Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w dniu 6 lutego 2020 r.
W dniu 6 lutego 2020 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, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, Marzena Przybysz oraz zaproszeni: Małgorzata Dargiel-Kowalska, Anna
Grzecznowska.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG SBP w dn. 10.12.2019
Protokół został przyjęty.
2. Sprawozdania 2019
Termin nadsyłania sprawozdań z działalności okręgów SBP oraz sekcji, komisji, zespołów
mija 29 lutego br. Kol. B. Budyńska przygotowała projekt sprawozdania z działalności
Zarządu Głównego SBP w 2019 r., obejmujący wykaz konferencji i warsztatów oraz dorobek
wydawniczy. Zostanie ono przyjęte na najbliższym posiedzeniu ZG.
3. Plan pracy 2020
Projekt planu pracy przedstawiony przez kol. B. Budyńską na posiedzeniu Prezydium ZG
SBP w grudniu 2019 r. został zmodyfikowany. W związku z terminem posiedzenia KRB
zmieniono datę wrześniowego spotkania Zarządu Głównego SBP z przedstawicielami
okregów. Proponowany terminarz posiedzeń władz statutowych w 2020 r. wygląda
następująco: 3 kwietnia (Prezydium i ZG), 4 czerwca (Prezydium), 23-24 września
(Prezydium i ZG oraz spotkanie z przedstawicielami okręgów), 11 grudnia (Prezydium i ZG).
Ponadto 26 lutego spotka się „warszawska grupa” Prezydium w celu omówienia spraw
bieżących. W 2020 r. planowana jest organizacja 3 konferencji, na temat: AFB (Warszawa,
czerwiec), ekologii (Olsztyn, październik), obsługi osób niepełnosprawnych (Toruń, listopad).
Przewodnicząca SBP w lutym ustali składy zespołów programowych wspomnianych
konferencji. Planuje się ponadto organizację konferencji prasowej inaugurującej Tydzień
Bibliotek 2020. Proponowany termin i miejsce to 6 maja, Biblioteka na Koszykowej. W
programie: wystąpienie Jacka Dehnela na temat roli bibliotek w promocji literatury oraz
wystąpienia przedstawicieli kilku bibliotek. Program konferencji prasowej zostanie
opracowany do 26 lutego.
4. Ankieta nt. oczekiwań bibliotekarzy wobec SBP
Zespół roboczy opracował projekt ankiety. Obecnie Przewodnicząca SBP nanosi swoje uwagi
i przedstawi je wkrótce do akceptacji grupie roboczej. Tak opracowany projekt ankiety
zostanie przedstawiony członkom ZG.
5. Przygotowania do KZD 2021
Proponowany termin Krajowego Zjazdu Delegatów to 15-16 października 2021 r. w
Warszawie (BUW lub CBW). Planuje się, wzorem wcześniejszych Zjazdów, połączenie KZD
z ogólnopolską konferencją, np. nt. automatyzacji. Na spotkaniu „grupy warszawskiej”
Prezydium w dn. 26 lutego opracowany zostanie harmonogram, który zostanie przedstawiony
ZG do przyjęcia na kwietniowym posiedzeniu.
6. Sytuacja finansowa SBP
Dyrektor Biura ZG SBP omówiła krótko sytuację finansową Stowarzyszenia. Bilans za 2019
r. jest dodatni. SBP realizuje obecnie 6 projektów, na które otrzymało dotacje. Złożono
ponadto 10 wniosków grantowych do MKiDN. Wyniki będą znane pod koniec lutego br.

Obecnie poszukujemy firmy, która zajęłaby się dystrybucją publikacji SBP. Firma Azymut, z
którą wcześniej współpracowaliśmy, zapowiedziała rezygnację z zakupu naszych książek.
7. Portal sbp.pl
Trwają prace nad nowym portalem sbp.pl. Zakłada się, że zostanie on uruchomiony w czerwcu br.
Oprócz prac informatycznych trwają obecnie prace nad uporządkowaniem treści do nowego portalu.
Zaktualizowane zostało Archiwum Cyfrowe SBP, wkrótce będzie dostępne jako odrębna baza,
niepołączona z portalem. Uruchomiony został ponadto system OJS dla czasopism naukowych SBP
www.ojs.sbp.pl. Dostępne są na nim artykuły naukowe z lat 2009-2019 opublikowane w „Przeglądzie
Bibliotecznym” i ZIN-nie. Artykułom nadano numery DOI. Zakup platformy do zarządzania pracami
redakcji i publikowania czasopism on-line możliwy był dzięki programowi MNiSW „Wsparcie
czasopism naukowych”.

8. Sprawy różne
- Tydzień Bibliotek 2020
Napływają prace na konkurs na plakat promujący TB. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na
najciekawszą inicjatywę organizowaną w ramach TB 2020. Zastanawiano się, w jaki sposób najlepiej
sporządzić statystykę bibliotek uczestniczących w programie. Obecne dane są bardzo szacunkowe i
niedokładne. Ustalono, że należy zaangażować struktury SBP w zbieranie danych statystycznych.
- Członek wspierający SBP
Statut SBP nie określa dokładne na czym polega rola członka wspierającego SBP. W nawiązaniu do
pytania Instytutu Muzyki i Tańca, zainteresowanego przystąpieniem do SBP, uznano, że należy
opracować zasady takiego członkostwa.

Protokół sporządziła Małgorzata Dargiel-Kowalska

