Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w dniu 10 grudnia 2019 r.
W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się w siedzibie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego
SBP w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP, które prowadziła kol. Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska. W obradach udział wzięli członkowie Prezydium: Barbara Budyńska,
Krzysztof Dąbkowski, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata
Dargiel-Kowalska, Anna Grzecznowska, Marta Lach, Paweł Pioterek.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 5.04.2019
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
2. Podsumowanie roku 2019
Przewodnicząca SBP przedstawiła najważniejsze działania podejmowane przez ZG w
upływającym roku:
- realizowane granty (Na realizację swoich projektów SBP uzyskało dofinansowanie z
MKiDN oraz z MNiSW. W ramach grantów zrealizowano m.in. Tydzień Bibliotek 2019, cykl
szkoleń e-learningowych, projekty wydawnicze. Wsparcie dla czasopism naukowych z
MNiSW umożliwiło zakup platformy OJS oraz numerów DOI, dzięki czemu artykuły
publikowane w czasopismach naukowych SBP będą widoczne w międzynarodowych bazach
danych).
- Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu. SBP planuje wydanie publikacji z wybranymi
wystąpieniami z Forum. Po raz pierwszy w FMB brała udział grupa bibliotekarzy z Ukrainy,
współpraca nadal się rozwija – kwietniu 2020 r. odbędzie się w Kijowie Międzynarodowe
Forum Młodych Bibliotekarzy, na które są zaproszeni również przedstawiciele z Polski. SBP
podejmie starania o wsparcie finansowe udziału polskich bibliotekarzy w ukraińskim Forum.
- seminarium „Czasopisma bibliotekarskie w Polsce” połączone z jubileuszem 100-lecia
„Bibliotekarza” oraz 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza” (22.11.2019)
- uporządkowanie Archiwum Cyfrowego SBP i przeniesienie go na oddzielny serwer
- stworzenie podstrony www.czasopisma.sbp.pl, prezentującej wszystkie tytuły czasopism
wydawanych przez SBP
- zainicjowanie wydawania nowej serii wydawniczej SBP – „Seria Historyczna” (w 2019 r.
ukazało się 5 publikacji)
- kontynuacja projektu AFB (niewątpliwym sukcesem jest udział aż 98,2% bibliotek
publicznych)
- prace nad kodeksem postępowania dla bibliotekarzy w zakresie ochrony danych osobowych;
wkrótce zostanie udostępniona na portalu sbp.pl bezpłatna wersja kodeksu
- szkolenia (w 2019 r. ZG SBP zorganizował ok. 20 szkoleń, w tym kursy e-learningowe) i
konferencje („Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje”)
- patronaty (w 2019 r. SBP objęło patronatem ok. 40 wydarzeń – konferencji, targów, akcji,
konkursów itp.)
3. Sytuacja finansowa SBP
Dyrektor Biura ZG SBP omówiła sytuację finansową Stowarzyszenia w 2019 r. Prognoza na
koniec roku wskazuje dodatni wynik finansowy. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego
przychody ze szkoleń i konferencji, a przede wszystkim z realizacji uzyskanych grantów
MKiDN oraz MNiSzW. Niepokojący jest postępujący spadek przychodów ze sprzedaży
miesięczników, szczególnie „Poradnika Bibliotekarza”. W ostatnich latach poniesiono
również wysokie koszty związane z wydawaniem czasopism naukowych w wersji

elektronicznej, umożliwieniem zakupu poszczególnych artykułów, wprowadzeniem płatności
PayU. Prace te zostały wykonane zgodnie z sugestiami redakcji, jednakże zainteresowanie
zakupem wersji elektronicznych całych numerów bądź pojedynczych artykułów jest znikome.
4. Przeznaczenie odpisów 1% za 2018 r.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia wpływów z tytułu odpisów
podatkowych 1% za 2018 r. w wysokości 3047,70 zł na dofinansowanie członkom SBP
uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (Uchwała nr 1/2019
Prezydium ZG SBP). Zgodnie ze Statutem, Uchwała musi zyskać aprobatę Zarządu
Głównego SBP.
5. Plan pracy na 2020 r.
Projekt Planu pracy na 2020 r. przedstawiła kol. B. Budyńska. Oprócz stałych działań
podejmowanych co roku jak, m.in., szkolenia, konferencje, konkursy itp., uwaga w przyszłym
roku zostanie zwrócona na rozpoczęcie przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów 2021.
Proponowany terminarz posiedzeń statutowych władz SBP w 2020 r.:
6 lutego (Prezydium),
3 kwietnia (Prezydium i ZG),
4 czerwca (Prezydium),
24-25 września (Prezydium, ZG oraz spotkanie z przedstawicielami okręgów SBP),
11 grudnia (Prezydium i ZG).
Planowane Konferencje: Forum Młodych Bibliotekarzy (Kraków), konferencja nt.
działalności działów instrukcyjno-metodycznych (osoba odpowiedzialna: B. Budyńska),
konferencja Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (osoba odpowiedzialna: M. Przybysz),
„Ekobiblioteka” (powołano grupę roboczą do określenia tytułu i założeń programowych w
składzie: B. Budyńska, K. Dąbkowski, M. Gomułka, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, M. Przybysz)
6. Tydzień Bibliotek 2020
Spośród propozycji haseł nadesłanych przez struktury SBP zebrani po krótkiej dyskusji
wybrali hasło Tygodnia Bibliotek 2020 „Zasmakuj w bibliotece”.
7. Ankieta nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP
Przewodnicząca SBP nawiązała do pomysłu zgłoszonego podczas spotkania członków
Zarządu Głównego z przedstawicielami struktur SBP w sprawie przeprowadzenia ankiety
dotyczącej oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP. Powołana we wrześniu grupa robocza w
składzie: B. Budyńska, K. Dąbkowski, J. Potęga została uzupełniona o P. Pioterka i M.
Przybysz. Ustalono, że ankieta zostanie skierowana tylko do członków SBP i zamieszczona w
wersji elektronicznej na platformie sbp.pl. Powinna zawierać nie więcej niż 5 pytań, które
zostaną skonsultowane ze strukturami SBP. Pierwsza propozycja ankiety powinna powstać
ok. 15 stycznia 2020 r.
8. Zespoły
W związku z organizacją w 2021 r. KZD Przewodnicząca SBP przypomniała o konieczności
powołania zespołów, które zajmą się opracowaniem propozycji zmian w Statucie SBP oraz
Strategią SBP na kolejne lata. Podczas spotkania Zarządu Głównego we wrześniu br. do
Zespołu ds. Statutu zgłosił się A. Jagodziński, natomiast do Zespołu ds. Strategii J. Chapska,
Z. Gruszka, swój udział zgłosiła również M. Przybysz. Składy obu zespołów powinny być w
najbliższym czasie uzupełnione.
9. Bibliotekarz Roku 2019

Przewodnicząca SBP poinformowała, że ubiegłoroczny regulamin konkursu na Bibliotekarza
Roku, będzie obowiązywał również w 2020 r.
10. Legitymacje SBP i hologramy
W związku ze zgłoszeniami struktur zapotrzebowania na legitymacje członkowskie,
Prezydium ZG SBP podjęło decyzję o zakupie kolejnej partii legitymacji na koszt ZG.
Zakupione zostaną również hologramy do legitymacji na lata 2020-2021 w liczbie zgłoszonej
przez poszczególne okręgi. Zasady odpłatności za hologramy pozostają bez zmian (okręg
płaci za zamówioną liczbę hologramów). Zakupu legitymacji i hologramów dokona Biuro ZG
SBP na przełomie stycznia i lutego 2020 r.
Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska

