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25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady 
P rogramowe j  Wydawn i c twa  SBP ,  pod 
przewodnictwem prof. Jacka Wojciechowskiego. 
W obradach wzięli udział: kol. Elżbieta Stefańczyk - 
przewodnicząca SBP oraz zaproszeni goście - 
dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa z następujących 
uczelni: Uniwersytet Warszawski (prof. Marcin 
Drzewiecki), Uniwersytet Wrocławski (dr hab. Marta 
Skalska-Zlat), Uniwersytet Śląski (prof. Elżbieta 
Gondek), Akademia Świętokrzyska (dr hab. Stanisław 
Kondek), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu (prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-
Paruzel), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie (dr hab. Maria Juda), Akademia 
Pedagogiczna - Kraków (dr hab. Halina Kosętka), 
Uniwersytet Łódzki (prof. zw dr hab. Hanna 
Tadeusiewicz), Wyższa Szkoła Umiejętności 
Społecznych (dr Zdzisław Szkutnik), Akademia 
Humanistyczna im. A. Giejsztora w Pułtusku (dr 
Marianna Banacka), Uniwersytet Jagielloński (dr hab. 
Maria Próchnicka). 
W programie m.in.: 
� osiągnięcia Wydawnictwa SBP w 2007 roku i plan 
wydawniczy na rok 2008; przedstawił je dyr. 
Janusz Nowicki, zwracając przy tym uwagę, że 
Wydawnictwo jest małe, ale prężne, czego 
potwierdzeniem jest opublikowanie w ostatnich 
latach wszystkich podstawowych książek służących 
kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej. Wydana na Jubileusz 90-lecia SBP 
„Bibliografia wydawnictw SBP” potwierdza tę opinię. 
W 2007 roku „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia 
Informacji Naukowej” znalazły się na liście czasopism 
punktowanych MNiSzW. Plan na 2008 rok ma 
charakter otwarty, dyrektor J. Nowicki 
zaproponował wydawanie ciekawych pozycji we 
współpracy (również finansowej) z instytutami i 
katedrami uczelnianymi. Jako przykład podał 
prężną współpracę Wydawnictwa z Instytutem 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, z korzyścią dla obu 
stron.  

� zagadn ienia  zwiększen ia  sprzedaży 
Wydawnictwa SBP; dyrektor J. Nowicki 

Posiedzenie Rady Programowej 
Wydawnictwa SBP 

zaproponował gościom: wprowadzenie specjalnych 
rabatów przy zakupie książek i prenumeracie 
czasopism SBP, nieodpłatne udostępnianie 
„Bibliotekarza” i „Poradnika Bibliotekarza” 
opiekunom Kół Naukowych. Prosił również o pomoc 
w nawiązaniu kontaktów z księgarniami, które 
funkcjonują w uczelniach oraz rozważenie 
możliwości zwiększenia zakupów przez biblioteki 
wydziałowe. Propozycje dyrektora poparł prof.; J. 
Wojciechowski i zaapelował o wsparcie 
działalności Wydawnictwa, mając na uwadze jego 
wkład w kształcenie kadry bibliotecznej i młodych 
pracowników naukowych z zakresu bibliologii i 
informacji naukowej. 

� Projekt „LIS In Poland” (Library and Informatio 
Science); prof. J. Wojciechowski przedstawił 
propozycję wydawania przez SBP, we współpracy 
z instytutami i katedrami informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa, przeglądowego rocznika 
elektronicznego w języku angie lskim, 
prezentującego pełne wersje wybranych  publikacji 
z polskich czasopism naukowych z tej dziedziny. 
Celem rocznika jest promocja polskich osiągnięć i 
autorów specjalizujących się w problematyce 
szeroko pojęte j  informacj i  naukowej.  
Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa 
SBP omówił podstawowe założenia dotyczące: 
zawartości publikacji (rocznie 6 prac/artykułów 
oraz dwie recenzje), składu redakcji oraz rady 
redakcyjnej i źródeł finansowania projektu. 
Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie 
dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Z wnioskiem do Programu 
Operacyjnego wystąpi Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW. W dyskusji 
większość zebranych  pozytywnie ustosunkowała 
się do wydawania nowego czasopisma, 
zaproponowano m.in. rozważenie możliwości 
umieszczenia go na platformie e-LIS oraz 
uzupełnienia składu rady redakcyjnej. 

W sprawach różnych poruszono kwestię digitalizacji 
czasopism SBP; w pierwszej kolejności obejmie ona 
„Bibliotekarza” i „Poradnik Bibliotekarza”. 
Podsumowując obrady kol. E. Stefańczyk 
podziękowała gościom za pozytywny odzew 
środowiska naukowego na propozycje Wydawnictwa 
SBP i zaapelowała o zgłaszanie prac do Nagrody 
Naukowej im. A. Łysakowskiego i Nagrody Młodych w 
edycji 2008 r. 
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Apel Przewodniczącej SBP 
w sprawie odpisów 1%  

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni 

Koledzy Bibliotekarze 

Zbliża się okres rozliczeń podatko-
wych. Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich jako organizacja po-
żytku publicznego, ma prawo do 
korzystania z dobrowolnych odpi-
sów od podatku dochodowego 
osób fizycznych i prawnych w 
wysokości 1%. Uzyskane w ten 
sposób fundusze wspomogły reali-
zację naszych zadań statutowych, 
m.in. ogólnopolski konkurs Tydzień 
Bibliotek oraz konferencję 
"Przyszłość bibliotek w Polsce". 

W 2008 roku zadeklarowanie 
środków na rzecz Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, będzie uła-
twione. Wystarczy w zeznaniu po-
datkowym za rok 2007 dokonać 
następujących wpisów: 

• w pozycji 124 (nazwa organizacji 
pożytku publicznego): Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich 

• w pozycji 125 (nr KRS): 
00000 81477 

• w pozycji 126 - deklarowaną 
wysokość odpisu w złotówkach 

 
Apeluję do środowiska bibliotekar-
skiego o włączenie się w kampanię 
1% na rzecz SBP. Wszystkim Dar-
czyńcom, którzy zdecydują się wes-
przeć w ten sposób działalność Sto-
warzyszenia serdecznie dziękuję. 
Zgromadzone środki przeznaczo-
ne będą na cele służące całemu 
środowisku bibliotekarskiemu. 

Będę wdzięczna również za rozpro-
pagowanie niniejszego apelu wśród 
swoich znajomych, pracowników itp. 
 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 
 

Apel został rozesłany do dyrekto-
rów bibliotek publicznych, nauko-
wych, akademickich, pedagogicz-
nych i szkolnych z prośbą o przeka-
zanie pracownikom, wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń, w czytelniach; jest 
on również dostępny na naszej stro-
nie internetowej. 

Kontynuując dobre tradycje ogła-
szamy piątą edycję TYGODNIA 
BIBLIOTEK, która odbywać się bę-
dzie w dniach 5-11 maja pod ha-
słem „Biblioteka miejscem spotkań”. 
Wybór hasła umożliwia populary-
zację różnych form pozyskiwania 
czytelników przez biblioteki. 
Współczesna biblioteka pełni bo-
wiem nie tylko tradycyjnie przypi-
sywane jej funkcje gromadzenia, 
opracowania i udostępniania zbio-
rów, ale coraz częściej jest miej-
scem prezentacji twórczości arty-
stycznej, edukacji, doradztwa, roz-
woju zainteresowań, czyli przyja-
znym miejscem spotkań różnych 
osób, niekoniecznie czytelników. W 
dobie coraz częstszego przyswaja-
nia treści utworów drogą elektro-
niczną, bardzo ważne staje się pie-
lęgnowanie i upowszechnianie form 
działalności książnic, które umożli-
wiają bezpośredni kontakt człowie-
ka z człowiekiem.  
Tegoroczne hasło jest na tyle ogól-
ne, że stwarza bibliotekom możli-

wość swobodnej interpretacji, poka-
zania szerokiej gamy działań pro-
mujących bezpośrednie relacje bi-
bliotekarza z czytelnikiem i ich 
wpływ na rozwój kulturalny, intelek-
tualny i artystyczny środowisk lo-
kalnych. 
 
Wzorem poprzednich lat pragnie-
my nagrodzić autorów najlepszych i 
najciekawszych inicjatyw, w ramach 
organizowanych przez nas konkur-
sów: 
• na najlepszy program działań; w 

konkursie uczestniczyć mogą bi-
blioteki, struktury SBP oraz inne 
stowarzyszenia kulturalne, 

• konkurs na najlepszy plakat Ty-
godnia Bibliotek. 

Więcej informacji ukaże się już 
wkrótce pod adresem: 

 www.tb.ebib.info. 
ZG SBP wystąpił do Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego o 
patronat nad tegoroczną edycją 
TYGODNIA BIBLIOTEK. 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008 

W pierwszej edycji naboru wniosków w 
2008 roku do Programów Operacyj-
nych, ZG SBP złożył 9 następujących 
wniosków: 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
� Promocja czytelnictwa, priorytet 2. 

Rozwój sektora książki i promocja 
czytelnictwa  
− Organizacja ogólnopolskiego, do-

rocznego TYGODNIA BIBLIOTEK 
2008 pod hasłem „Biblioteka miej-
scem spotkań” 

− Organizacja konferencji „Zbiory i 
zasoby informacyjne bibliotek pu-
blicznych wobec wyzwań XXI wie-
ku” 

− Organizacja Ogólnopolskiej Konfe-
rencji: „Biblioteka powiatowa i jej 
użytkownicy” 

− Edycja publikacji: „Przyszłość bi-
bliotek w Polsce” Materiały z ogól-
nopolskiej konferencji Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, Warsza-
wa 12-13 października 2007 

− Edycja publikacji: „Zarządzanie 

kadrami w bibliotece” pod redak-
cją Joanny Kamińskiej i Beaty Żołę-
dowskiej-Król  

� Promocja czytelnictwa, priorytet 3. 
Rozwój czasopism kulturalnych 
− Wydawanie kwartalnika kultural-

nego „Przegląd Biblioteczny” w 
roku 2008 w formie papierowej 

− Rozwój czasopisma Poradnik Bi-
bliotekarza poprzez wydawanie 
dodatku „Świat Książki Dziecięcej”  
i uruchomienie strony internetowej  

� Edukacja kulturalna i upowszechnianie 
kultury, priorytet 1. Edukacja kultu-
ralna i kształcenie kadr kultury 
− Warsztaty edukacyjne biblioteka-

rzy – opracowanie rzeczowe ma-
teriałów bibliotecznych przy wy-
korzystaniu nowoczesnych technik   

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
Wniosek o finansowanie działalności 
wspomagającej badania 
− Wydawanie w 2008 r. czasopisma 

naukowego „Zagadnienia Informacji 
Naukowej” 

Wnioski do Programów Operacyjnych MKiDN oraz MNiSzW 
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Sekcja Bibliotek Naukowych Sto-

warzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

była partnerem Centrum NUKAT 

BUW w organizowaniu międzyna-

rodowej konferencji „Rola katalogu 

centralnego NUKAT w kształtowaniu 

społeczeństwa wiedzy w Polsce”, 

która odbyła się w dniach 23-25 

stycznia w Warszawie.  

Wśród patronów honorowych kon-

ferencji, obok Prof. Richarda Qu-

andta z Princenton University, re-

p r e z e n t u j ą c ego  F u n da c j ę 

A.W. Mellona, znaleźli się m. in.  

zasłużeni działacze SBP: Maria 

Lenartowicz (członek honorowy 

SBP), Joanna Pasztaleniec-

Jarzyńska oraz Henryk Hollen-

der. 

W konferencji wzięli udział, 

oprócz bibliotekarzy polskich, bi-

bliotekarze i specjaliści od infor-

macji z Albanii, Litwy, Łotwy, Islan-

dii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, 

Holandii, Wielkiej Brytanii i USA.  

W trakcie konferencji dokonano:  

• rekapitulacji dotychczasowych 

działań, związanych z tworze-

niem i wykorzystywaniem kata-

logu centralnego, 

• określenia obecnej pozycji kata-

logu w środowisku bibliotecznym 

i pozabibliotecznym, 

• określenia perspektyw rozwoju 

katalogu NUKAT, jego wykorzy-

stania w sieci rozproszonych bi-

bliotek cyfrowych. 

W konferencji wzięli udział kol. 

kol. E. Stefańczyk, M. Burchard, E.  

Kobierska-Maciuszko, J. Pasztale-

niec-Jarzyńska, D. Dybicz, H. Hol-

lender. 

Międzynarodowa 
Konferencja NUKAT 

W dniach 15-16 stycznia br. 
przewodnicząca SBP - kol. Elż-
bieta Stefańczyk i wiceprzewod-
nicząca - kol. Ewa Kobierska-
Maciuszko, uczestniczyły w III 
Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej, poświęconej różnym 
aspektom bibliografii i jej związ-

kom z naukami pokrewnymi. Or-
ganizatorem konferencji był Insty-
tut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, z którym od lat 
Stowarzyszenie ściśle współpra-
cuje. 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bibliografia - 
teoria, praktyka, dydaktyka 

31 stycznia br. w Fundacji Bato-
rego odbyła się debata pt. „Jaka 
polityka dla kultury?” z udziałem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - Bogdana Zdro-
jewskiego. Pan Minister  kreśląc 
założenia polityki kulturalnej 
zwrócił uwagę, że jej „filarami” 
będą: 1. weryfikacja projektów 
inwestycyjnych z punktu widzenia 
możliwości finansowania 2. edu-
kacja kulturalna 3. zachowanie 
równowagi między ochroną dzie-
dzictwa a rozwojem współcze-
snych kierunków kultury. O zada-
niach polityki kulturalnej mówili 
również: Izabella Cywińska - b. 
Minister Kultury i Sztuki, Andrzej 
Celiński b. Minister Kultury. W 
spotkaniu uczestniczyły m.in.: kol. 
E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-
Jarzyńska, Z. Ciuruś oraz 
A. Grzecznowska.  

Jaka polityka dla kultury 

Z inicjatywy Zarządu Głównego SBP podjęto prace nad zmianą 
Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku. ZG SBP w 
czerwcu 2007 roku powołał Zespół ds. opracowania założeń i pro-
jektu Ustawy o bibliotekach. Dotychczasowe wyniki prac Zespołu zo-
stały omówione w październiku podczas VI Forum SBP oraz na ła-
mach „Bibliotekarza” nr 1/2008 i 2/2008 a także w „Poradniku Bi-
bliotekarza” nr 2/2008. Obecnie Zespół zbiera materiały i opinie, 
które będą wykorzystane w dalszych pracach. 
Wszystkich zainteresowanych nowelizacją Ustawy o bibliotekach za-
praszamy na forum EBIB, gdzie przedstawiono tezy do dyskusji. 
Moderatorem forum jest Jerzy Krawczyk - członek ZG SBP. Uwagi 
zgłaszać można również do Pani Jolanty Stępniak - przewodniczą-
cej Zespołu, na adres ustawa@bg.pw.edu.pl lub bezpośrednio do 
Biura Zarządu Głównego SBP: Al. Niepodległości 213, 02-943 War-
szawa, email: biurozgsbp@wp.pl 

Dyskusja nad nowelizacją 
Ustawy o bibliotekach 

Komunikat Biura ZG SBP 
 
W styczniu przesłaliśmy do prze-
wodniczących i skarbników Okrę-
gów SBP zaktualizowaną Instruk-

cję dla Skarbników Okręgów i 

Oddziałów  Stowarzyszenia Biblio-

tekarzy Polskich. Przypominamy, 
że zgodnie z punktem 6 Instrukcji 
Zarządy Okręgów są zobowią-
zane do przygotowania zbior-
czej informacji o działalności fi-
nansowej całego okręgu w 2007 
r. sumującej dane dotyczące 
działalności finansowej Zarządu 
Okręgu oraz  Oddziałów  będą-
cych w strukturze  danego Okrę-
gu. Sprawozdanie zbiorcze 
Okręgu wraz z załącznikami 

należy przesłać do Biura ZG 

SBP do 15 lutego br. 
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12 stycznia 2008 roku w 

Gdańskim Seminarium Du-

chownym odbyło się spotkanie 

opłatkowe Duszpasterstwa 

Bibliotekarzy Archidiecezji 

Gdańskiej i Zarządu Okręgu 

pomorskiego Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, w 

którym uczestniczyło 85 

bibliotekarzy. 

Zaproszenie przyjęła również 

przewodnicząca SBP Elżbieta 

Stefańczyk. 

Uroczystość naszą uświetnił swą 

obecnością ks. biskup Ryszard 

Kasyna, który połamał się z 

nami opłatkiem i udzielił 

wszystkim bibliotekarzom 

błogosławieństwa na Nowy 

Rok. W trakcie spotkania, które 

prowadził ks. Maciej Kwiecień 

– kapelan Duszpasterstwa 

Bibliotekarzy Archidiecezji 

Gdańskiej, uczestnicy zwiedzili 

bibliotekę seminarium. 

Spotkanie opłatkowe 
Zarządu Okręgu 
pomorskiego SBP 

Przewodnicząca SBP kol. Elżbieta 
Stefańczyk i prezes Polskiej Sek-
cji IBBY - Maria Kulik podpisały 
30 stycznia br. porozumienie o 
współpracy SBP i PS IBBY w za-
kresie promocji książki, literatury i 
upowszechniania czytelnictwa 
dzieci i młodzieży. Obie strony 
zobowiązują się do promowania 
działalności partnera na swoich 
stronach internetowych, w wy-
dawnictwach oraz podczas orga-
nizacji różnego rodzaju imprez, 
związanych z książką dla dzieci i 
młodzieży. Porozumienie zawarto 
na okres dwóch lat, nie pociąga 
ono wzajemnych zobowiązań fi-
nansowych. 

Porozumienie o współpracy 
między  SBP i  PS IBBY 

Polska Izba Książki ogłosiła 

Konkurs na najbardziej ak-

tywną bibliotekę w 2007 r., 

który organizuje w ramach 

Światowego Dnia Książki. Do 

jury konkursu została zapro-

szona kol. Joanna Pasztale-

niec-Jarzyńska, członek ZG 

SBP. Wręczenie nagród od-

będzie się podczas gali fina-

łowej Światowego Dnia Książ-

ki w dniu 23 kwietnia br. 

Nasi w jury 
konkursu PIK  

28 stycznia br. w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego odbyło się posiedzenie 

Rady Pozarządowych Organi-

zacji Kulturalnych, w którym 

uczestniczyła kol. E. Stefańczyk - 

Przewodnicząca SBP. Tematyka 

spotkania: 

1. Edukacja kulturalna w szko-

łach i poza szkołą 

2. nowelizacja ustawy o organi-

zowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej 

Rada przystąpiła do zbierania 

uwag środowiskowych związa-

nych z powyższymi tematami. 

Będą one przedmiotem dyskusji 

na następnym posiedzeniu Rady 

w dniu 11 lutego 2008. Biorąc 

powyż s z e  pod  uwagę , 

E. Stefańczyk zwróciła się do 

członków Zarządu Głównego, 

przewodniczących Zarządów 

Okręgów SBP, dyrektorów woje-

wódzkich bibliotek publicznych 

oraz wojewódzkich bibliotek 

pedagogicznych z prośbą o 

nadsyłanie do 5 lutego br. uwag 

oraz propozycji dotyczących roli 

i działalności bibliotek publicz-

nych, pedagogicznych, szkol-

nych, które powinny być 

uwzględnione w nowelizowanej 

ustawie. 

Posiedzenie Rady Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych 
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Wszelkie zamówienia prosimy składać w Dziale Promocji i KolportaŜu 

Kontakt: tel. (0-22) 825-50-24; fax (0-22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania się z autorem. 

Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 

• 7 stycznia - Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gdyni, Fundacja Correspondance des Arts i Muzeum KsiąŜki Artystycznej w Łodzi na 
wystawę i ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną, poświęconą ksiąŜkom arty-
stycznym - „Druga rewolucja ksiąŜki w Gdyni” 

• 10 stycznia - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜy-
czalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97 oraz Centrum Informacji im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego  na wykład „Mahomet - prorok Islamu” z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dialogu z Islamem, 

• 16 stycznia - Instytut Przywództwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na debatę 
„Słodka charyzma czy gorzka konsekwencja - smaki przywództwa w Polsce”, 

• 18 stycznia - Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego na otwarcie 
wystawy fotograficznej „Korzenie Europy”, 

• 22 stycznia - Urząd Gminy w Białym Dunajcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bia-
łym Dunajcu, Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu oraz Związek Podhalan O/
Biały Dunajec na uroczystość nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunaj-
cu imienia Zofii Solarzowej. List gratulacyjny z tej okazji przesłała na ręce kierownika 
biblioteki kol. ElŜbieta Stefańczyk. 

• 25 stycznia - Ośrodek KARTA, Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz KsiąŜni-
ca Cieszyńska na spotkanie „Zaolzie. polskie i czeskie losy”, 

• 31 stycznia - Biblioteka Narodowa na uroczystość zakończenia pracy zawodowej pro-
fesora Oskara Czarnika, kierownika Instytutu KsiąŜki i Czytelnictwa. List gratulacyjny 
wraz z „Kroniką SBP 1917-2007” przekazała kol. ElŜbieta Stefańczyk - przewodnicząca 
SBP, 

• 30 stycznia - Biblioteka Narodowa oraz miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄśKI” 
na uroczyste wręczenie nagród za Ksiązki Miesiąca i KsiąŜki Roku 2007 „Magazynu 
Literackiego KsiąŜki”. W uroczystości uczestniczyły: kol. E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-
Jarzyńska oraz J. Chruścińska. 

• 3, 10, 17, 24 stycznia - Korporacja Ha!art oraz Centrum Badań Humanistycznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na seminaria i spotkania z autorami ksiąŜek, 

• 10, 17, 31 stycznia - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wy-
poŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97 oraz Centrum Informacji im. Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego na spotkania z autorami, wystawy i wykłady. 

 

Z wielkim żalem informujemy iż zmarła nasza 
Koleżanka 

Agnieszka Mietelska-

Ciepierska 
(1939 - 2008) 

Długoletni członek Sekcji Bibliotek Muzycznych 
SBP 
 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek 
21 stycznia 2008 roku w Krakowie 

 
Pozostanie w naszej pamięci 

 

 

 

 

Nowości Wydawnicze 

 

W serii Nauka-Dydaktyka-
Praktyka: 

• Biblioteki w systemie kul-
tury jednoczącej się Euro-
py / praca zb. pod. red. M. 
Zająca i E.B. Zybert 

• Stefan Vrtel-Wierczyński. W 
kręgu bibliografii i bibliote-
karstwa / J. Sandecki 

Ukazał się nowy numer 
„Przeglądu Bibliotecznego” po-
święcony w dużej mierze Jubi-
leuszowi 80-lecia czasopisma. 

W sprzedaży jest również nu-
mer 2/2007 półrocznika 
„Zagadnienia Informacji Nauko-
wej”. 

Przypominamy, że oba cza-
sopisma od 2007 roku są 
punktowane. 

 

Z głębokim żalem pożegnaliśmy 
Koleżankę 

Jadwigę Czarnecką 
(1914 - 2008) 

Członka Honorowego SBP 
 

Uroczystości żałobne z udziałem pocztu 
sztandarowego SBP 

odbyły się 15 stycznia 2008 roku 
w Warszawie 

 

Cześć jej pamięci 


