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Zjazd aktywnych 

Zjazd bibliotekarzy zorganizowaliśmy w odpowiedzi na inicjatywę, jaka zrodziła się podczas I 

Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych, w czerwcu 2019 r. O słuszności zorganizowania zjazdu 

bibliotekarzy świadczyły także wyniki badań ankietowych, w których respondenci potwierdzili 

potrzebę powołania stowarzyszenia reprezentującego bibliotekarzy z instytucji naukowych. W 

zjeździe uczestniczyły 34 osoby. Spotkanie miało charakter roboczy.  

 

Zjazd rozpoczęliśmy od integracji uczestników, a ćwiczenie, które pozwoliło nam się poznać 

zaproponował i poprowadził Piotr Marcinkowski.  

 

Dyskusje merytoryczne 

Następnie Witold Kozakiewicz (dyrektor CIB UM w Łodzi) omówił wyniki ankiety 

przeprowadzonej wśród bibliotekarzy. 

 

Kolejnym ważnym głosem było wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Dyrektorów 

Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Marka M. Górskiego, wg którego: 

 stowarzyszenie bibliotekarzy powinno powstać; 

 powinno reprezentować interesy bibliotekarzy (pytania: czy członkowie stowarzyszenia 

będą mieli mandat rektora, dyrektora, pracowników biblioteki);  

 powinno dokonać wyboru 2-3 celów, np. lobbing (przed instytucjami np. rządowymi), 

reprezentowanie interesów grupy zawodowej; 

Przewodniczący KDBASP zaproponował współpracę i zaproszenie przedstawiciela 

powołanego stowarzyszenia do udziału w pracach Rady Wykonawczej KDBASP. 

 

Większość czasu poświęciliśmy na szeroką dyskusję na temat: 

 rodzajów członkostwa, 

 składek, 

 wizji bibliotekarstwa naukowego oraz określeniu celów strategicznych stowarzyszenia – 

dlaczego? jak? co?, 

 doprecyzowania głównych celów – lobbing oraz integracja rozproszonego środowiska, 

 wsparcia prawnego dla powstającego stowarzyszenia, 

 obecnego stanu prawnego, ustaw i rozporządzeń ministerialnych dotyczących instytucji 

naukowych, 

 przyszłości zawodu bibliotekarza czy szerzej profesjonalistów, specjalistów szeroko 

pojętej informacji naukowej, 

 profilu absolwenta kierunków bibliotekoznawczych i informatologicznych, 

 konieczności dbania o pozytywny wizerunek biblioteki naukowej jako całości, na którą 

składa się: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, ośrodek informacji naukowej, 

działy bibliometryczne i in. 

 

Nazwa stowarzyszenia 

Po głębszych dyskusjach przeprowadziliśmy głosowanie nad powołaniem stowarzyszenia. 

Spośród 33 osób głosujących, 31 oddało głos za i 2 wstrzymały się. 

Wybraliśmy też nazwę stowarzyszenia: 

http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2019/12/stowarzyszenie.pptx


1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Bibliotek Naukowych (w głosowaniu nazwa uzyskała 1 

głos), 

2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Instytucji Naukowych (w głosowaniu nazwa uzyskała 26 

głosów, 7 osób było przeciwnych tej nazwie). 

 

Cele stowarzyszenia 

Dalsze merytoryczne dyskusje skupiły się nad opracowaniem celów. Na początek 

wyznaczyliśmy sobie trzy cele powołania stowarzyszenia, wokół których będzie się 

koncentrowała praca członków: 

 lobbing/reprezentacja środowiska bibliotekarzy i profesjonalistów szeroko pojętej 

informacji naukowej, pracujących w różnych instytucjach naukowych, 

 profesjonalizacja zawodu: dbałość o wzrost kompetencji zawodowych oraz kulturę obsługi 

czy idąc dalej certyfikację bibliotekarzy i pracowników instytucji naukowych, 

 określenie standardów działalności bibliotek naukowych, certyfikację jednostek. 

 

Formalności 

Następnie dyskutowaliśmy na temat formalnych wymagań, z którymi wiąże się powołanie 

stowarzyszenia: 

 opracowanie statutu; 

 powołanie zarząd; 

 ustalenie siedziby (decyzja odnośnie siedziby stowarzyszenia odłożona została do 

wyłonienia zarządu); 

 rejestracja w KRS (7 dni od dnia zjazdu założycielskiego); 

 uzyskanie NIP-u i REGON-u; 

 powołanie komisji rewizyjnej; 

 ustalenie zasad i wysokości składek członkowskich; 

 założenie konta bankowego; 

 koszty: usług księgowych, usług bankowych; domeny i serwera stowarzyszenia.  

 

Otwarte zespoły robocze 

Zdecydowaliśmy od razu powołać otwarte zespoły robocze (lista poniżej), które rozpoczną 

prace przygotowawcze na rzecz nowego stowarzyszenia. Wszyscy zainteresowani, nieobecni 

podczas łódzkiego zjazdu, mogą dołączać do wybranych zespołów. Każda grupa robocza ma 

powołanego koordynatora, który jest jednocześnie osobą do kontaktu – praca odbywa się 

zdalnie. 

 

Skład grupy roboczej ds. statutu: 

Paulina Milewska – zarządzająca grupą (CIBUM; paulina.milewska@umed.lodz.pl) 

Małgorzata Baumann (BUAM) 

Leszek Szafrański (BJ) 

Ewa Witkowska (BU w Białymstoku) 

Katarzyna Puksza (BU w Białymstoku) 

Marta Dziewanowska-Pachowska (BUMFC) 

Dorota Gazicka-Wójtowicz (BIGPiZ PAN) 

 

Skład grupy roboczej ds. standaryzacji: 

Henryk Hollender –zarządzający grupą (henryk.hollender@gmail.com) 

Iwona Malka (BPŁ) 

Joanna Hauser (BUAM) 

Katarzyna Marszałek (BUAM) 



Dorota Gazicka-Wójtowicz (BIGPiZ PAN) 

 

Skład grupy roboczej ds. profesjonalizacji zawodu: 

Anna Zielińska – zarządzająca grupą (B Uczelni Łazarskiego a.zielinska@lazarski.edu.pl) 

Józef Malinowski (BUAM) 

Edyta Szelejewska-Dembińska (BUAM) 

Aneta Drabek (CINIBA) 

Ewa Lewandowska (BIBL) 

Monika Curyło (UJ) 

Magdalena Józefiak (CWINT PWroc) 

Marta Dziewanowska-Pachowska (BUMFC) 

Renata Frączek (BPŚ) 

Iwona Sójkowska (BPŁ) 

 

Skład grupy roboczej ds. lobbingu, rzecznictwa: 

Magdalena Lamperska – zarządzająca grupą (UWroc; magdalena.lamperska@uwr.edu.pl) 

Paulina Milewska (CIBUM) 

Łukasz Smorczewski (BUAM) 

Monika Jaremków (UWroc) 

Monika Niewalda (CM UJ) 

Dorota Gazicka-Wójtowicz (BIGPiZ PAN) 

Beata Jakubczyk (CM UJ) 

Magdalena Józefiak (CWINT PWroc) 

 

Tymczasowy zarząd stowarzyszenia 

W wyniku tajnego głosowania powołaliśmy również tymczasowy zarząd, który ma czuwać nad 

przygotowaniem dokumentacji do zjazdu założycielskiego w Poznaniu: 

 

Paulina Milewska (CIBUM) uzyskała 19 głosów 

Leszek Szafrański (BJ) uzyskał 18 głosów 

Małgorzata Dąbrowicz (BUAM) uzyskała 14 głosów 

Elżbieta Skubała (BPŁ) uzyskała 12 głosów 

Małgorzata Baumann (BUAM) uzyskała 9 głosów 

Dorota Gazicka-Wójtowicz (BIGPiZ PAN) uzyskała 7 głosów 

Monika Curyło (UJ) uzyskała 4 głosy 

Józef Malinowski (BUAM) uzyskał 4 głosy 

 

Monika Curyło zadeklarowała się pełnić funkcję skarbnika. 

 

Co dalej? 

Kolejny zjazd zaplanowaliśmy na koniec maja 2020 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Poznaniu. Celem głównym spotkania jest powołanie stowarzyszenia - zatwierdzenie statutu i 

wybór zarządu, przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Będziemy również kontynuować 

rozpoczęte już prace merytoryczne, a także prowadzić otwartą dyskusją nad rozwojem 

organizacji.  

 

 

Na koniec uzgodniliśmy, że II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbędzie się w 2021 r., 

czekamy na potwierdzone kandydatury organizatorów konferencji.  

 

Oprac. M. Lamperska, I. Sójkowska, P. Milewska (29.01.2020 r.) 


