadania i specjalności, a także do ujednolicenia wymogów kwalifikacyjnych,
niezależnie od organizatora bibliotek. Celem tego działania powinno być ułatwienie
kontynuacji kariery zawodowej bibliotekarzy, przy zmianach miejsca pracy.
6. ZG SBP powinien czynić kroki na rzecz integracji całego środowiska zawodowego
m.in. przez powrót do idei zwoływania zjazdów ogółu bibliotekarzy polskich, zgodnie
ze swą powinnością statutową.

7. Zarząd Główny będzie kontynuował prace nad nową ustawą o bibliotekach, ale także
włączy się do prac nad prawem o szkolnictwie wyższym tak, żeby zapewnić
bibliotekom i bibliotekarzom akademickim należne miejsce i status w akademickich
społecznościach uczelni. Dlatego też delegaci popierają starania ZG SBP o
przywrócenie nabytych praw starszych bibliotekarzy i kustoszy służby bibliotecznej
bibliotek akademickich do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego.
8. Glos Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powinien być słyszalny w kwestiach,
które choć nie stanowią substancji bibliotekarstwa, to mają na nie wpływ, takich jak
np. funkcjonowanie systemu telekomunikacji, szkolnictwa wyższego lub mediów
publicznych. Należy jednocześnie dążyć, aby było to jednolite stanowisko, mimo
istniejących w bibliotekarstwie wewnętrznych zróżnicowań.
9. Zarząd Główny SBP oraz zarządy lokalne będą negatywnie opiniowały tych
kandydatów na stanowiska kierownicze w bibliotekach (w tym zwłaszcza na
stanowiska dyrektorów), którzy nie posiadają kierunkowego wykształcenia
bibliotekarskiego lub ukończonych odpowiednich studiów podyplomowych.

10. W trosce o stan bibliotekarstwa w Polsce, a zarazem w celu wzmocnienia własnej
pozycji jako organizacji opiniotwórczej, Zarząd Główny SBP będzie opracowywał
doroczne raporty o stanie bibliotek w Polsce i przekazywał je odpowiednim władzom
państwowym oraz opinii publicznej za pośrednictwem mediów.

11. Zarząd Główny SBP będzie wnioskował do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o utworzenie agendy do spraw bibliotek, która koordynowałaby całość
spraw bibliotek w Polsce.
12. Programy konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, organizowanych przez
Zarząd Główny SBP, powinny objąć – obok dotychczasowej tematyki - również
problemy i potrzeby pracowników małych bibliotek. Zarząd czynić będzie starania o
umożliwienie wzięcia udziału w tych spotkaniach bibliotekarzom z małych bibliotek.
13. ZG SBP podejmie starania o zapewnienie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia,
jako ekspertów w składach zespołów kontrolnych Państwowej Komisji
Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia
przez SBP wpływu na treści i jakość kształcenia kadr bibliotekarskich rozważy też
celowość nadawania Certyfikatu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ośrodkom
kształcącym bibliotekarzy na poziomie akademickim oraz prowadzącym studia
podyplomowe z tego zakresu.

14. Wskazane jest, żeby Zarząd Główny ustalał hasła Tygodnia Bibliotek i proponował
stosowne do nich działania, nie później niż pół roku przed terminem realizacji
programu.
15. Władze Stowarzyszenia powinny rozszerzać i umacniać współpracę ze
stowarzyszeniami, towarzystwami i związkami funkcjonującymi w obszarze książki,
bibliotekarstwa i działalności informacyjnej, w celu zapewnienia skuteczności
realizacji wyznaczonych zadań.
16. Zarząd Główny SBP skieruje do instytucji sponsorujących działania w obszarze
bibliotekarstwa, propozycję przystąpienia do Stowarzyszenia, na prawach członka
wspierającego, zgodnie z § 15 Statutu SBP.
17. Zarząd Główny SBP podejmie starania o przyznanie wojewódzkim bibliotekom
publicznym formalnych uprawnień do wydawania zaświadczeń uczestnikom kursów i
szkoleń.
18. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich włączy się do certyfikacji bibliotek
publicznych, w ramach projektu „Biblioteka+”, przez współdziałanie w opracowaniu
kryteriów oceny oraz udział w pracach Komisji oceniającej biblioteki, które ubiegają
się o przyznanie certyfikatu.

