Posiedzenie Prezydium Zarz du
Głównego SBP 30 stycznia 2004 r.
W toku obrad, którym przewodniczył
Prezes SBP kol. Jan Wołosz, omówiono:
- Projekt Planu Pracy ZG SBP na rok
2004;
- Wst pny harmonogram przygotowa do
Krajowego Zjazdu Delegatów w 2005
roku;
- Koncepcj Tygodnia Bibliotek;
- Spraw dalszego wydawania Przegl du
Bibliotecznego;
- Stan prac nad ostateczn redakcj
opracowania nt. Rola i przyszło SBP.
Postanowiono,
e wszystkie zalecenia
dotycz ce ww. spraw winny by skorelowane z
najbli szymi
marcowymi
posiedzeniami
Prezydium i Zarz du Głównego. O ywion
dyskusj wywołał projekt Planu Pracy ZG SBP
na 2004 rok. Dotyczyło to zwłaszcza
poszczególnych punktów planu. Dokonano
dalszej konkretyzacji programu Tygodnia
Bibliotek, proponuj c kilka ogólnopolskich i
lokalnych przedsi wzi . Program zostanie
udost pniony w najbli szym czasie – zarówno
na łamach czasopism, jak te na stronach
internetowych SBP.
W TYM NUMERZE, m. in.:
1. POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZ DU
GŁÓWNEGO SBP (s.1)
2. TYDZIE

BIBLIOTEK (s.1)

3. POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZ DU
SEKCJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH (s. 2)
4. „SIE POSPOLITA”- STANOWISKO SBP (s. 4)

Tydzie Bibliotek 8 – 15 maja 2004
23 stycznia odbyło si posiedzenie
zespołu organizacyjno-programowego ds.
Tygodnia Bibliotek. Inicjatywa, o której
informowali my w nr 12/2003, jest rozwijana i
konkretyzowana; SBP zbiera cenne rady i opinie.
Wybór terminu podyktowany został długoletni
tradycj imprez zwi zanych z ksi k ,
realizowanych wła nie w tym miesi cu, jak
równie przypadaj cym 8 maja Dniem
Bibliotekarza i Bibliotek, który nadal b dzie
obchodzony w ramach Tygodnia. Zakłada si , i w
ró nych latach Tygodniowi b d przy wiecały
ró ne hasła.
Członkowie zespołu zapoznali si z
propozycjami przedsi wzi , których zakres i
formy zostan skonsultowane w najbli szym
czasie z zarz dami terenowych organów SBP i
współpracuj cymi z nimi dyrektorami bibliotek.
Ustalono wst pnie, i przewodnim motywem
Tygodnia b dzie hasło: Biblioteki w Europie były
zawsze.
Celem akcji jest promocja bibliotek i
czytelnictwa oraz propagowanie wiadomo ci o
informacyjnej i kulturotwórczej roli wszystkich
rodzajów bibliotek w okresie procesów
transformacyjnych i wł czania si Polski w
mechanizmy gospodarcze innych krajów. Oto
przykładowe formy upowszechniania wiedzy o
rodowiskach bibliotecznych:
- „Dni Otwarte” du ych bibliotek
prezentuj ce nieznane czytelnikom działy i
procedury;
- Dni bibliotek naukowych, publicznych itp. w
wi kszych miastach;
- Kiermasze i spotkania autorskie;
- Kolportowanie przez wolontariuszy
informacji o bibliotekach i ró nych formach
ich działalno ci; wspomaganie tych
czynno ci odpowiednim materiałem
ikonograficznym (ulotki okoliczno ciowe,
zakładki).
Bardziej szczegółowe informacje zostan podane
w najbli szym czasie na łamach Expresu i na
naszej witrynie internetowej.

Posiedzenie Prezydium Zarz du Sekcji
Bibliotek Publicznych
23 stycznia 2004
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Posiedzenie całej Sekcji odb dzie si

w kwietniu

b.r.

Prawo o szkolnictwie wy szym.
Pragniemy poinformowa ,
e
Rada
Wykonawcza
Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wy szych i
SBP zgłosiły uwagi (zob. Expres nr
11/2003) zespołowi przygotowuj cemu
projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy szym. Uwagi te zespół uwzgl dnił, o
czym poinformowała dyrektor Biblioteki
Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Pani Ewa Dobrzy ska-Lankosz.

Dalsze losy Przegl du
Bibliotecznego
Wie o postawieniu w stan
likwidacji Biblioteki Polskiej Akademii
Nauk stwarza now , niekorzystn
sytuacj dla kwartalnika Przegl d
Biblioteczny. Czasopismo, wydawane
dotychczas przez Bibliotek PAN i ZG
SBP, traci jednego ze wspólników.
Zaniepokojeni mo liwo ci
niekorzystnych zmian, a nawet
perspektyw ko ca tak zasłu onego
dla bibliotekarstwa periodyku,
przedstawiciele władz SBP
przedło yli wst pne propozycje
umo liwiaj ce dalsze wydawanie
Przegl du. Okazj do wymiany opinii
na powy szy temat było posiedzenie
Rady Redakcyjnej kwartalnika w dniu
29 stycznia b.r. Zarówno
przedstawiciele PAN, jak te SBP,
zadeklarowali wol podtrzymania
istnienia czasopisma, aczkolwiek
główny finansowy ci ar wynikaj cy z
tego tytułu przypadnie w udziale SBP.
Stowarzyszenie, jak stwierdzili
przedstawiciele jego władz, gotowe
jest przej pełn odpowiedzialno
za wydawanie czasopisma wówczas,
gdy wyja nione zostan ostatecznie i
autorytatywnie kwestie prawnoadministracyjne zwi zane z likwidacj
Biblioteki PAN.
Nowo ci wydawnicze stycznia:
„Nauka o ksi ce, bibliotece i informacji
we współczesnym wiecie”
(Publikacja przygotowana na potrzeby
konkursu „Informacja europejska w polskich
bibliotekach publicznych”)
Wydawnictwo SBP s. 170.

Komisja Odznacze i Wyró nie ZG SBP w
roku 2003
W składzie Komisji doszło do zmian z powodu
zgonów kol. Józefa Lewickiego i kol. Janiny Cyga skiej.
Nowymi członkami zostali kol. Halina Kozicka (Biblioteka
PAN w Warszawie) – od 12 V – i kol. Anna G siorowska
(Centralna Biblioteka Wojskowa) – od 4 XII. Na zast pc
przewodnicz cej wybrano jednogło nie w dniu 4 XII kol.
Lucjana Bili skiego.
Pocz wszy od dnia 31 XII 2003 skład Komisji
przedstawia si nast puj co:
Przewodnicz ca
Janina Jagielska
Zast pca przewodnicz cej Lucjan Bili ski
Andrzej Jopkiewicz
Sekretarz
Członkowie
Anna G siorowska,
Halina Kozicka,
Mirosława Majewska.
W r. 2003 komisja zbierała si 6 razy (12 III, 12 IV, 12 V,
27 VIII, 13 X, 4 XII). W trakcie posiedze analizowano i
opiniowano wnioski
na odznaczenia i wyró nienia
zgłoszone przez ZG SBP. Omawiano te konieczne
zmiany i uzupełnienia w regulaminach medali i odznak,
sugerowane przez Gł. Komisj Rewizyjn . Rozpatrzono
200 wniosków, z których zaopiniowano pozytywnie:
47 na „Honorow Odznak SBP”,
99 na medal „W dowód uznania” (w tym 3 zbiorowe),
8 na medal „Bibliotheca Magna Perennisque”.

Po ród kilkuset (ok. 800) O rodków Informacji
Europejskiej, 59 zorganizowano w bibliotekach.
Przewa aj biblioteki publiczne (45 o rodków). Pozostałe
ulokowały si w: pedagogicznych – 5, naukowych – 5 ,
zakładowych – 2, szkolnych – 2. Nie s to dane
imponuj ce, aczkolwiek niektóre województwa prezentuj
si w tym rankingu wyj tkowo dobrze. I tak w województwie
łódzkim o rodki informacji znalazły miejsce w 11
bibliotekach, w lubelskim – w 9, w mazowieckim – w 6. Do
fenomenalnych wyj tków zaliczy trzeba inicjatyw władz
SBP w Chełmie. W informatorze UKIE figuruj biblioteki
publiczne Ha ska, Hrubieszowa, Dorohuska,
Krasnegostawu, Rejowca, Siedliszczy, Siennicy Ró anej,
Włodawy i Woli Uhruskiej. Niestety, s i białe plamy. To
województwa lubuskie, podkarpackie, wi tokrzyskie i...
wielkopolskie . Bibliotek tych województw w informatorze
bowiem nie odnajdujemy.
Na podst. Wybrane O rodki Informacji
Europejskiej. Informator UKIE, Warszawa 2003

Listy

W odpowiedzi na pismo ZG SBP z dnia 22
XII 2003 zawieraj ce o wiadczenie uczestników V
Forum
SBP
w
sprawie
najwa niejszych
problemów polskiego bibliotekarstwa (zob.
Expres nr 12/03) oraz na o wiadczenie ZG SBP
nt. Powoływania na stanowiska dyrektorów w
bibliotekach osób bez odpowiednich kwalifikacji
napłyn ły do Redakcji listy wysokich rang
urz dników. Oto
najistotniejsze fragmenty
wypowiedzi:
Szanowny Panie Przewodnicz cy (...)
chciałbym zapewni , e podzielam trosk rodowiska
bibliotekarzy i reprezentuj cych ich gremiów o
wła ciw jako funkcjonowania bibliotek. (...) Dzi ki
nakładom z bud etu Miasta corocznie gruntownie
modernizowanych jest po kilka filii bibliotecznych.
Systematycznie prowadzona komputeryzacja sieci
filii pozwala mie nadziej , e w ci gu najbli szych 2
– 3 lat proces ten zostanie zako czony i MBP
dysponowa b dzie w pełni skomputeryzowan baz
katalogow udost pnion czytelnikom. Ten wła nie
aspekt działalno ci biblioteki publicznej w Szczecinie
stanowi dla władz miasta, dyrekcji placówki, jak i dla
jej pracowników, zadanie priorytetowe; wiadomi
bowiem jeste my konieczno ci unowocze niania
infrastruktury
technicznej
i
technologii
informatycznych, niezb dnych do prawidłowego
funkcjonowania biblioteki XXI wieku.
Podzielam równie Pa stwa zastrze enia
odnosz ce
si
do
praktyk
powierzania
odpowiedzialnych, kierowniczych stanowisk, nie tylko
w bibliotekach, osobom bez merytorycznego
przygotowania. Je li chodzi o instytucje kultury, dla
których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin,
to reguł od pewnego czasu jest powoływanie na
stanowiska
ich dyrektorów wył cznie w drodze
procedur konkursowych. W moim przekonaniu daj
one szanse na wyłonienie kandydatów najlepiej
przygotowanych
zawodowo,
posiadaj cych
odpowiednie kwalifikacje i cechy osobowo ciowe.
Z wyrazami powa ania
Prezydent Miasta Szczecina
Marian Jurczyk
cd. na str. 4
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Narodowa Strategia Rozwoju Dost pu Szerokopasmowego
do Internetu „Sie pospolita” na lata 2004 – 2006- stanowisko SBP
Dnia 16 stycznia 2004 kol. Przewodnicz cy Jan Wołosz przekazał dyrektorowi Departamentu
Rozwoju Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury STANOWISKO Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich wobec projektu dokumentu pt. Narodowa Strategia Rozwoju Dost pu
Szerokopasmowego do Internetu „Sie pospolita” na lata 2004 – 2006.
„Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z zainteresowanie odnosi si do zapisów, znanych z
wcze niejszych dokumentów (kolejne edycje „ePolska”, „Wrota Polski”) przybli aj cych realizacj
społecze stwa informacyjnego.
Biblioteki s szczególnie zainteresowane szerokopasmowym dost pem do sieci Internet, które
umo liwia efektywny dost p do informacji, usług online, materiałów edukacyjnych i dóbr kultury dla
szerokiej publiczno ci, szczególnie na terenach słabo zurbanizowanych.
Niepokój SBP budzi pomijanie partnerstwa pomi dzy instytucjami pa stwa a organizacjami
społeczno-zawodowymi. W znanych nam przypadkach oferta współpracy kierowana jest do
rodowiska przedsi biorców oraz samorz dów (sprawuj cych nadzór wła cicielski nad bibliotekami
publicznymi). Uwa amy, e struktury naszego Stowarzyszenia oraz nasze do wiadczenia mogłyby
okaza si pomocne w realizacji projektów jak wspomniana w dokumencie „Ikonka”. Ch tnie
braliby my udział w pracach koncepcyjnych. Wyra amy nadziej , e dalsze inicjatywy w tym zakresie
b d konsultowane z SBP.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, utworzone w 1917 roku, jest organizacj licz ca ponad
9 tysi cy bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek, prowadz c rozległ działalno
konferencyjno-szkoleniow , wydawnicz i społeczn .”
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(...) W Katowicach stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej zajmuje od 1987 r. p. Jagoda Kryniewicz – osoba z
wy szym wykształceniem filologicznym w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zatrudniana kadra
merytoryczna w poszczególnych filiach bibliotecznych tak e składa si w przewa aj cej wi kszo ci z osób posiadaj cych
wykształcenie bibliotekarskie (studia bibliotekarskie, studium bibliotekarskie oraz rednie bibliotekarskie). Wielu pracowników
uzupełnia swoje wykształcenie. (...) Chciałbym równie odnie

si do spostrze enia dot. merytorycznego doradztwa

bibliotek wojewódzkich nad bibliotekami publicznymi. W Katowicach w stosunku do Miejskiej Biblioteki Publicznej rol tak
pełni Biblioteka l ska, która rokrocznie przesyła nam materiały dot. działalno ci bibliotek publicznych województwa
l skiego. (...) Ponadto chciałbym tak e poinformowa Pa stwa, i Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach ju
dwukrotnie otrzymała na realizacj swoich przedsi wzi

rodki finansowe z UE na: - projekt pt. „Porozmawiajmy o Europie”

oraz projekt pt. „Europejski Alfabet”. Ko cz c chciałbym podzi kowa za dostarczone informacje oraz trosk o rozwój
czytelnictwa. Pragn jednak e Pa stwa uspokoi i zapewni o prawidłowym funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Katowicach.
Z powa aniem Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok

