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W TYM NUMERZE, m. in.: 
1. Posiedzenie Prezydium  ZG SBP – s. 1, 4 

2. Powołanie Przewodnicz�cego J. Wołosza 

w skład Rady Pozarz�dowych Organizacji Kulturalnych – s. 2. 

 

 
Posiedzenie Prezydium Zarz�du 

Głównego SBP 28 stycznia 2005 r. 
 

           W obradach prowadzonych na pocz�tku 
przez  Przewodnicz�cego   Jana Wołosza,  
a nast�pnie – przez Piotra Bierczy�skiego, 
uczestniczyli: Jerzy Krawczyk, El�bieta 
Stefa�czyk, Andrzej Jopkiewicz, Sylwia 
Błaszczyk, Ewa Stachowska-Musiał oraz 
Joanna Pasztaleniec-Jarzy�ska, Janina 
Jagielska, Maria Janowska, Mieczysław 
Szyszko, Marianna Brachfogel i Mikołaj J. 
Wachowicz. 

Zgodnie z przyj�tym porz�dkiem obrad         
E. Stefa�czyk przedstawiła projekt  Planu pracy 
na rok ZG SBP 2005, zawieraj�cy m.in. szersz� 
ofert� edukacyjno-szkoleniow� (zob. s. 4). W 
wyniku dyskusji zmieniono zawarto�� Planu dot. 
zało�e� programowych, działa� na rzecz 
�rodowiska i kontaktów z partnerami 
instytucjonalnymi. Nast�pnie J. Wołosz omówił 
główne zało�enia i planowane formy realizacji 
Tygodnia Bibliotek 2005. 

E. Stefa�czyk zapoznała zebranych              
z pracami Komisji Programowej, a                       
E. Stachowska-Musiał – z działaniami Komisji 
Statutowej, informuj�c o niektórych postulatach 
zmiany zapisów w Statucie. A. Jopkiewicz
poinformował, �e miejscem obrad KZD b�dzie 
Biblioteka Narodowa. Z satysfakcj� odnotowano, 
�e wybory odbyły si� ju� praktycznie we 
wszystkich kołach SBP, natomiast oddziały maj� 
zako�czy� procedury wyborcze do 10 lutego. E.
Stefa�czyk przedstawiła Plan wydawniczy na 
2005 r. oraz bie��c� realizacj� prac 
prowadzonych w Wydawnictwie SBP. W punkcie 
„sprawy ró�ne” poruszono m.in. kwestie 
odznacze� dla zasłu�onych członków SBP. 
Omówiono te� finanse Stowarzyszenia, w tym 
pozyskanie ewentualnych sponsorów 
planowanych konferencji.   
 

Tydzie� Bibliotek 2005 – nowa edycja 
konkursu Na najlepszy program działa� 

w Tygodniu Bibliotek 
 

Nawi�zuj�c do ubiegłorocznych 
do�wiadcze� i widocznych efektów pragniemy, 
aby najbli�sze obchody Tygodnia były niemniej 
udane. Tote� – chc�c podnie�� rang� 
czytelnictwa i spopularyzowa� biblioteki jako 
lokalne centra kultury – niniejszym ogłaszamy 
kolejn� edycj� konkursu Na najlepszy program
działa� w Tygodniu Bibliotek.  
Zach�camy do wyszukiwania nowych form 
realizacji przedsi�wzi�cia (przypomnijmy, �e w 
ub. roku doliczyli�my si� ponad 80 rodzajów 
inicjatyw), do współpracy z lokalnymi władzami, 
stowarzyszeniami kulturalnymi i mediami –
zarówno sprawdzonymi w koordynacji działa�, 
jak i nowymi. Placówkom le��cym w gminach     
i powiatach pogranicznych radzimy zastanowi� 
si� nad mo�liwo�ciami zorganizowania imprez  
o zasi�gu mi�dzynarodowym (tak jak np. w 
zeszłym roku w Słubicach).   
Zarz�d Główny SBP chciałby i tym razem 
uhonorowa� najlepszych autorów programów, 
popularyzuj�c ich osi�gni�cia na arenie 
krajowej. W tym celu prosimy o przesyłanie 
informacji do 15 kwietnia br. na  adres 
internetowy Biura ZG SBP (biurozgsbp@wp.pl) 
lub pocztowy (Al. Niepodległo�ci 213, 02 086 
Warszawa) wg schematu: nazwa biblioteki, 
rodzaj i krótka charakterystyka przedsi�wzi�cia, 
miejsce i dokładny termin, (ewentualnie –
współpracownicy). Autorom najciekawszych 
inicjatyw prze�lemy w drugiej połowie maja 
druki sprawozdawcze. Na ich podstawie Jury 
Konkursu dokona oceny programu Tygodnia      
i nagrodzi laureatów.  
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List Ministra Kultury  
do Przewodnicz�cego SBP 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
Uprzejmie informuj�, �e zgodnie z 
zało�eniami Narodowej Strategii Rozwoju 
Kultury na lata 2004 – 2013 oraz maj�c na 
uwadze ogromn� rol� organizacji 
pozarz�dowych w  procesie rozwoju i 
upowszechniania kultury podj�łem decyzj� o 
powołaniu Rady Pozarz�dowych Organizacji 
Kulturalnych. Rada jest organem 
opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury, 
szczególnie w zakresie wypracowywania 
korzystnych dla sektora organizacji 
pozarz�dowych rozwi�za� prawnych oraz 
efektywnego wykorzystania funduszy 
europejskich. 
Doceniaj�c rol� i znaczenie 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
procesie rozwoju i upowszechniania kultury 
mam ogromn� przyjemno�� zaprosi� Pana 
Przewodnicz�cego do udziału w pracach 
rady. Jestem gł�boko przekonany, �e 
powołana Rada odegra znacz�c� rol� w 
rozwoju pozarz�dowych organizacji 
kulturalnych oraz przyczyni si� do poprawy 
warunków tego sektora. 
    

Z wyrazami szacunku 
  Waldemar D�browski 
 
Warszawa, 24 stycznia 2005  
 

 
AKT POWOŁANIA 

 
Na podstawie par. 3.1 zarz�dzenia nr 28 
Ministra Kultury z dnia 21 grudnia 2004 w 
sprawie powołania Rady Pozarz�dowych 

Organizacji Kulturalnych powołuj� 
Pana JANA WOŁOSZA 

w skład Rady Pozarz�dowych Organizacji 
Kulturalnych. 

 
  Minister Kultury  
  Waldemar D�browski 
 
Warszawa, dnia 21 stycznia 2005 r. 

 
Bibliografia regionalna województwa 
ciechanowskiego za lata 1997-1998 
  

12 stycznia 2005 r. Sekretarz Generalny 
SBP El�bieta Stefa�czyk uczestniczyła w 
promocji VI tomu Bibliografii województwa 
ciechanowskiego za lata 1997-1998 w 
Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. 
Krasi�skiego w Ciechanowie. Publikacja ta 
zamyka cykl bibliografii regionalnej, obejmuj�cej 
okres istnienia województwa ciechanowskiego, 
tj. lata 1975-1998 (T. 1 –  6). Tom VI rejestruje 
5.789 pozycji, w tym opisy ksi��ek, czasopism i 
wydawnictw ci�głych, map, wa�niejszych 
dokumentów �ycia społecznego, artykułów z 
czasopism i wydawnictw zbiorowych, recenzji, 
polemik, a nawet fragmentów wydawnictw 
zwartych, kaset magnetofonowych, dokumentów 
elektronicznych, przedmiotowo zwi�zanych z 
terenem województwa ciechanowskiego. 
 Wydanie VI tomu Bibliografii… mo�liwe 
było dzi�ki zaanga�owaniu Oddziału SBP w 
Ciechanowie, który pozyskał �rodki finansowe 
od kilkunastu darczy�ców, co pozwoliło na druk 
publikacji. 
 PBP w Ciechanowie opracowuje na 
bie��co od 1999 r. i tworzy regionaln� baz� 
danych, udost�pnian� czytelnikom w Bibliotece. 
Materiał z regionu ciechanowskiego, jaki ukazał 
si� w l. 1999 - 2000, został przekazany do 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy –
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 
i tam wydany na płytach CD jako jedna z 5 
integralnych cz��ci Bibliografii województwa
mazowieckiego. 
 W promocji VI tomu Bibliografii
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorz�dowych i miejskich, dyrektorzy i 
pracownicy bibliotek z terenu województwa 
ciechanowskiego – Mławy, Pło�ska, Działdowa , 
a tak�e  darczy�cy Biblioteki. W trakcie 
spotkania E. Stefa�czyk mówiła o roli i 
znaczeniu bibliografii regionalnej dla 
kształtowania �wiadomo�ci lokalnej, zwi�zkach 
bibliografii regionalnej z bibliografi� narodow�, 
bie��cych pracach Biblioteki Narodowej w 
zakresie uzupełniania zbiorów, rozbudowy 
Ksi��nicy oraz planach i zamierzeniach ZG SBP 
na rok 2005, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
Tygodnia Bibliotek 2005 i Krajowego Zjazdu 
Delegatów SBP. E. Stefa�czyk przekazała do 
zbiorów PBP w Ciechanowie publikacje 
Biblioteki Narodowej. 
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Odezwa 
Przewodnicz�cej Komisji Statutowej 

 
Szanowne Kole�anki i Koledzy, 
W imieniu Komisji Statutowej i w uzgodnieniu z ZG 
SBP uprzejmie prosz�, aby na zbli�aj�cych si� 
zjazdach okr�gowych przedyskutowano ewentualne 
zmiany w Statucie i została udzielona odpowied� na 
dwa pytania: 

1. Czy zdaniem zjazdu okr�gowego konieczne s� 
zmiany w Statucie? 

2. Je�li tak, to jakie zmiany nale�y uwzgl�dni�? 
Od kilku kadencji dokonujemy zmian w Statucie na 
ka�dym, kolejnym Zje�dzie Krajowym. Nie jest to 
dobra praktyka. Wi�kszo�� okr�gów podzieliło ten 
pogl�d w 2003 r., odpowiadaj�c na ankiet� dotycz�c� 
działalno�ci SBP.  Dochodz� nas jednak postulaty 
wprowadzenia pewnych u�ci�le� czy modyfikacji, 
które ujawniły si� dopiero po wprowadzeniu nowej 
struktury SBP. Stoimy te� przed konieczno�ci� 
wprowadzenia nowych zapisów wymaganych dla 
instytucji po�ytku publicznego, o status której si� 
staramy. Skoro zatem zmiany s� i tak nieuniknione, 
prosz� o konkretne propozycje. 
Zaznaczam przy tym, �e Statut jest zbiorem 
przepisów ogólnych, reguluj�cych działalno�� 
instytucji czy organizacji. Szczegółowe 
rozstrzygni�cia i tryby post�powania okre�laj� 
regulaminy działania poszczególnych ciał czy agend. 
S� one publikowane w naszych Biuletynach. 

 
Ewa Stachowska-Musiał 
Przewodnicz�ca Komisji Statutowej 

 
Warszawa, 2.02.2005 
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opracowanie i redakcja:  
Małgorzata Konowrocka, Mikołaj J. Wachowicz - pracownicy Biura ZG SBP. 

tel.: (0-prefiks-22) 825-83-74 fax: (0-prefiks-22) 825-53-49 
e-mail: biurozgsbp@wp.pl adres: Al. Niepodległo�ci 213, 02-086 Warszawa 

serwis informacyjny SBP: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania si� z autorem. 
Biuletyn wydaje si� do u�ytku wewn�trznego. 

 

 
 
 

 
Bie��cy harmonogram przedzjazdowy 
 
Uprzejmie przypominamy, �e zgodnie z 
harmonogramem w lutym i marcu 2005 
Zarz�dy Okr�gów powinny przygotowa� 
zjazdy sprawozdawczo-wyborcze – wybra� 
władze oraz delegatów na KZD.  
 

Forum Bibliotekarzy Województwa 
�l�skiego (zapowied�)  
 
Forum nt. Bibliotekarz wobec wyzwa�
współczesno�ci odb�dzie si� 17 marca 
2005 w godz. 9.00. – 15.00. w Sali 
Sesyjnej Urz�du Miasta w Cz�stochowie, 
ul. �l�ska 11/13. Spotkanie organizuje 
Oddział Cz�stochowski Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w 
porozumieniu z Oddziałem TNBSP w 
Bielsku Białej oraz Oddziałem SBP w 
Cz�stochowie. 
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- Znane w kraju ze swej aktywno�ci 
zawodowej i społecznej struktury Okr�gu 
Pomorskiego SBP, uruchomiły now� witryn� 
internetow�.  
Pod adresem 
http://www.mbpgdynia.ids.pl/stowarzyszenie  
znajdziemy informacje o SBP, działalno�ci 
Okr�gu Pomorskiego, obecnej jego strukturze, 
publikacjach; a tak�e kalendarium wydarze�, 
aktualno�ci, mo�liwo�ci znalezienia pracy 
i linki. Twórc� witryny jest Katarzyna 
Wojciechowska – nowa Przewodnicz�ca 
Zarz�du Oddziału Gda�skiego SBP. 
- 6 stycznia br. odbyło si� robocze spotkanie 
zespołu (w składzie: Jan Wołosz, El�bieta 
Stefa�czyk, Joanna Pasztaleniec-
Jarzy�ska, Ewa Stachowska-Musiał, 
Mieczysław Szyszko) przygotowuj�cego 
konferencj� nt. Digitalizacja zbiorów 
bibliotecznych. Na drugim spotkaniu (20 
stycznia) przyj�to roboczy program 
konferencji. Konferencja b�dzie towarzyszy� 
obradom KZD SBP 3 – 4 czerwca 2005 r. 
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- 20 stycznia br. odbyło si� spotkanie przedstawicieli Instytutu Goethego (Markus K�dziora i Jagoda 
Perska) z przedstawicielami SBP i BN (Jan Wołosz, El�bieta Stefa�czyk, J. Pasztaleniec-Jarzy�ska,  
Mieczysław Szyszko) w sprawie organizacji w dniach 18 – 20 kwietnia br. mi�dzynarodowej 
konferencji nt. Ochrona i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych – w trosce o zachowanie wspólnego 
dziedzictwa europejskiego. W toku obrad przyj�to wst�pny program konferencji. 
- 25 stycznia br. Sekretarz Generalny SBP El�bieta Stefa�czyk i Zast�pca Dyrektora BN Stanisław 
Czajka podpisali porozumienie w sprawie przekazania w depozyt Bibliotece Narodowej materiałów 
archiwalnych Przegl�du Bibliotecznego za lata 1970 – 2004. Porozumienie przewiduje m.in.  
opracowanie i udost�pnianie ww. zbiorów w Zakładzie Dokumentacji Ksi�goznawczej Biblioteki 
Narodowej.    
- 31 stycznia br. Przewodnicz�cy SBP Jan Wołosz uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady 
Bibliotecznej, z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i zaproszonych go�ci. 
Posiedzenie po�wi�cono omówieniu zada� i kryteriów podziału kwoty podziału kwoty 30 mln zł na 
zakup nowo�ci wydawniczych do bibliotek publicznych, przyszło�ci publikacji Bibliografii Zawarto�ci
Czasopism oraz gromadzeniu dokumentacji �ycia społecznego w Bibliotece Narodowej.   
 

  
Oferta edukacyjno-szkoleniowa SBP na rok 2005 
 
18 – 20 kwietnia 2005, Warszawa – mi�dzynarodowe seminarium nt. Ochrona 
zbiorów bibliotecznych – w trosce o zachowanie wspólnego Dziedzictwa 
Europejskiego (Goethe Institut wspólnie Bibliotek� Uniwersyteck� w Münster, ZG 
SBP, BN, BUW) 
 
Kwiecie� 2005, Opole – ogólnopolska konferencja Biblioteka w otoczeniu 
prawnym (ZG SBP, WBP w Opolu, CEBiD)  
 
8 – 15 maja 2005 – TYDZIE	 BIBLIOTEK pod hasłem Biblioteka otwarta dla 
Ciebie (ZG SBP, Zarz�dy Okr�gów, Zarz�dy Oddziałów, Zarz�dy Kół, biblioteki) 
 
3 – 4 czerwca 2005, Warszawa – ogólnopolska konferencja  - towarzysz�ca 
Krajowemu Zjazdowi Delegatów – Digitalizacja zbiorów bibliotecznych (ZG SBP, 
BN) 
 
14 – 16 czerwca 2005, Warszawa (Biblioteka Narodowa) – warsztaty Komisji 
Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP nt. J�zyk haseł przedmiotowych BN, 
UKD 
 
10 – 15 lipca 2005, Warszawa – konferencja mi�dzynarodowa IAML (BN, ZG 
SBP, Sekcja Bibliotek Muzycznych ZG SBP) 
 
Wrzesie� 2005, Lublin – ogólnopolska konferencja Sie� bibliotek publicznych 
wobec potrzeb budowy społecze�stwa informacyjnego (ZG SBP, WiMBP w 
Lublinie)  
    



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


