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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007 
 

Zgodnie z tradycją ogłaszamy czwartą 
edycję TYGODNIA BILBIOTEK. Hasłem 
przewodnim w tym roku jest „Biblioteka 
mojego wieku”. Odnosi się ono nie tylko do 
historycznej bądź cywilizacyjnej rangi 
biblioteki, lecz takŜe do moŜliwości ukazania 
technicznych i organizacyjnych moŜliwości 
bibliotek w XXI wieku. 

Interpretację hasła pozostawiamy 
w gestii kaŜdej z zainteresowanych 
TYGODNIEM bibliotek. RóŜnorodność 
przedsięwzięć stosowana przez biblioteki 
w minionych latach pozwala nam sądzić, Ŝe 
i   w tym roku natkniemy się na nowe, 
innowacyjne metody prezentacji podjętych 
inicjatyw. 

SBP tym razem takŜe chciałoby 
nagrodzić organizatorów najciekawszych 
przedsięwzięć i popularyzować ich 
osiągnięcia w mediach. Ogłoszony został 
konkurs na najlepszy plakat i program 
TYGODNIA. Mogą wziąć w nim udział 
zarówno biblioteki, jak i struktury SBP, a takŜe 
inne stowarzyszenia bibliotekarskie. 
Zachęcamy do współpracy z lokalnymi 
władzami, mediami, szkołami róŜnego 
szczebla i stowarzyszeniami kulturalnymi. 
Placówkom przygranicznym proponujemy 
podjęcie współpracy międzynarodowej. 

Więcej informacji na temat TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2007 dostępnych jest pod 
adresem Elektronicznej BIBlioteki:  
http://nowy.ebib.info/tydzien-bibliotek.html  
 

Obrady Prezydium ZG SBP 
 

30 stycznia 2007 r. odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego SBP. 
Przedmiotem obrad były  m.in.: 
- działalność ZG w okresie od poprzedniego 

posiedzenia (referowała kol. E. Stefańczyk) 
- dyskusja nad projektami planu pracy ZG 

SBP oraz planu wydawniczego na 2007 r.  
(kol. M.  Burchard, kol. J. Nowicki)  

- omówienie wniosków złoŜonych do 
Programów Operacyjnych (kol. 
A.  Grzecznowska) 

- sprawozdanie z posiedzenia Rady 
Programowej Wydawnictwa SBP (kol. 
J.  Nowicki) 

- wstępna ocena działalności finansowej SBP 
w 2006 r. (kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 
kol. M. Szmigielska) 

- Jubileusz 90-lecia SBP i 80-lecia Przeglądu 
Bibliotecznego (kol. S. Czajka, kol. 
E.   Stefańczyk)  

- omówienie przygotowań do TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2007 (kol. E. Stefańczyk).  

W sprawach róŜnych m.in. kol. 
E.  Stefańczyk zaproponowała, aby w marcu 
br. zorganizować spotkanie organizacji 
działających w obszarze bibliotekarstwa 
i   informacji naukowej. Postanowiono teŜ 
zgłosić kandydaturę kol. B. Szczepańskiej do 
Copyright Committee w IFLA, na kadencję 
2007-2011. 

SBP w LIBER 
 W styczniu 2007 r. Zarząd Główny SBP 
przystąpił do Ligue des Bibliothèques 
Européennes de Recherche (LIBER), na 
prawach członka organizacyjnego. 
 Członkostwo zapewnia subskrypcję 
czasopisma on-line: Liber Quarterly. The 
Journal of European Research Libraries. 
Więcej informacji: 

http://www.kb.dk/liber  

12 stycznia br. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komitetu Programowo-
Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 90-
lecia SBP. Dyskutowano na temat programu 
uroczystości. O następnych spotkaniach 
i      ustaleniach  będziemy informować na 
bieŜąco. 

 

9 stycznia br. odbyło się posiedzenie 
Rady Programowej Wydawnictwa SBP. Plan 
wydawniczy na rok 2007 zostanie 
przedstawiony w następnym numerze 
Ekspresu. 
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Nowości wydawnicze : 
 

- Dziedzictwo kulturowe. Zbiory biblioteczne i 
nowe technologie ich ochrony 
Pod red. Ewy Stachowskiej-Musiał 
Wydawnictwo SBP 
Seria: Propozycje i Materiały (70) 
Warszawa 2007 
Cena: 25 zł 

 
- Zarządzanie zmianami w bibliotece 

Maja Wojciechowska 
Wydawnictwo SBP 
Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka (83) 
Warszawa 2006 
Cena: 42 zł 
 

Zachęcamy do prenumeraty 
Celem zwiększenia przydatności i atrakcyjności 
Poradnika Bibliotekarza oraz Bibliotekarza 
poszerzyliśmy ich zawartość tematyczną, a takŜe 
zmieniliśmy szatę graficzną. W Poradniku 
umieściliśmy miesięczny kolorowy dodatek – 
wkładkę pt. Świat ksiąŜki dziecięcej, poświęcony 
tej problematyce. Przedsięwzięcie uzyskało 
poparcie Instytutu KsiąŜki, co znalazło swój wyraz 
w umieszczeniu logo Instytutu na stronie tytułowej 
wkładki. 
W Bibliotekarzu natomiast ciekawe felietony 
publikować będzie dr A. Radwański – 
Przewodniczący Zarządu EBIB. 
Równocześnie ceny obu czasopism pozostają bez 
większych zmian. 

dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty 
dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego 
i    asystenta dokumentacji i informacji 
naukowej, kustosza bibliotecznego, 
starszego bibliotekarza i starszego 
dokumentalisty. 
 W kontekście powyŜszego, pewnego 
rodzaju wątpliwości powstają podczas 
interpretacji przepisu przejściowego 
zawartego w art. 264 ust. 7 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym, dot. ww. grupy 
pracowników bibliotecznych oraz 
dokumentacji i informacji naukowej. Przepis 
ten, stanowi, iŜ wymienione osoby pozostają 
mianowane na tym samym stanowisku i na 
tych samych zasadach. Pragnę wyjaśnić, Ŝe 
uŜyty w omawianym przepisie zwrot „na tych 
samych zasadach” odnosi się jedynie do 
mianowania, jako podstawy do nawiązania 
stosunku pracy tych osób oraz okresu, na 
który stosunek został nawiązany, nie 
dotyczy natomiast sfery uprawnień 
pracowniczych. 
 W zakresie uprawnień pracowniczych 
wyŜej wymienionej grupy osób naleŜy zatem 
stosować bezpośrednio przepisy ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym, zgodnie 
z  art. 264 ust. 1 tej ustawy.” 
Dyrektor departamentu prawnego 
Anna Migoń 

KOMUNIKAT 
 

W związku z licznymi zapytaniami na 
temat długo ści urlopu wypoczynkowego 
pracowników bibliotek akademickich  
zamieszczamy opinię uzyskaną 
z Departamentu Prawnego MNiSzW: 
 
„Punktem wyjścia do wyjaśnienia aktualnej 
sytuacji prawnej pracowników uczelni 
zatrudnionych w niej przed dniem wejścia w 
Ŝycie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym jest art. 264 
ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, Ŝe do 
stosunków pracy powstałych przed dniem 
wejścia w Ŝycie ustawy stosuje się jej 
przepisy. Zasada ta znajduje zastosowanie 
równieŜ do osób zatrudnionych przed dniem 
wejścia w Ŝycie tej ustawy na podstawie 
mianowania     na    stanowiskach:   starszego 
kustosza       i      starszego      dokumentalisty 

Jubileusz 10 -lecia dzi ałalno ści 
Akademickiego Koła SBP 

 
26 stycznia 2007 r. w Bibliotece 

Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej miało 
miejsce otwarcie wystawy przygotowanej 
na Jubileusz 10-lecia działalności 
Akademickiego Koła SBP w Lublinie. Koło 
skupia 60 bibliotekarzy z bibliotek 
akademickich pięciu uczelni lubelskich oraz 
z innych bibliotek. 

Wystawa, a takŜe starannie 
opracowany i wydany Katalog dokumentują 
aktywną działalność Koła na rzecz 
pogłębiania wiedzy zawodowej, integracji 
akademickiego środowiska 
bibliotekarskiego. W uroczystości oraz 
w spotkaniu z członkami Koła uczestniczyły: 
Zofia Ciuruś - Przewodnicząca Okręgu 
Lubelskiego, oraz Maria Burchard -
Sekretarz Generalny ZG SBP. List 
gratulacyjny przesłała kol. Przewodnicząca 
SBP ElŜbieta Stefańczyk. 
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Nasze aplikacje do programów 
operacyjnych: 

 
W styczniu br. Biuro ZG SBP złoŜyło 
10 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć    
ze środków przeznaczonych na programy 
operacyjne, zarządzane przez MKiDN. Nasze 
aplikacje dotyczyły następujących PO: 
 
I. Edukacja kulturalna i upowszechnianie 
kultury 
Priorytet 1 – Edukacja kulturalna i kształcenie 
kadr kultury 
1. Organizacja międzynarodowej Konferencji 

pt. „Biblioteki publiczne – współpraca 
w  Euroregionach” 

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 
„Model biblioteki powiatowej, jaki?” 

3. Organizacja konferencji nt. „Przyszłość 
bibliotek w Polsce” 

4. Rozwój portalu internetowego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: 
EBIB – Elektroniczna BIBlioteka – 
platforma cyfrowa bibliotekarzy 
i pracowników informacji 

 
II. Promocja czytelnictwa  
Priorytet 2 – Rozwój sektora ksiąŜki 
i   czytelnictwa 
5. Reedycja ksiąŜki pt. „Publiczność 

literacka” Jana Stanisława Bystronia 
6. Reedycja ksiąŜki pt. „śycie ksiąŜki” Jana 

Muszkowskiego 
7. Organizacja ogólnopolskiego, dorocznego 

TYGODNIA BIBLIOTEK 2006 pod hasłem 
„Biblioteka mojego wieku” 

 
Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych 
8. Poszerzenie zawartości tematycznej 

„Poradnika Bibliotekarza” – wkładka do 
czasopisma 

9. Wydawanie kwartalnika kulturalnego 
„Przegląd biblioteczny” w roku 2007 
w  formie papierowej 

 
III. Patriotyzm jutra  
10. Wydanie „Kroniki Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich 1917-2007” 
w  formie papierowej, z dodatkiem „90 lat 
SBP w dokumentach źródłowych” w wersji 
elektronicznej 

 
Kampania 1% 

 
Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich jest organizacją poŜytku 
publicznego. Zgodnie z tym, SBP uzyskało 
prawo korzystania z dobrowolnych odpisów 
od podatku dochodowego osób fizycznych 
i prawnych, w wysokości 1%. Pozyskane 
środki są wykorzystywane wyłącznie na cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

W ubiegłym roku uzyskaliśmy tą 
drogą około 6000 zł, które przeznaczone 
zostały na budowę platformy cyfrowej EBIB. 
 W 2007 r. pragniemy równieŜ 
skorzystać z publicznego wsparcia. 
Zachęcamy zatem ponownie Państwa do 
rozwaŜenia moŜliwości dokonania wpłaty 
wspomagającej naszą działalność. 

Wszystkim Darczyńcom, którzy 
zdecydują się wpłacić na nasze konto 1% 
podatku serdecznie dziękujemy. 

 
ZG SBP 

 

Konto bankowe SBP:  
 

BANK MILLENNIUM S.A. 
 

70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 

KOMUNIKAT 
 
 Zawiadamiamy, Ŝe z dniem 
1  stycznia 2007 r. Zarząd Okręgu oraz 
Zarząd Oddziału SBP w Krakowie zmieniły 
swoją siedzibę. Nowe dane kontaktowe: 
Al. Mickiewicza 30/208 
30-059 Kraków 
tel. (0-12) 617-32-07, (0-12) 617-32-08 
fax. (0-12) 634-14-04 

Podzi ękowania dla Wydawnictwa SBP  
 
 W imieniu czytelników Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach serdecznie 
dziękuję za przekazane w 2006 r. dary 
ksiąŜkowe. Jesteśmy nową biblioteką, 
organizowaną od podstaw, toteŜ kaŜda 
przekazana nam ksiąŜka stanowi dla nas 
cenną pozycję. Polecając się na przyszłość 
pozostaję z wyrazami szacunku 

Krystyna Wołoch – Dyrektor PBP 
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Zaprosili nas:  
- Biblioteka Publiczna im. Stanislawa Staszica 

w  dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Instytut 
Pamięci Narodowej Wydział Wystaw i Edukacji 
Historycznej Biura Edukacji Publicznej na wernisaŜ 
wystawy „Szesnastu...”, poświęconej przywódcom 
Polskiego Państwa Podziemnego w 1945 roku.  

- Dyr. Karola Skowro ńska  na spotkanie 
poŜegnalne z okazji zakończenia pracy zawodowej 
w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w 
Grudziądzu. Okolicznościowy list 
z podziękowaniami za współpracę przesłała kol. 
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefa ńczyk.  

- Inspektoria Świętego Stanisława Kostki  
i Wydawnictwo Salezjańskie na Święto Patronalne 
ku czci Świętego Jana Bosko oraz Jubileuszową 
uroczystość wydawnictwa Salezjańskiego (1897-
2007). 

- Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy na uroczyste otwarcie po remoncie. 
Inauguracji działalności Biblioteki towarzyszyła 
wystawa poświęcona historii i zabytkom ulicy 
Świętojańskiej. W spotkaniu uczestniczyła 
kol. Anna Grzecznowska.  

oraz innowacyjne formy promocji ksiąŜki. 
Działalność nowoczesnych bibliotek 
dziecięcych omówiono na przykładach 
bibliotek olsztyńskich „Planeta 11” 
i   „Abecadło” oraz Medioteki w WBP w 
Kielcach. 
 W ramach konferencji odbyły się 
równieŜ warsztaty dotyczące modelu 
biblioteki dla dzieci i młodzieŜy oraz 
wykorzystania multimediów w ich rozwoju, 
edukacji. Konferencji towarzyszyły ciekawe 
prezentacje wydawców literatury dziecięcej. 
Szczegółowe omówienie konferencji 
znajdzie się w najbliŜszym numerze 
Poradnika Bibliotekarza. 

Konferencja w Cedzynie  
W scenerii złotej, ciepłej polskiej jesieni 

odbyła się w Cedzynie k. Kielc  w dniach 9-
11.10.2006 r. ogólnopolska konferencja pt.: 
„Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci 
i       młodzieŜy”, zorganizowana przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.  
Uczestniczyła w niej m.in. kol. Jadwiga 
Chruścińska , redaktor naczelny Poradnika 
Bibliotekarza. 

Program konferencji obejmował tematy: 
edukacja w kreowaniu społeczeństwa 
informacyjnego, stan i tendencje rozwojowe 
współczesnej literatury  dla dzieci i  młodzieŜy 

Konferencja na Zamku  
 

18 stycznia 2007r. Na Zamku 
Królewskim w Warszawie odbyła się 
konferencja pt.: „Europa szans ą dla 
kultury. Kultura szans ą dla Europy ”, 
organizowana przez MKiDN. Patronat nad 
Konferencją objął Premier RP Jarosław 
Kaczyński, który w swoim wystąpieniu 
inauguracyjnym zwrócił uwagę na szanse 
włączenia się polskiej kultury w kreowanie 
dorobku europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Program konferencji obejmował dwa 
panele dyskusyjne. Dla nas szczególnie 
interesujący okazał się panel pierwszy, w 
którym przedstawiono doświadczenia 
instytucji non-profit, realizujących projekty 
finansowane z funduszy europejskich, 
w    okresie programowania 2004-2006.  
Jednym z nich był projekt Szkoła marzeń, 
którego celem było wyrównanie szans 
edukacji kulturalnej młodzieŜy szkół 
wiejskich poprzez podniesienie poziomu 
nauczania, rozbudowę infrastruktury, 
modernizację zasobów informacyjnych, 
w tym zbiorów bibliotecznych.  

W drugim panelu, dotyczącym funduszy 
strukturalnych w latach 2007-2013, 
zwrócono uwagę na zwiększone 
finansowanie projektów z zakresu kultury 
w  ramach:  
- regionalnych programów operacyjnych 
- programów operacyjnych ogólnopolskich 

(Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki), a takŜe 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W konferencji uczestniczyła kol. Anna 
Grzecznowska. 

Wizyta w niemieckich bibliotekach  
 

W dniach 15-19 stycznia 2007 r. na 
zaproszenie prezydenta-elekta IFLA  
prof. dr Claudii Lux, Niemieckiego 
Narodowego Komitetu IFLA i Instytutu 
Goethego, ElŜbieta Stefańczyk - Zastępca 
Dyrektora BN, Przewodnicząca SBP, Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska - Pełnomocnik 
Dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami 
publicznymi, członek SBP oraz Joanna 
Cicha   - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Dziedzictwa Narodowego w MKiDN, 
uczestniczyły w studyjnej podróŜy do 
naukowych i publicznych bibliotek niemieckich 
(Lipsk, Drezno, Cottbus, Berlin) i 
w   międzynarodowej konferencji nt. „Wolny 
dostęp do informacji” (18-19.01.2007 r. 
Berlin). 
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APEL w sprawie obchodów Jubileuszy 

90-lecia SBP i 80-lecia „Przegl ądu Bibliotecznego” 
 
 
Szanowne Kole Ŝanki, 
Szanowni Koledzy,  
 
 Historia i dorobek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich świadczą o tym, Ŝe 
jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w sferze kultury. W 1917 
roku członkowie Komisji Historii KsiąŜnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek 
Bibliotekarzy Polskich. Była to pierwsza organizacja skupiająca bibliotekarzy w kraju, 
który po 120 latach zaborów odzyskał niepodległość. PoniewaŜ rok 1917 uznaje się 
za początek funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, w zbliŜającym się 2007 roku 
będziemy świętować Jubileusz 90-lecia istnienia SBP. Mimo zmian nazewnictwa 
naszej organizacji wskutek burzliwej historii Polski, Stowarzyszenie kontynuuje 
humanistyczne idee, słuŜąc niezmiennie ksiąŜce i czytelnictwu. Przez te wszystkie 
lata chroniliśmy zawód bibliotekarza, promowaliśmy fachową wiedzę, 
kształtowaliśmy i upowszechnialiśmy nowoczesną myśl bibliotekarską. Aktywnie 
przyczyniamy się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa, kultywujemy tradycje 
kultury polskiej.  

Jubileusz traktujemy jako doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowej 
działalności, jak równieŜ promocji Stowarzyszenia. Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich postanowił z okazji 90-lecia SBP i 80-lecia "Przeglądu 
Bibliotecznego" zorganizować w Warszawie VI FORUM SBP oraz towarzyszącą mu 
konferencję poświęconą aktualnym sprawom bibliotekarstwa pt. "Przyszłość bibliotek 
w Polsce". 

Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących wszystkie typy bibliotek 
w  całym kraju. Pamiętajmy o tym świętując nasz Jubileusz! Chcemy, aby obchody 
miały miejsce wszędzie tam, gdzie mamy swoich reprezentantów.  

Szanowne KoleŜanki, szanowni Koledzy, zachęcamy Was do aktywnego 
udziału w obchodach Jubileuszu poprzez podejmowanie inicjatyw w swoich 
regionach. MoŜemy być dumni z przynaleŜności do naszej organizacji. Dajmy temu 
wyraz organizując róŜne formy obchodów 90-lecia działalności SBP i 80-lecia 
"Przeglądu Bibliotecznego" w całej Polsce. 
 
 

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

EEKKSSPPRREESS      ZZGG      SSBBPP   
opracowanie i redakcja:   
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. 
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