Protokół z Posiedzenia Zarządu Głównego SBP w dn. 21.06.2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie
posiedzenie Zarządu Głównego SBP, które prowadziła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. W
obradach udział wzięli członkowie ZG: Sylwia Błaszczyk, Joanna Chapska, Bożena
Chlebicka-Abramowicz, Krzysztof Dąbkowski, Dariusz Florek, Zbigniew Gruszka, Andrzej
Jagodziński, Żaneta Kubic, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Rozalia Podgórska, Joanna
Potęga,

Marzena

Przybysz

oraz

zaproszeni:

Małgorzata

Dargiel-Kowalska,

Anna

Grzecznowska, Marta Lach, Aleksandra Mikołajska, Pawel Pioterek, Mariusz Próchnicki.
Porządek obrad był następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia ZG SBP w dn. 6.04.2018
Działalność Zarządu Głównego w okresie kwiecień-czerwiec 2018
Realizacja Planu pracy 2018 w II półroczu
Realizacja projektów i konkursów SBP
Ochrona danych osobowych – przyjęcie dokumentów
Sytuacja finansowa
Omówienie wyników badań dot. składek członkowskich SBP
Sprawy różne
Spotkanie z przewodniczącymi okręgów SBP

Ad.1
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dn. 6.04.2018.

Ad. 2
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska omówiła działania w okresie kwiecień-czerwiec 2018. Do
najważniejszych przedsięwzięć zaliczyła:
- udział SBP w Warszawskich Targach Książki (stoisko, prezentacja książki „Rozumienie
świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikiem”, wręczenie nagród w konkursach SBP);
- realizację konkursów (Bibliotekarz Roku, Tydzień Bibliotek);
- działalność międzynarodową (wizytę bibliotekarzy z Mołdawii, wyjazd Przewodniczącej
SBP do Paryża na zaproszenie IFLA);
- realizację grantów przyznanych przez MKiDN (Wydawanie miesięcznika "Poradnik
Bibliotekarza" w 2018 r.; Wydawanie czasopisma naukowego "Przegląd Biblioteczny" w
latach 2018-2019; Baśnie i legendy polskie w komiksie; Teatralne spotkania z książką; „Tam
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gdzie przeszła burza”. Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920;
Publikacja książki pt. „Zostawili swój ślad…” w serii SBP „Bibliotekarze Polscy we
Wspomnieniach Współczesnych”; Kontynuacja digitalizacji "Bibliotekarza" i "Poradnika
Bibliotekarza" oraz poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP; Wydanie publikacji
w języku angielskim pt.: Zasoby polskiej kultury muzycznej i bibliotekach i archiwach”;
Konkurs Bibliotekarz Roku 2017; Wyjazd J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej na Kongres IFLA w
Malezji; Kontynuacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek)
- warsztaty (w omawianym okresie odbyło się 10)
- konferencje (Obecność książki w życiu młodego pokolenia, 18-19.06.2018 oraz w
przygotowaniu: Biblioteka XXI wieku: nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie,
pomysłowe aranżacje. IV edycja. 10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec
epoki wielkich gmachów bibliotecznych?; 17-18 października, Warszawa; Konferencja z
cyklu: Automatyzacja bibliotek, pt.:

Biblioteka w cyberprzestrzeni; 13-14

listopada,

Warszawa)
- działalność wydawniczą (w I półroczu ukazało się 8 pozycji książkowych, Oferta
wydawnicza, Biuletyn Informacyjny ZG SBP, plakat TB, ulotki reklamowe oraz czasopisma;
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP otrzymało Wyróżnienie w konkursie na najlepszą
książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 za publikację Biblioteki uniwersyteckie w
Niemczech w epoce cyfrowej, autorstwa Krystyny Hudzik)
- patronaty (m.in.: Rabka Festival, Aleja Gwiazd Literatury - Mińsk Mazowiecki, Nowe
Ogólnopolskie Forum Bibliotek - Kraków, VIII Lubelskie Forum Bibliotekarzy)
Przewodnicząca SBP poinformowała również o ataku hakerskim na portal sbp.pl, który miał
miejsce w kwietniu 2018 r. Jego konsekwencją było wgranie plików zawierających szkodliwe
skrypty powodujące destabilizację portalu (brak dostępu trwał 2 dni). Sprawa została
zgłoszona na policję, Prokuratura Rejonowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w tej
sprawie.

Ad. 3
Dyrektor Biura Zarządu Głównego SBP A. Grzecznowska wymieniła konferencje planowane
w II połowie 2018 r. Omówiła ponadto tematykę przygotowywanych warsztatów: ochrona
danych osobowych, kontrola zarządcza, oferta bibliotek dla seniorów, metody stymulacji
pamięci, tworzenie komiksów i in.
M. Lach z Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP przedstawiła plan wydawniczy na
II połowę 2018 r. Obejmuje on ok. 20 publikacji książkowych i 4 tytuły czasopism.
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Ad. 4
Stan realizacji konkursów SBP omówiła Przewodnicząca J. Pasztaleniec-Jarzyńska. Konkursy
zakończone to: Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017, Bibliotekarz Roku 2017, Nagroda
Naukowa im. A. Łysakowskiego za 2017 r., konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2018.
Obecnie trwa konkurs na najlepszą akcję zorganizowaną w ramach Tygodnia Bibliotek 2018.
Termin przesyłania zgłoszeń mija 30 czerwca br.
Członkowie ZG podjęli dyskusję na temat konkursu Bibliotekarz Roku. Kol. J. Chapska
zauważyła niechęć wśród bibliotekarzy do oddawania głosów w Internecie, niektórzy
kandydaci, bardzo wysoko ocenieni w rankingach okręgowych, uzyskiwali w głosowaniu
internautów bardzo słabe wyniki. Kol. D. Florek zauważył, że jest to wynik słabej aktywności
członków SBP. Kol. S. Błaszczyk obserwuje ponadto problem ze zgłaszaniem kandydatów.
Kol. K. Dąbkowski dodał, że konkurs jest dużo lepiej postrzegany przez środowiska
zewnętrzne niż przez samych bibliotekarzy. Zaproponował wprowadzenie kategorii, np.
osoby zarządzające i pracownicy, oraz opracowanie zróżnicowanych kryteriów. Kol. J.
Chapska zaproponowała przygotowanie wspólnej kampanii promocyjnej konkursu, np. krótki
film, prezentacja. A. Grzecznowska wspomniała o wywiadzie z Bibliotekarzem Roku 2017,
kol. Cecylią Judek, który został nagrany podczas wręczania nagród na Warszawskich Targach
Książki. Filmik ten jest znakomitą promocją konkursu, jak i zawodu bibliotekarza. Kol. M.
Przybysz postulowała szersze opisywanie sylwetek kandydatów na portalu sbp.pl. Zamykając
dyskusję kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska powołała grupę roboczą, której zadaniem będzie
przygotowanie propozycji zmian do regulaminu konkursu. W skład grupy weszli: J. Chapska,
M. Przybysz, A. Jagodziński, E. Stachowska-Musiał.

Ad.5
Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła zaktualizowaną „Politykę bezpieczeństwa w
zakresie ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich” wraz z
załącznikami. Dokument został przyjęty (Uchwala ZG SBP nr 5/2018). Powołano kol. D.
Florka na koordynatora wprowadzania znowelizowanych przepisów w Stowarzyszeniu.

Ad. 6
Sytuację finansową SBP przedstawiła Dyrektor Biura A. Grzecznowska oraz księgowy M.
Próchnicki. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ 2018 r. Stowarzyszenie rozpoczęło
ujemnym wynikiem finansowym. Utrzymuje się tendencja spadkowa sprzedaży czasopism,
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powodująca ogromny deficyt w finansach SBP. Nie ma możliwości dalszego utrzymania
działalności Stowarzyszenia bez wprowadzenia zmian systemowych. Wynik finansowy na
koniec maja 2018 r. jest ujemny, nieuregulowane od stycznia br. pozostają płatności dla
redaktorów i autorów miesięczników, zaległości dotyczą również innych umów cywilnoprawnych, pensji i premii pracowników Biura ZG SBP. W obecnej sytuacji nie ma
możliwości wypłaty zaległych honorariów. A. Grzecznowska zgłosiła propozycję, aby od
stycznia br. honoraria autorskie w przypadku miesięczników SBP były płacone tylko za
artykuły zamawiane (w czasopismach naukowych SBP rozwiązanie takie funkcjonuje już od
dłuższego czasu). Większość artykułów dotyczy działalności poszczególnych bibliotek i
powinny być one traktowane jako forma promocji i reklamy biblioteki. Rozpoczęła się
dyskusja. Kol. A. Jagodziński przypomniał, że problemy ze sprzedażą miesięczników były już
dyskutowane w poprzedniej kadencji. Powołany został wtedy zespół, który miał ocenić
zawartość czasopism, rozważano połączenie 2 miesięczników w jeden tytuł. Zgodził się, że w
obecnej sytuacji autorzy artykułów nie powinni otrzymywać honorariów. Zauważył jednak, że
rozwiązanie, w którym jedni autorzy otrzymują honoraria, a inni nie, może budzić
kontrowersje. Zgłosił propozycję przeprowadzenia ponownej analizy zawartości czasopism.
Postulował również, aby dyrektorzy wojewódzkich bibliotek sponsorowali poszczególne
numery, w których ukazywałyby się artykuły promujące ich instytucję. Również Biblioteka
Narodowa mogłaby w ten sposób reklamować swoje projekty. W odpowiedzi A.
Grzecznowska poinformowała, że w poprzednich latach przewodnicząca SBP zwracała się do
dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych, jednak bez rezultatu. Poza jedną biblioteką,
nikt nie był zainteresowany współfinansowaniem „Bibliotekarza” w zamian za promocję.
Odniosła się również do pomysłu połączenia dwóch tytułów. Każdy z miesięczników SBP ma
inne grono czytelników, likwidując jeden tytuł stracilibyśmy sporą część odbiorców.
Rozważano wydawanie jednego tytułu tylko w wersji elektronicznej, ale po wprowadzeniu do
sprzedaży wersji elektronicznych czasopism widać, że sprzedają się one bardzo słabo. Kol. P.
Pioterek spytał o sponsorów zewnętrznych. A. Grzecznowska odpowiedziała, że są to
pojedyncze reklamy i artykuły sponsorowane, więc nie są w stanie utrzymać czasopisma. M.
Lach dodała, że dla dużych firm nie są to atrakcyjne miejsca do reklamy. Padła propozycja,
aby poszukać sponsorów wśród firm lokalnych. Kol. J. Potęga zauważyła, że przy braku
honorariów mogą być problemy z pozyskiwaniem autorów. Zgodziła się z nią kol. M.
Przybysz informując, że w przypadku „Bibliotekarza” już są z tym trudności. Za część
artykułów już teraz nie płaci się honorariów, dotyczy to krótszych tekstów, nekrologów.
Poprosiła o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z honorariów autorskich w
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obawie przed brakiem chętnych do publikowania swoich tekstów. Kol. D. Florek zauważył,
że w większości przypadków to jednak biblioteki powinny płacić za możliwość publikacji
artykułu, ponieważ jest to promocja ich działalności. Przewodnicząca SBP zwróciła się do
zebranych z pytaniem o zgodę na przyjęcie rozwiązania polegającego na rezygnacji od
stycznia br. z honorariów autorskich w miesięcznikach „Bibliotekarz” i „Poradnik
Bibliotekarza” z wyjątkiem artykułów zamawianych (porady prawne, artykuły dot. ochrony
danych osobowych itp.). Nikt z zebranych nie zgłosił sprzeciwu.

Ad.7
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz przygotowała zestawienie i podsumowanie wyników badań
dot. składek członkowskich SBP. Uzgodniono, że materiał zostanie zaprezentowany w
późniejszej części, podczas spotkania członków Zarządu Głównego z przewodniczącymi
okręgów SBP.

Ad. 8
Sprawy różne:
- w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu wprowadzającego zmiany zatwierdzone
przez KZD (Statut SBP, nowe władze)
- Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP odbyło się w dn. 14.05.2018 w Warszawie.
Komisja pozytywnie oceniła działania SBP w 2017 roku. Komisja sformułowała w protokole
wnioski pokontrolne: przywrócenie zasady odprowadzania części składek otrzymywanych z
kasy Zarządów Oddziałów przez poszczególne Zarządy Okręgów SBP; weryfikacja członków
SBP; wprowadzenie nowej wersji deklaracji i ustalenia wysokości składek.

Ad. 9
Okręgi SBP były reprezentowane w następujący sposób:
- Okręg SBP we Wrocławiu – Rozalia Podgórska (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Toruniu – Jolanta Szewczak (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Lublinie – Joanna Chapska (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Zielonej Górze – brak przedstawiciela
- Okręg SBP w Łodzi – Joanna Szymczak-Ryczel (przewodnicząca), Katarzyna Szumska
- Okręg SBP w Krakowie – Żaneta Kubic (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Warszawie – Joanna Potęga (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Opolu – Joanna Raczyńska-Parys
5

- Okręg SBP w Rzeszowie – Andrzej Jagodziński
- Okręg SBP w Białymstoku – Małgorzata Rokicka-Szymańska (przewodnicząca), Wiesława
Kłosińska
- Okręg SBP w Gdyni – Teresa Milewska (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Katowicach – Sylwia Błaszczyk (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Kielcach – Anna Godowska (przewodnicząca)
- Okręg SBP w Olsztynie – Krzysztof Dąbkowski (przewodniczący)
- Okręg SBP w Poznaniu – Maria Bochan, Aleksandra Mikołajska, Paweł Pioterek
- Okręg SBP w Szczecinie – Małgorzata Bartosik (przewodnicząca)
Po części powitalnej i zrobieniu pamiątkowych zdjęć kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska nakreśliła
kierunki działalności SBP w kadencji 2017-2021. Do głównych obszarów zaliczyła: refleksję
nad zawodem bibliotekarza, wydawanie branżowych publikacji oraz czasopism, organizację
warsztatów i konferencji, współpracę międzynarodową, prowadzenie portalu sbp.pl,
organizację konkursów. Przedstawiciele okręgów odnieśli się do konkursu Bibliotekarz Roku.
Postulowali uproszczenie procedury głosowania w Internecie oraz skrócenie formularza
zgłoszeniowego. Kol. J. Chapska poinformowała o powołaniu zespołu, który przygotuje
propozycję zmian w regulaminie. Przedstawiciele okręgów zostali poproszeni o nadsyłanie
swoich uwag i sugestii.
Przedstawicielom okręgów zostały rozdane hologramy do legitymacji członkowskich na 2018
i 2019 rok.
Następnie kol. S. Błaszczyk – członek Zarządu Głównego SBP ds. współpracy z okręgami –
zwróciła uwagę na sprawozdania z działalności okręgów. Zaapelowała o podkreślanie w nich
działalności struktur, a nie bibliotek. A. Grzecznowska przypomniała, że sprawozdania roczne
z działalności struktur terenowych publikowane są w Informatorze Organizacyjnym ZG SBP,
powinny być więc syntetyczne. Poinformowała również, że do końca roku zostanie wydany w
wersji elektronicznej Statut SBP oraz Informator Organizacyjny (ze zmianami przyjętymi
przez KZD w 2017 r.) .
Kol. B. Chlebicka-Abramowicz zaprezentowała analizę ankiet nt. składek członkowskich w
SBP. Do badania przystąpiły wszystkie okręgi i oddziały. Podsumowanie ankiet uwidoczniło
duże różnice, istniejące nawet w obrębie jednego okręgu lub oddziału, m.in. w: wysokości
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składek, zasadach ustalania wysokości, zasadach ulg i zwolnień w opłacaniu składek, form
ich zbierania, wysokości składki przekazywanej do okręgu, rozwiązań w kwestii
dofinansowania działalności kół. Rozbieżności te wskazują na niestosowanie się przez
struktury terenowe do zapisów Statutu SBP. Sytuacja wymaga pilnego uporządkowania.
Kol. A. Jagodziński przytoczył zapis Statutu SBP mówiący o tym, że wysokość składki
członkowskiej ustalają zarządy okręgów zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego. Wynika z
tego, że ZG takie wytyczne powinien wydać. Statut nie przewiduje natomiast zniżek. Do
zastanowienia pozostaje kwestia, czy w wytycznych powinny znaleźć się informacje o
minimalnej wysokości składki.
Kol. M. Bartosik zaapelowała o utrzymanie zniżek dla emerytów.
Kol. S. Błaszczyk przekazała, że na ostatnich zjazdach okręgowych w Katowicach zgłaszano
propozycje podniesienia wysokości składki, ale nie zostały one przyjęte przez zjazd. Uważa
ponadto, że pieniądze ze składek są własnością kół i to one powinny o nich decydować.
Nie zgodziła się z tym kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska tłumacząc, że Stowarzyszenie to
wszystkie osoby, które do niego należą, więc pieniądze ze składek nie mogą być własnością
kół. Przypomniała również, że do lat 60-tych składki członkowskie przekazywane były do
Zarządu Głównego. Zmiana nastąpiła w momencie, gdy SBP zaczęło się rozrastać i struktury
potrzebowały łatwiejszego i szybszego dostępu do środków na swoją działalność, a
Zarządowi Głównemu przyznana była stała duża dotacja z ministerstwa kultury. Sytuacja dziś
wygląda zupełnie inaczej i wymaga wprowadzenia zmian. A. Grzecznowska porównała
kwestię składek w SBP z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury. Na 24
zanalizowane statuty, wszystkie miały zapisy o przekazywaniu składek do zarządu głównego.
Miesięczna wysokość składek była różna i wynosiła od 3 zł do 50 zł. Zwróciła uwagę, że
zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu dla organizacji pozarządowych ngo.pl to
walny zjazd lub zarząd główny ustala wysokość składek. Przypomniała również o stanowisku
Głównej Komisji Rewizyjnej SBP, która opowiedziała się za przywróceniem przekazywania
części składek do ZG. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że wysokość składek w SBP jest
przeważnie bardzo niska i niezmieniana od wielu lat. Zgodnie ze Statutem SBP, Zarząd
Główny przygotuje wytyczne, które następnie zostaną skonsultowane z przewodniczącymi
okręgów i przyjęte uchwałą na kolejnym posiedzeniu. Propozycje wytycznych i zasad
gospodarowania składkami opracuje zespół powołany 6 kwietnia br. w celu analizy ankiet, w
składzie: K. Dąbkowski, B. Chlebicka-Abramowicz, M. Przybysz, S. Błaszczyk, J. Chapska.
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Kol. J. Szymczak-Ryczel poprosiła o sprecyzowanie w zasadach, które zostaną opracowane,
czego struktury terenowe mogą oczekiwać w zamian za przekazanie części składek do ZG
(np. sfinansowanie zakupu hologramów, dofinansowanie udziału w szkoleniach itp.). A.
Grzecznowska wyjaśniła, że wszystkie informacje o sposobie gospodarowania składkami
publikowane byłyby w rocznych sprawozdaniach finansowych.
W dalszej części dyskusji kol. W. Kłosińska zwróciła uwagę na wysokie ceny za udział w
konferencjach, co uniemożliwia wielu bibliotekarzom udział w nich. Dodała, że wiele osób
skłonnych jest do rezygnacji z posiłków, aby obniżyć opłatę konferencyjną. Kol. Ż. Kubic
odpowiedziała, że organizuje konferencje bezpłatne dla uczestników, pieniędzy poszukuje z
innych źródeł (sponsorzy). Kol. A. Jagodziński uznał, że to nie Stowarzyszenia a dyrektorzy
bibliotek powinni wysyłać swoich pracowników na warsztaty i konferencje oraz szkolić się
sami.
Kol. K. Szumska również zwróciła uwagę na duże koszty organizacji szkoleń przy
współpracy z Biurem ZG SBP. Zadała pytanie, czy jednostki terenowe mogą mieć osobowość
prawną. M. Próchnicki wyjaśnił, że działalność Stowarzyszenia dzieli się na bezpłatną i
odpłatną. Struktury terenowe nie posiadają osobowości prawnej, dlatego nie mogą prowadzić
działalności odpłatnej. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska dodała, że struktury mogą otrzymywać
dotacje i darowizny. Kol. K. Szumska przyznała, że jej Oddział zdobywa dotacje, ale w ich
przypadku wymagany jest wkład własny. Ze składek nie jest w stanie pokryć wkładu
własnego, musi poszukiwać darczyńców, dlatego ustanowienie osobowości prawnej dla
oddziałów rozwiązałoby wiele problemów. Kol. Ż. Kubic przypomniała, że zgłaszała na
ostatnim posiedzeniu ZG pomysł wprowadzenia zmian w strukturze SBP, szczególnie w
odniesieniu do jednostek terenowych.

Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poprosiła ją o

pilotowanie sprawy i rozeznanie, jakie korzyści dla SBP miałoby ustanowienie osobowości
prawnej dla struktur.
Kolejna część dyskusji dotyczyła przyciągnięcia młodych bibliotekarzy do SBP.
Kol. P. Pioterek przedstawił inicjatywy, które dla swoich członków podjął Zarząd Okręgu w
Poznaniu – zniżki w niektórych instytucjach kultury, spotkania integracyjne, uruchomienie
studiów podyplomowych dla osób bez kierunkowego wykształcenia chcących pracować w
bibliotece, prowadzenie warsztatów. Przestawił pomysły na nowe tematy warsztatów, m.in.
jak zostać dyrektorem, jak rozmawiać ze sponsorem, warsztaty relaksacyjne, językowe,
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dzielenie się przez starszych bibliotekarzy doświadczeniem. Wyraził również gotowość do
organizacji w 2019 r. w Poznaniu Forum Młodych Bibliotekarzy.
Kol. Z. Gruszka stwierdził, że trzeba się zastanowić, co SBP rzeczywiście daje młodym, bo
sam prestiż to za mało. W zamian za opłacenie składki członek powinien mieć możliwość np.
bezpłatnego udziału w szkoleniu.
Kol. K. Szumska zaproponowała wymianę doświadczeń pomiędzy okręgami w organizacji
bezpłatnych warsztatów; w każdym okręgu są specjaliści z różnych dziedzin, którzy mogliby
je prowadzić.
Kol. J. Szewczak zauważyła, że w bibliotekach w ogóle brakuje pracowników poniżej 35
roku życia.
Kol. A. Godowska opowiedziała o swoich doświadczeniach. Wstępowała do SBP z
nastawieniem, co sama musi zrobić, że stać się członkiem, a nie co otrzyma w zamian.
Skierowała pytanie do przewodniczących okręgów, jakimi są liderami w swoim środowisku,
co robią dla członków ze swojego okręgu. Sama promuje SBP w każdej możliwej sytuacji, we
wszystkie inicjatywy włącza przewodniczących kół, prowadzi profil okręgu na fb,
zorganizowała wyjazd integracyjny. Obserwuje zbyt dużą liczbę szkoleń organizowanych w
województwie, bibliotekarze nie są już tak nimi zainteresowani, chcą się raczej spotykać i
integrować, a nie szkolić.
Kol. M. Bartosik poinformowała o zakupie 21 rollupów dla kół z pieniędzy uzyskanych z
urzędu marszałkowskiego.
W dalszej części spotkania kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała o przyjęciu przez
Zarząd Główny uchwały w sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
przetwarzanych w SBP. Znowelizowane dokumenty zostaną rozesłane po spotkaniu do
okręgów. Przedstawiła również kol. D. Florka jako osobę nadzorującą stosowanie zasad
ochrony danych osobowych w strukturach SBP.
Kolejny z poruszonych tematów dotyczył projektu IFLA Global Vision.
Na zakończenie spotkania kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska stwierdziła, że działalność okręgów
jest imponująca. Poprosiła o przesyłanie informacji do redakcji portalu sbp.pl w celu ich
popularyzacji.
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