Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 5.02.2016 r.
W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie
posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP. Obecni byli członkowie Prezydium: Lena
Bednarska, Sylwia Błaszczyk, Barbara Budyńska, Marian Butkiewicz, Mirosława Majewska,
Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk oraz zaproszeni:

Małgorzata Dargiel-Kowalska,

Marta Lach, Anna Grzecznowska.
Porządek obrad obejmował:
Przyjęcie protokółu z posiedzenia Prezydium w dn. 9 grudnia 2015 r.
Najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2015 – luty 2016 (E. Stefańczyk)
Projekt Planu pracy ZG SBP na 2016 r., plan wydawniczy (B. Budyńska, M. Lach)
Sprawozdania za 2015 r. z działalności ZG SBP, okręgów oraz sekcji, komisji i
zespołu ZG SBP – wstępne omówienie (B. Budyńska, S. Błaszczyk, M. Przybysz)
5. Sytuacja finansowa SBP (M. Majewska, A. Grzecznowska)
6. Przygotowania do IFLA Wrocław 2017 (E. Stefańczyk)
7. Przygotowania do Jubileuszu 100-lecia SBP (E. Stefańczyk)
8. Program ulg i bonusów – zatwierdzenie regulaminu na lata 2016-2017 (E. Stefańczyk)
9. Projekt kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób pracujących w bibliotekach
– informacje wstępne (M. Majewska)
10. Granty 2016 – wyniki naboru, projekty nowo złożone (A. Grzecznowska)
11. Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem – podsumowanie finalne (A.
Grzecznowska)
12. Stan przygotowań konkursów organizowanych przez SBP w 2016 r. (Bibliotekarz
Roku, Tydzień Bibliotek, Mistrz Promocji Czytelnictwa, Nagroda Naukowa SBP im.
A. Łysakowskiego, Nagroda Młodych) (E. Stefańczyk)
13. Sprawy różne.
1.
2.
3.
4.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca SBP, kol. E. Stefańczyk.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Michała Jagiełły, byłego dyrektora
Biblioteki Narodowej.

Ad.1
Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 9 grudnia
2015 r.
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Ad. 2
Kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła najważniejsze działania ZG SBP w okresie grudzień 2015
– luty 2016, w tym:
- opinie i wystąpienia SBP do właściwych ministerstw, władz samorządowych
- współpracę z bibliotekami i innymi instytucjami (BP w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, IINiSB
UW)
- konkursy (Tydzień Bibliotek 2016, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015, Bibliotekarz Roku
2015)
- realizację działań w ramach programów operacyjnych i innych (granty, dotacje), w tym
grant z Fundacji Batorego „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
- Analizę Funkcjonowania Bibliotek
- patronaty
- warsztaty (w omawianym okresie odbyło się 5 warsztatów, w tym 2 szkolenia elearningowe)
Szczegółowy materiał dostępny w Biurze ZG SBP.

Ad. 3
Kol. B. Budyńska przedstawiła projekt Planu pracy ZG SBP na 2016 r. Szczególną uwagę
zwróciła na przygotowania do KZD oraz obchodów 100-lecia SBP, organizację Kongresu
IFLA we Wrocławiu w 2017 r. Wymieniła planowane konferencje: obsługa czytelników
niepełnosprawnych (Poznań), działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych
(Bydgoszcz), XI FMB (Opole), dokumenty życia społecznego. Plan zawiera również
proponowane terminy spotkań: Prezydium ZG SBP – 4.04, 10.06, 29-30.09, 9.12; Zarząd
Główny SBP – 4.04, 9.12. Dokument zostanie przyjęty przez Zarząd Główny na najbliższym
posiedzeniu.
M. Lach omówiła plan wydawniczy SBP, który ma charakter otwarty. Plan zakłada wydanie:
7 publikacji w serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”, 4 w serii „Propozycje i Materiały”, 5 w
serii „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia”, 3 w serii „Biblioteki – Dzieci – Młodzież”, 8
w serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”, 2 aktualizacji wkładek do segregatorów w
serii

„FO-KA”,

1

publikacji

w

serii

„Bibliotekarze

polscy we

wspomnieniach

współczesnych”.
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Ad. 4
Projekt Sprawozdania z działalności ZG SBP w 2015 r. przedstawiła kol. B. Budyńska.
Ewentualne uwagi i uzupełnienia należy zgłaszać do 15 lutego 2016 r. Termin nasyłania
sprawozdań z działalności w okręgach SBP oraz sekcji, komisji i zespołu upływa 12 lutego
br.

Ad.5
Sprawozdanie finansowe SBP za 2015 r. omówiła kol. M. Majewska. W porównaniu z 2014 r.
spadały przychody, jak i koszty. Bilans jest dodatni (23722,49 zł), ale do uregulowania
zostały jeszcze koszty związane z wydawaniem miesięczników. Niepokojący jest brak
przychodów wpływających na rozwój organizacji. A. Grzecznowska dodała, że spadek
przychodów spowodowany jest głównie zakończeniem dużych grantów (np. z FRSI).
Znacząco wzrosła sprzedaż reklam, poszerza się współpraca ze sponsorami.
W związku z sytuacją finansową A. Grzecznowska zaproponowała, aby zakup medali „W
Dowód Uznania”, które będą wręczane na wniosek okręgów z okazji 100-lecia SBP, został
sfinansowany przez struktury terenowe. Propozycja ta zostanie szerzej omówiona podczas
kolejnego spotkania Zarządu Głównego SBP.

Ad. 6
Kol. E. Stefańczyk poinformowała o przygotowaniach do Kongresu IFLA 2017 we
Wrocławiu. Na portalu SBP umieszczono film prezentujący miasto Wrocław, który
prezentowany był na Kongresie w 2015 r. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie
Komitetu Narodowego. Na portalu sbp.pl utworzona zostanie zakładka poświęcona
organizacji Kongresu w 2017 r. Zastanawiano się również, w jaki sposób można wesprzeć
polskich bibliotekarzy, aby jak najliczniej wzięli udział w Kongresie. Problemem jest wysoka
opłata za uczestnictwo. Niezbędna będzie pomoc MKiDN.

Ad. 7
Proponowany termin Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, połączonego z obchodami
Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia to 20-21 października 2017 r. Termin zostanie
przedstawiony Zarządowi Głównemu SBP do zatwierdzenia, po uzyskaniu opinii Głównej
Komisji Rewizyjnej SBP. Wstępny harmonogram przygotowań zakłada przeprowadzenie
wyborów w kołach SBP w marcu 2017 r., w oddziałach i okręgach do końca czerwca 2017 r.
Planuje się wystąpienie o Honorowy Patronat Prezydenta RP nad uroczystością.
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Ad. 8
Kol. E. Stefańczyk przedstawiła projekt Regulaminu przyznawania ulg i bonusów dla
członków SBP w latach 2016-2017. Zaproponowała utrzymanie dotychczasowych ulg: w
opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz za zakup wydawnictw
SBP. Zebrani jednogłośnie przyjęli Regulamin (Uchwała nr 1/2016).

Ad. 9
Projekt kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób pracujących w bibliotekach
przedstawił kol. M. Majewska. Oferta skierowana jest do osób z wykształceniem
niebibliotekoznawczym, zainteresowanych problematyką książki i współczesnej biblioteki,
chcących pracować w bibliotece. Kurs obejmuje 35 godzin w 5 blokach tematycznych, przy
czym każdy z bloków można rozszerzyć. Realizację zajęć planuje się w formie zjazdów.

Ad. 10
Dyrektor Biura ZG SBP, A. Grzecznowska wymieniła złożone wnioski o dofinansowanie
realizacji zadań w 2016 r.: realizacja Tygodnia Bibliotek 2016 (MKiDN), organizacja Salonu
Bibliotek podczas TKH (MKiDN),

wydawanie czasopism „Bibliotekarz” i „Poradnik

Bibliotekarza” (MKiDN), digitalizacja czasopism naukowych „Przegląd Biblioteczny” i
„Zagadnienia Informacji Naukowej” (MNiSW), realizacja zadania „Źródła do badań
fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych” (MNiSW). Do końca lutego 2016 r.
zostanie złożony wniosek
dofinansowanie

opracowania

do Naczelnego
akt

SBP

oraz

Dyrektora Archiwów Państwowych o
kompleksowe

zabezpieczenie

zasobu

przechowywanego w Archiwum SBP.
Granty obecnie realizowane to „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
(Fundacja Batorego) oraz „Obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek,
badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny” (MKiDN).

Ad.11
Koordynator projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, A. Grzecznowska
przedstawiła zestaw pomocy, których głównym celem jest wsparcie osoby z autyzmem w
taki sposób, aby była w stanie samodzielnie poradzić sobie w danej sytuacji. Pakiet składa się
z: instrukcji, naklejki (znak biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem), karty czytelnika,
przybornika dla osób niżej funkcjonujących, przybornika dla osób wyżej funkcjonujących,
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tablic do przyczepiania znaków symbolizujących zasady panujące w bibliotece oraz dostępne
zbiory biblioteczne, przykładowej mapy biblioteki. Zestawy pakietów zostały wysłane do
bibliotek, których przedstawiciele brali udział w warsztatach „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z
osobą z autyzmem” (Warszawa, listopad 2015 r.). Wersja do samodzielnego wydruku została
zamieszczona na stronie projektu autyzm.sbp.pl. Opracowana została ponadto koncepcja
grywalizacji, która ma zachęcić osoby z autyzmem do korzystania z oferty bibliotecznej. W
najbliższych dniach wydana zostanie publikacja „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z
autyzmem. Poradnik”, która w formie drukowanej zostanie rozesłana do bibliotek biorących
udział w projekcie, a wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu
www.autyzm.sbp.pl.

Ad. 12
Stan przygotowań do konkursów organizowanych przez SBP przedstawiła kol. E. Stefańczyk.
W 2016 r. ogłoszono:
- konkurs Bibliotekarz Roku 2015; od tego roku obowiązuje nowy regulamin,
- konkurs na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2016; głosowanie internetowa trwa do 15
marca 2016 r.,
- konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016;
zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2016 r., rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu br.,
- konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015; zgłoszenia są przyjmowane do 1 kwietnia
2016 r.,
- Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego;
- Nagroda Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej;

Ad. 13
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
- propozycja powołania przy ZG SBP Komisji ds. Opracowania Formalnego Zbiorów; ideę
przedstawiła Iwona Wiśniewska z Centrum NUKAT. Celem Komisji byłoby opracowanie i
wprowadzanie jednolitych norm i standardów w bibliotekach polskich. Mogłaby ona stać się
forum wymiany doświadczeń, poglądów, uzgadniania ogólnopolskich zasad, które
owocowałyby publikowaniem ujednoliconych materiałów metodycznych

z zasadami

katalogowania dla Biblioteki Narodowej i katalogu centralnego NUKAT, a także pozostałych
Bibliotek korzystających z rekordów bibliograficznych zgromadzonych w bazach obu
instytucji. Zadania, jakie Komisja stawia przed sobą to: współpraca z PKN w zakresie
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normalizacji bibliotecznej oraz ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, przygotowanie i
opublikowanie kompleksowego podręcznika katalogowania, sporządzenie ogólnokrajowych
zaleceń i instrukcji katalogowania oraz współorganizowanie szkoleń nt. opracowania
formalnego zbiorów. Powyższa propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Głównego SBP, który może podjąć uchwałę w sprawie powołania nowej
komisji. Kol. E. Stefańczyk poprosiła o opracowanie regulaminu i planu pracy Komisji na
2016 r. oraz jej składu.
- zakup hologramów do legitymacji członkowskich; W 2012 r. Zarząd Główny zakupił
hologramy do legitymacji członkowskich na lata 2013, 2014, 2015 w ramach grantu Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Grant się skończył i obecnie koszt zakupu
hologramów na kolejne lata muszą pokryć struktury SBP. Okręgi powinny zadeklarować chęć
opłacenia hologramów na kolejne lata a Biuro ZG SBP dokona ich zakupu.
- Okręg SBP w Kielcach zgłosił propozycję utworzenia na portalu sbp.pl specjalnej zakładki
związanej z ustanowieniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, w której biblioteki
będą zamieszczać relacje z wydarzeń związanych z osobą i twórczością noblisty.
Kol. E. Stefańczyk zakończyła obrady.

Oprac. M. Dargiel-Kowalska
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