Najważniejszy jest kapitał ludzki
– z Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich Elżbietą Stefańczyk, w setnym roku
funkcjonowania Stowarzyszenia
rozmawia Zbigniew Gruszka

Rok 2017 obfituje w różne wydarzenia rocznicowe – i tak jak w 2015 r. obchodziliśmy jubileusze 70-lecia różnych instytucji, powołanych po II wojnie światowej, tak
w roku 2017 będziemy obchodzili jubileusze organizacji utworzonych w przeddzień
odzyskania przez Polskę nieodległości. Na ten rok przypada także setna rocznica powołania do życia Związku Bibliotekarzy Polskich, którego spadkobiercą jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W jaki szczególny sposób Stowarzyszenie zamierza
uczcić ten piękny jubileusz?
Jubileusz jest doskonałą okazją do pokazania całego dorobku Stowarzyszenia i przedstawienia jego poprzedników, z których organizacja się wywodzi. Jak wiadomo, od 1953 r.
funkcjonuje nazwa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przedtem był okres współdziałania z archiwistami pod nazwą Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, ale myślę,
że obecna nazwa organizacji bardzo dobrze nawiązuje do prac i działalności osób, które
założyły Związek Bibliotekarzy Polskich w 1917 r. Związek był pierwszą w kraju organizacją
skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książki. W październiku ukonstytuował
się pierwszy zarząd ZBP, któremu przewodniczył Ignacy Tadeusz Baranowski, dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Działalność Związku objęła cały kraj. W okresie międzywojennym w kolejnych miastach powstawały Koła Związku, którymi kierowali
wybitni twórcy bibliotekarstwa polskiego.
Do obchodów stulecia Stowarzyszenia przygotowujemy się już od 5 lat. W czasie jubileuszu 95-lecia powstał okolicznościowy znaczek: „95 lat” w niedomkniętym kole, symbolizującym owe brakujące 5 lat do okrągłej rocznicy.
Zależało nam, aby powstała monografia Stowarzyszenia. Jej opracowanie uważamy
za kluczowe zadanie w naszym myśleniu o jubileuszu. Cieszymy się, że jej przygotowania podjął się łódzki ośrodek bibliotekoznawczy, chociaż wiemy, że nie jest to łatwe, że
jest to w pewnym stopniu pionierska praca. Trzeba dotrzeć do wielu dokumentów, w tym
– dokumentów archiwalnych, które porządkujemy i digitalizujemy przy okazji jubileuszu.
Publikacja pod redakcją dr hab. Jadwigi Koniecznej we współpracy z zespołem autorów
– z dr hab. Stanisławą Kurek vel Kokocińską, dr. hab. Andrzejem Mężyńskim, dr. Zbigniewem Gruszką, dr Magdaleną Kwiatkowską, dr Magdaleną Rzadkowolską jest już na ukończeniu i z pewnością będzie stanowiła ważny element podsumowania 100-lecia organizacji
i punkt myślenia o jej przyszłości.
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Oprócz monografii przygotowywana jest też „Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich”, zapoczątkowana przez Andrzeja Kempę oraz kontynuowana przez Andrzeja Jopkiewicza. Obecnie prace nad doprowadzeniem Kroniki do półrocza 2017 r. prowadzi Marzena Przybysz, członek Prezydium ZG SBP. Będzie to publikacja obejmująca kronikarski
zapis historii i działalności organizacji od początku jej powstania.
Przygotowujemy również bibliografię wszystkich wydawnictw, które ukazały się nakładem Stowarzyszenia i Wydawnictwa SBP. Dotychczasowe bibliografie tego typu nie były
kompletne, dlatego też jubileusz jest świetną okazją do przygotowania pełnego zestawienia
dorobku autorów współpracujących przez lata ze Stowarzyszeniem.
Zamierzamy jeszcze przygotować krótki, 25-minutowy film o Stowarzyszeniu, we
współpracy z reżyserem Andrzejem Sapiją, ukazujący naszą historię i działalność, ale przede
wszystkim nasz najważniejszy kapitał – kapitał ludzki – osoby, które działały dawniej oraz
obecnie na rzecz polskiego bibliotekarstwa, w tym młodych, pełnych pasji, bibliotekarzy.
Rok jubileuszowy już się rozpoczął. Na naszym portalu www.sbp.pl pojawiła się specjalna „zakładka” poświęcona jubileuszowi, gdzie prezentujemy informacje o wszystkich
wydarzeniach jubileuszowych realizowanych we wszystkich strukturach SBP w całym kraju.
Podstrona zawiera również kalendarium przyszłych planów i zamierzeń, to co w najbliższym
czasie się wydarzy – i to wszystko przez cały rok, aż do 20 października, kiedy to odbędą się
centralne obchody jubileuszowe w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Jubileusz został objęty patronatem Prezydenta RP Andrzej Dudy, Komitetowi Honorowemu przewodniczy wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński. W Komitecie zasiadają ponadto przedstawiciele bibliotek oraz
zasłużeni honorowi członkowie SBP.
Przygotowaliśmy też na jubileusz okolicznościowy ekslibris, zaprojektowany przez
znanego grafika Andrzeja Tomaszewskiego. Chcemy, aby okręgi, oddziały i koła SBP zamieszczały jubileuszowy ekslibris na plakatach, materiałach promocyjnych oraz publikacjach, podobnie jak Wydawnictwo SBP zamierza opatrzyć ekslibrisem wszystkie publikacje
wydane w 2017 r.
Informacje o jubileuszu na bieżąco pojawiają się w naszych czasopismach. W „Poradniku Bibliotekarza” przedstawiamy sylwetki przewodniczących Związku Bibliotekarzy
Polskich i SBP, natomiast w „Bibliotekarzu” ukazują się artykuły na temat różnych aspektów
działalności wydawniczej Stowarzyszenia.
W trakcie obecnej i wcześniejszej kadencji Zarządu Głównego SBP realizowane
jest pewne pionierskie przedsięwzięcie o nazwie Strategia SBP, które ma zakończyć się
w 2021 r. W zadanie to zaangażowali się również przedstawiciele środowiska zawodowego i naukowego wypracowujący nowe projekty i standardy dla bibliotek w Polsce.
Minęło 8 lat od uchwalenia Strategii. Co już udało się wykonać, a co jeszcze czeka na
realizację?
Strategia powstawała w latach 2008–2009. Została przyjęta przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2009 r. z okresem obowiązywania w latach 2010–2021. Uchwalenie Strategii poprzedziły wielokrotne warsztaty członków Zarządu Głównego, przewodniczących komisji,
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sekcji i okręgów. W powstaniu strategii wspierała nas Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która rozpoczęła w tamtym czasie swoją działalność na rzecz rozwoju polskich bibliotek publicznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Do tej pory pamiętam spotkania zespołu redakcyjnego – Maria Burchard była wtedy
Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, obecnie
wiceprzewodnicząca SBP oraz dyrektor Biura ZG SBP Anna Grzecznowska. Starałyśmy się
z różnych myśli – projektów ze wspomnianych warsztatów – zbudować jednolity i interesujący dla członków organizacji dokument – strategię działania na najbliższe lata. Przede
wszystkim określiłyśmy misję i wizję Stowarzyszenia Najważniejszym celem – misją Stowarzyszenia – jest działalność na rzecz bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także budowanie dobrego wizerunku bibliotek i zawodu
bibliotekarza. Wizją Stowarzyszenia jest stwarzanie przestrzeni partnerskiej dla bibliotek
i ich sympatyków, służenie rozwojowi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Myślę, że to, co
zostało nakreślone w Strategii w 2009 r., nie straciło i obecnie na znaczeniu dla naszej
organizacji zawodowej.
W dokumencie określono pięć celów strategicznych Stowarzyszenia – każdy z nich
obejmował zaplanowane do realizacji projekty szczegółowe. Po upływie kadencji w 2013 r.
kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP dokonał ewaluacji celów strategicznych – obecnie
są cztery cele. W bieżącym roku, w październiku, na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów, ZG SBP przedstawi ewaluację Strategii.
Chciałabym przypomnieć te cztery cele. Pierwszym celem Strategii jest zwiększenie
wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce. Zawiera on kilka celów
szczegółowych, ale jeden jest bardzo istotny – upowszechnianie standardów w dziedzinie
bibliotekarstwa oraz inicjowanie opracowania norm i standardów.
Drugi cel strategiczny określa SBP jako partnera instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Jest on realizowany poprzez współpracę SBP z wszystkimi rodzajami bibliotek, z organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w obszarze książki i informacji. Tutaj jest też współpraca
z IFLA – bardzo intensywna w ostatnim czasie.
Trzeci cel strategiczny dotyczy integracji środowiska i zwiększenia prestiżu zawodu
bibliotekarskiego. W jego obrębie znajdują się cele szczegółowe: doskonalenie form komunikacji SBP ze środowiskiem z wykorzystaniem nowych technologii. Realizujemy ten
cel przede wszystkim za pośrednictwem portalu internetowego www.sbp.pl, który istnieje
od 2010 r., ale także za pomocą Facebooka, Twittera czy sklepu internetowego Wydawnictwa SBP na naszym portalu. W ten sposób łatwiej jest bibliotekarzom dotrzeć do wielu
informacji o tym, co dzieje się w środowisku bibliotekarskim. Możemy proponować ofertę
szkoleniową Stowarzyszenia oraz nowości Wydawnictwa SBP.
Jednym z kolejnych celów szczegółowych w tym obszarze jest kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza. Realizujemy go poprzez nasze konkursy; promujemy czytelnictwo i aktywnych bibliotekarzy oraz różne projekty związane z rozwojem bibliotek.
W ramach trzeciego celu strategicznego prowadzimy też działania na rzecz zwiększenia liczby
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członków SBP, np. za pośrednictwem Programu ulg i bonusów, w ramach którego wszyscy
nasi członkowie mają możliwość otrzymania upustu cenowego na prenumeratę czasopism,
zakup książek czy udział w naszych warsztatach i konferencjach.
Czwarty cel strategiczny dotyczy edukacji bibliotekarzy, obejmuje bowiem zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Realizujemy go poprzez proponowanie różnych warsztatów, szkoleń czy konferencji, ale
również poprzez działalność wydawniczą. Wydawnictwo SBP rocznie wydaje kilkanaście
tytułów książek w kilku seriach wydawniczych – są to podręczniki, monografie i materiały
metodyczne. Warto w tym miejscu wymienić choćby: „Podręczny słownik bibliotekarza”,
„Bibliotekarstwo”, „Naukę o informacji” czy cykl publikacji o języku haseł przedmiotowych
Biblioteki Narodowej oraz o formacie MARC21. SBP i nasze Wydawnictwo współpracuje
od wielu dziesięcioleci z kadrą naukową instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Są oni autorami wystąpień na konferencjach, redaktorami/autorami wielu publikacji
naukowych, redaktorami naszych czasopism naukowych, tj. „Przegląd Biblioteczny” (prof.
Barbara Zybert), „Zagadnienia Informacji Naukowej” (prof. Barbara Sosińska-Kalata).
Uważam, że wspomniane cele strategiczne Strategii SBP nie ulegną zmianom w kolejnych latach. Pozostaje jedynie kwestia ich kontynuacji poprzez kolejne projekty w celach
szczegółowych.
Który z celów był lub jest największym wyzwaniem dla SBP?
Wydaje mi się, że największym wyzwaniem stojącym przed SBP jest edukacja bibliotekarzy oraz kontynuowanie działalności wydawniczej. Zagadnienie edukacji jest bardzo
żywotnym tematem dla wszystkich bibliotekarzy. Nie sposób również pominąć faktu, że
Wydawnictwo SBP jest największym i najpoważniejszym wydawcą literatury bibliologicznej i informatologicznej w kraju. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat – bibliografia
publikacji organizacji będzie zawierała ponad 700 prac wydanych drukiem przez 100 lat
funkcjonowania Związku, a następnie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Kolejny ważny temat stanowią prace związane z projektem „Analiza Funkcjonowania
Bibliotek”. Jego realizację rozpoczęliśmy w ramach Strategii SBP we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a później przy wsparciu grantowym Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Obserwatorium Kultury.
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez SBP we współpracy z trzema konferencjami dyrektorów bibliotek, tj.: Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz
Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Partnerem projektu jest
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która utrzymuje powstającą w ramach AFB bazę
danych statystycznych i wskaźników funkcjonowania. Celem projektu jest opracowanie
i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek
naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych
statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych. Podstawą podjęcia
wspólnych prac jest podpisany w 2013 r. „List intencyjny”. Została również powołana Rada
projektu, a na portalu Stowarzyszenia jest zakładka poświęcona Analizie Funkcjonowania
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Bibliotek – afb.sbp.pl, gdzie zamieszczane są informacje, materiały, harmonogramy realizacji poszczególnych zadań oraz rezultaty badań. W projekt zaangażowali się bibliotekarze naukowi, pedagogiczni i publiczni, śmiało więc można powiedzieć, że jest to projekt
ponadresortowy.
Widać w tym obszarze integracyjny cel działalności SBP.
Tak, podobnie jak w przypadku innych naszych inicjatyw, np. konkursu na Bibliotekarza Roku, które mobilizują środowisko wszystkich rodzajów bibliotek. Wydaje mi się,
że powoduje to pewien pozytywny ferment w środowisku. Trzeba powiedzieć, że Bibliotekarzami Roku zostają zarówno pracownicy bibliotek akademickich, jak i szkolnych, pedagogicznych czy publicznych. Kolejnym programem integrującym środowisko bibliotekarskie w całym kraju jest Tydzień Bibliotek realizowany od 2004 r., w tym roku pod hasłem
„Biblioteka! Oczywiście”.
Działaniem integrującym był także opracowany projekt ustawy o bibliotekach, przygotowany przez zespół złożony z przedstawicieli wszystkich rodzajów bibliotek. Jednak
projekt po przekazaniu do Ministerstwa Kultury nie spotkał się z akceptacją resortu. Informacje o pracach nad tym projektem publikowaliśmy w „Bibliotekarzu”. Przedstawialiśmy
zapisy proponowane w kolejnych rozdziałach. Projekt wnosił wiele propozycji i rozwiązań
do obecnie obowiązującego ustawodawstwa bibliotecznego, np. niwelował „resortowość”
bibliotek poprzez propozycję celowego dofinansowania bibliotek, wspólne projekty, granty na rozwój placówek. Projekt zakładał inne zarządzanie bibliotekami. Autorzy projektu
ustawy uważali za słuszne powołanie instytucji, która aktywnie włączałaby się w możliwości
ich rozwoju poprzez koordynację zadań i wspólne przedsięwzięcia oraz system przyznawania środków finansowych wspierających działania zgodnie z przyjętą polityką biblioteczną.
Cały projekt wymagał odważnych decyzji.
Czy obecnie toczą się prace nad ustawą o bibliotekach?
Obecnie nie toczą się żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Od kilku lat, po wprowadzeniu w 2011 r. nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w ślad za nią nowelizacji ustawy o bibliotekach, zaszły ważne zmiany w organizacji
bibliotek publicznych – pojawiła się możliwość łączenia bibliotek publicznych z innymi
instytucjami kultury. Decyzja ta spowodowała, szczególnie w pierwszym okresie, dużą liczbę wniosków od samorządów. Wydanie zgody na połączenie wymaga opinii wojewódzkiej
biblioteki publicznej i Krajowej Rady Bibliotecznej. Kilka lat temu podjęta była między
wydawcami i bibliotekarzami dyskusja nad zapisami ustawy o egzemplarzu obowiązkowym.
Nadal nie jest uregulowana sprawa obniżenia podatku VAT na książki elektroniczne, który
obecnie wynosi 23%. Ostatnim projektem legislacyjnym, który dotyczy bibliotek, był projekt ustawy o jednolitej cenie książki przygotowany przez Polską Izbę Książki.
Jest to zatem wyzwanie stojące przed przedstawicielami Stowarzyszenia.
Tak, ale myślę, że praca wykonana przy projekcie ustawy o bibliotekach pozwoliła
przygotowującym go osobom na generalne zapoznanie się z ustawodawstwem resortowym
– co było, można powiedzieć, pouczające. Może przyjdzie taki moment, że uda się przygotować ustawę, która zadowoli zarówno środowisko bibliotekarskie, jak i organizatorów
bibliotek. Jak wiemy z historii SBP, nasi poprzednicy przygotowywali wiele dokumentów
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i projektów, ale nie zawsze były one w pełni akceptowane – raczej oczekiwania środowiska
z oczekiwaniami decydentów się rozmijały. Może przyjdą lepsze czasy i znajdzie się moment
na powrót do tematu ustawy o bibliotekach.
Wrócę raz jeszcze do daty 2017 r. i wspomnę, że jest ona szczególna także z tego
względu, iż na sierpień tegoż roku zaplanowano we Wrocławiu Kongres IFLA. Ostatni
raz obrady IFLA odbyły się w Polsce, w nieco innej formie, w 1959 r., wcześniej zaś
przed II wojną światową, w 1936 r. Jakie problemy, jakie wyzwania stoją przed SBP
w związku z tym wydarzeniem? Czym dla Przewodniczącej SBP jest współorganizacja
konferencji tego rodzaju?
To, że w 2017 r. Wrocław będzie gospodarzem Kongresu, jest efektem planów i działań przedsięwziętych na przełomie 2010 i 2011 r. Najważniejsze było pozyskanie miasta,
które podjęłoby się organizacji Kongresu. Tym miastem okazał się Wrocław, dobry partner,
z którym współpracujemy cały czas. Potem przygotowywaliśmy – mam na myśli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową oraz Miasto Wrocław – aplikację.
To był kilkusetstronicowy dokument przedstawiający sytuację polskiego bibliotekarstwa,
potencjał wszystkich trzech organizatorów, kondycję bibliotek, a także listy różnych firm
i organizacji wspierające przedsięwzięcie działających na rzecz bibliotekarstwa. Aplikacja
została przekazana do IFLA i na Kongresie w Kapsztadzie w 2015 r. oficjalnie ogłoszono,
że gospodarzem Kongresu IFLA 2017 będzie Wrocław.
Rozpoczęły się prace prowadzone już według pewnych standardów IFLA – czyli proponowanie bibliotek w Polsce, które zorganizowałyby poprzedzające kongres konferencje
satelickie, potem ogłaszanie tematu konferencji, wybór logo kongresu, przygotowanie różnego rodzaju publikacji. Na zeszłorocznym Kongresie IFLA w Columbus ogłoszono hasło następnego Kongresu „Biblioteki – Solidarność – Społeczeństwo”. Do początku marca
2017 r. można było zgłaszać do odpowiednich sekcji i zespołów IFLA propozycje referatów,
wystąpień czy posterów. Kongres odbędzie się w dniach 19–25 sierpnia w Hali Stulecia
we Wrocławiu. Obecnie kończymy etap pozyskiwania wolontariuszy. Zależy nam, żeby
byli to głównie polscy bibliotekarze i młodzi pracownicy nauki z instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, którzy będą mogli wziąć aktywny udział w Kongresie
za niewielkie – w porównaniu ze standardową opłatą – środki finansowe. Niestety, opłata
konferencyjna za udział w tym Kongresie jest dla członka IFLA – a SBP jest członkiem
IFLA od 1927 r. – wysoka, jak na polskie warunki i wynosi 490 Euro. Dlatego myślę,
że bycie wolontariuszem jest korzystne – można uczestniczyć w Kongresie „od kuchni”,
zdobyć pewne doświadczenie, kontakty zawodowe. Każdy uczestnik otrzymuje też certyfikat, ma możliwość uczestniczenia w ceremonii otwarcia, wybranych sesjach plenarnych
i specjalistycznych, wieczorze kulturalnym, wizytach w bibliotekach oraz patrzenia na całą
„temperaturę” Kongresu. Ostatni dzień Kongresu przeznaczono na wizyty w bibliotekach
wrocławskich, dolnośląskich, opolskich i małopolskich. Kongres we Wrocławiu to szansa
dla polskiego bibliotekarstwa, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienia. Widzimy to na podstawie powstania różnych projektów i programów na rzecz rozwoju polskich
bibliotek, takich jak „Biblioteka+”, infrastruktura bibliotek, powstają nowe budynki dla
bibliotek publicznych, wzrasta aktywność zatrudnionych tam bibliotekarzy.
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Wydaje mi się, że to jest to, czym możemy się pochwalić i równocześnie też chwila,
kiedy możemy się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć. Bibliotekarstwo to zawód, w którym ciągle trzeba zdobywać nowe kompetencje, poznawać nowych ludzi, patrzeć na inne
projekty. Ale też chwalić się tym, co u nas udało się osiągnąć – tę możliwość dają wystąpienia z komunikatami w poszczególnych sekcjach, komisjach lub w czasie sesji posterowej.
Obecność na Kongresie jest okazją do poznania ludzi, których artykuły czytamy w prasie
fachowej i którzy są specjalistami w naszym środowisku. W czasie Kongresu będziemy mogli poznać ich sposób myślenia o bibliotekarstwie, a także – co nie mniej ważne – na żywo
popatrzeć i zmierzyć się z własnymi projektami i pomysłami, które w nas kiełkują, a – być
może – w innych krajach są już z powodzeniem realizowane.
W konferencjach IFLA uczestniczy ponad 3 tys. bibliotekarzy z całego świata. Jest to
szansa na pokazanie polskiego bibliotekarstwa, dorobku 100-lecia SBP, naszych korzeni, ale
i naszych współczesnych osiągnięć. Ludzie przybywający na Kongres są niezwykle otwarci
i chłonni nowej wiedzy, a przyjadą zobaczyć nie tylko polskie bibliotekarstwo, ale i poznać
naszą kulturę, obyczajowość i sposób życia. Warto przy tej okazji zaprezentować Wrocław,
Dolny Śląsk, Polskę. Warto w wydarzeniu tej skali uczestniczyć tym bardziej, że nie jest
łatwo zostać organizatorem takiego Kongresu.
Nieprzypadkowo Kongres odbędzie w setnym roku działania SBP…
Właśnie! A trzeba powiedzieć, że w tym roku mija 90 lat od chwili powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich IFLA, zaś jej członkami-założycielami byli, jak już wspomniano, przedstawiciele z przedwojennego Związku Bibliotekarzy
Polskich.
Czego zatem wypada życzyć Szacownemu Jubilatowi w setnym roku działalności?
Myślę, że przede wszystkim dalszego rozwoju organizacji. A organizacja rozwija się,
jeżeli ma nowych członków, którzy są w stanie zaoferować kreatywność, nowe pomysły
i poświęcić czas na współtworzenie organizacji zawodowej. Żeby organizacja się rozwijała,
wciąż potrzeba pomysłów, propozycji, ciągle należy przyciągać kolejnych współpracowników, sympatyków, osoby, które będą partnerami, które będą uczestniczyć w tych wszystkich
przedsięwzięciach.
Od początku 2009 r. staraliśmy się nawiązać współpracę z instytucjami i firmami
pracującymi na rzecz polskiego bibliotekarstwa. Pierwszą taką firmą była Aleph Polska
z jej założycielką Sławką Dziubecką, która była pierwszym partnerem SBP. Potem byli i są
inni partnerzy, np. Sokrates, MOL, Fundacja Batorego, Fundacja Synapsis, IBUK Libra,
MPLC, a także Instytut Książki czy Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Chcemy w dalszym ciągu mieć bardzo dobre relacje z bibliotekami wszystkich typów,
ponieważ na rzecz tych bibliotek i bibliotekarzy w nich zatrudnionych działamy. Biblioteki,
szczególnie biblioteki publiczne, są naszym naturalnym partnerem – w ich lokalach mieszczą się siedziby naszych struktur. To dzięki dobrej współpracy partnerskiej z dyrektorami
bibliotek współpraca układa się od wielu dziesięcioleci z obopólną korzyścią.
Sądzę, że organizacji zawodowej jest też potrzebne zrozumienie i wsparcie działań
u decydentów. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pozyskiwaniu grantów
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– uczestniczymy co roku w kilkunastu konkursach, składamy wnioski, szukamy partnerów, żeby je wspólnie przygotowywać – naszym naturalnym partnerem są również wydawcy
i księgarze. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich, Polską Izbą Książki, Instytutem Książki, a przede wszystkim
realizujemy partnerską współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od wielu lat mamy dobre merytoryczne kontakty z Departamentem Mecenatu Państwa
zajmującym się problematyką bibliotek.
Naturalnym naszym partnerem jest oczywiście Biblioteka Narodowa. Prezesi SBP
zawsze wywodzili się z tej książnicy, siedziba Biura nierozerwalnie była związana z tym
miejscem. Związek Bibliotekarzy Polskich, a potem SBP kierowało memoriały do władz
o własną siedzibę dla Biblioteki Narodowej, a nasz honorowy przewodniczący SBP Stanisław Czajka był budowniczym jej nowego gmachu w Alejach Niepodległości.
Takie właśnie szerokie, wyżej wymienione, grono partnerów i sympatyków, współdziałając z nami pokazuje, że warto wspierać kolejne inicjatywy, projekty i publikacje
Stowarzyszenia. Bo wszystko to dzieje się z myślą o naszych członkach – bibliotekarzach,
o bibliotekach, w których na co dzień pracują, oraz o obecnych i przyszłych pokoleniach
pracujących w tym zawodzie.
W takim razie życzę wielu nowych członków i wielu pomysłów na kolejne sto lat
działalności SBP!
Dziękuję. Musimy myśleć również o przyszłości. Naszą troską jest „odmłodzenie”
Stowarzyszenia. Wśród naszych członków są przedstawiciele wszystkich rodzajów bibliotek, z dorobkiem zawodowym i z wieloletnim stażem zawodowym. Odczuwamy zbyt małe
zainteresowanie sprawami zawodu bibliotekarskiego wśród adeptów zawodu. Staramy się
ich zainteresować tymi tematami i zaszczepić w nich motywację do zaangażowania się
w sprawy Stowarzyszenia. Oddaliśmy im możliwość organizowania od 11 lat Forum Młodych Bibliotekarzy, z czego chętnie skorzystali. Cieszy nas to i liczymy, że przełoży się to na
wzrost ich aktywności w rozwój SBP jako organizacji powszechnej i popularnej w polskich
bibliotekach.
Korzystając z tej okazji, chciałabym podziękować wszystkim naszym członkom, współpracownikom i partnerom za dotychczasową aktywność i zaangażowanie w sprawy organizacji i polskiego bibliotekarstwa. Życzę dalszej dobrej działalności, zadowolenia z realizacji
projektów i przedsięwzięć oraz sukcesów zawodowych!
Dziękuję za rozmowę.
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