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EKSPRES ZG SBPEKSPRES ZG SBP  
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

W dniu 30 stycznia odbyło się posiedzenie Prezy-
dium Zarządu Głównego, które prowadziła Elżbieta 
Stefańczyk – przewodnicząca SBP. W programie 
m.in.: 

• wstępna informacja na temat sprawozdań za 
2008 r. z działalności Zarządu Głównego, Zarzą-
dów Okręgowych, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG 
SBP, Skarbnika SBP, Biura ZG SBP; sprawozdania 
przyjmie Zarząd Główny podczas posiedzenia 
w dn. 27 marca 2009 r. i zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacyjnym 2/2008 

• omówienie Planu pracy na 2009 r. (materiały 
przedstawiła kol. Maria Burchard); plan, poza 
działaniami, które odbywają się co roku, obejmu-
je m. in. takie punkty jak: przygotowania do Kra-
jowego Zjazdu Delegatów SBP w 2009 r., uczest-
nictwo Stowarzyszenia w programie rządowym 
Biblioteka+ oraz w Programie Bibliotecznym Fun-
dacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
konkurs „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008” 

• stan przygotowań do Tygodnia Bibliotek 2009 
(omówiła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska); 
hasło VI edycji brzmi „Biblioteka to plus”, opraco-
wane zostały regulaminy konkursów SBP: na dzia-
łania promocyjne w ramach programu Tydzień 
Bibliotek i na plakat promujący Tydzień Bibliotek 

• omówienie propozycji Programu działania SBP na 
lata 2009-2013 (przedstawiły kol. kol. Elżbieta 
Stefańczyk i Maria Burchard); Program przygo-
towywany jest w oparciu o dokument Strategia 
SBP na lata 2009-2021 

• omówienie programu konferencji „Nowoczesna 
biblioteka – kluczem do sukcesu użytkowników 
i edukacji społeczeństwa” (29-30 maja 2009 r., 
Konstancin koło Warszawy); ramowy program 
konferencji zaprezentowała przewodnicząca SBP, 
obejmuje on 4 sesje: nowoczesna biblioteka w 
systemie edukacji, nauki i kultury, sytuacja prawna 
bibliotek w Polsce, zawód bibliotekarza, mechani-
zmy finansowania bibliotek. Dyrektor Biura ZG 
SBP Anna Grzecznowska przedstawiła koszty 
związane z organizacją konferencji. Rozważa się 
możliwość zmiany tytułu konferencji.  

Posiedzenie Prezydium ZG SBP  
z dn. 30 stycznia 2009 

Sprawa ograniczenia liczby egzemplarzy obo-
wiązkowych dla bibliotek była tematem spotka-
nia 20 stycznia 2009 roku w siedzibie Polskiej 
Izby Książki w Warszawie. Wzięli w nim udział: 
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Naro-
dowej, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Ewa Ko-

bierska-Maciuszko, dyrektor Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie, Aniela Topulos, wice-
prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek, Maciej Hoffman, dyrektor generalny 
Izby Wydawców Prasy oraz w imieniu PIK: pre-
zes Piotr Marciszuk, wiceprezes Piotr Dobrołęc-

ki oraz Jarosław Dudek, dyrektor biura PIK.  
Ustalono, że Polska Izba Książki wraz z Polskim 
Towarzystwem Wydawców Książek oraz orga-
nizacjami bibliotekarzy w imieniu całego środo-
wiska książki wystąpią do Bogdana Zdrojew-

skiego, ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego, z postulatem ograniczenia liczby egzem-
plarzy obowiązkowych. Do tego postulatu dołą-
czony zostanie pakiet proponowanych rozwią-
zań, które stanowić mają wyraz kompromisu 
między stanowiskami wydawców a biblioteka-
rzy.  
Z uwagi na fakt, że środowisko bibliotekarzy 
nie wypracowało dotąd wspólnego stanowiska 
w wyżej wymienionej kwestii, przewodnicząca 
SBP - Elżbieta Stefańczyk zaprosiła na naradę 
w dniu 25 lutego br. w siedzibie BN, dyrektora 
Biblioteki Narodowej, dyrektorów bibliotek 
uprawnionych do otrzymywania egzemplarza 
obowiązkowego, przewodniczące Konferencji 
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych 
oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akade-
mickich Szkół Polskich i wydawców. Celem nara-
dy będzie wymiana opinii i ewentualnie opra-
cowanie wspólnego stanowiska bibliotekarzy 
wobec zapowiadanych zmian przepisów praw-
nych, dotyczących egzemplarza obowiązkowe-
go. 

Egzemplarz obowiązkowy 
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Szanowne Koleżanki! 
Szanowni Koledzy! 
 
Nasza akcja popularyzacji książki i czytelnictwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK cieszy 
się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego, 
czego potwierdzeniem jest jej włączenie do przedsięwzięć promowanych 
wspólnie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy, 
Wydawców. Dlatego ogłaszamy kolejną, szóstą jej edycję, która odbędzie 
się w dn. 8-15 maja 2009 r. W tym roku i w latach następnych będziemy 
świadkami realizacji ambitnego projektu rządowego „Biblioteka+”, 
mającego znacznie poprawić bazę i funkcjonowanie bibliotek w gminach 
i małych miastach. Hasło TYGODNIA BIBLIOTEK 2009 - „Biblioteka to plus” 
nawiązuje oczywiście do nazwy projektu rządowego, popularyzuje to 
przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego 
ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie. 

Realizujący formy tegorocznego TYGODNIA powinni podkreślać to wszystko, 
co w działalności bibliotek jest korzyścią osobistą dla konkretnego czytelnika, 
jak i dla najbliższego otoczenia, czy też kraju. Jest więc miejsce na 
zaakcentowanie indywidualnego rozwoju, ułatwianie sukcesu użytkownikowi 
biblioteki, poprzez udostępnienie kolejnych form edukacji czytelniczej – 
biblioteki dziecięcej, szkolnej, publicznej, naukowej, ale także na 
wyeksponowanie roli bibliotek w środowisku gminy czy miasta. Mogą ją 
uwydatnić zarówno duże biblioteki, będące warsztatem pracy dla kadr wielu 
dziedzin, jak i mniejsze, niezwykle aktywne w kształtowaniu tożsamości 
regionalnej/lokalnej, wspierające dążenia i aspiracje użytkowników poprzez 
oferowanie dostępu do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii 
przekazu informacji. 

Omawiając działalność swojej biblioteki można też nawiązać do jej 
elementów historycznych. Biblioteka zawsze była pierwszą lub jedną 
z pierwszych struktur każdej społeczności. Warto przypominać wielkich 
mecenasów dużych bibliotek (Ossolińscy, Działyńscy), a także inicjatywy 
obecnych samorządów lokalnych dotyczące przekształcenia obiektów 
bibliotecznych w nowoczesne centra edukacji, informacji i kultury. 

Istotne jest ukazanie biblioteki, jako struktury systematycznie dostosowywanej 
do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywej i tak samo 
potrzebnej w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw 
obywatelskich, wyrównywaniu szans osób specjalnej troski, czy tez 
czytelników z obszarów słabych gospodarczo i kulturalnie. 

Mając w pamięci ogromne zaangażowanie Koleżanek i Kolegów w realizację 
poprzednich edycji Tygodnia Bibliotek, ponownie zwracamy się z gorącym 
apelem o wsparcie naszego wspólnego przedsięwzięcia na rzecz promocji 
czytelnictwa. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja programu 
obfitować będzie w nowe pomysły, służące ułatwieniu dostępu do książki 
różnym grupom czytelników, wzmocnieniu rangi zawodu bibliotekarza 
i postrzegania biblioteki, jako wielofunkcyjnej placówki, odpowiadającej na 
współczesne potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne. Liczymy, że 
w realizację inicjatywy zostaną włączeni organizatorzy bibliotek, instytucje 
kultury, placówki edukacyjne, media lokalne itp. 

Tradycyjnie już ogłaszamy dwa konkursy: 
• na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek; do 

udziału zapraszamy wszystkie rodzaje bibliotek, placówki kulturalne, 
stowarzyszenia, szkoły, itp., 

• na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek, związany z hasłem programu. 
Projekty należy przesyłać do Biura ZG SBP (Al. Niepodległości 213, 02-
086 Warszawa), najlepiej w formie plików JPG w terminie do 20 marca 
2009 r. Dopuszczamy możliwość przesyłania projektów wykonanych 
ręcznie na papierze. 

W obu konkursach autorów najciekawszych prac nagrodzimy nagrodami 
pieniężnymi. Na naszej stronie dostępne są już regulaminy konkursów.  
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Tygodniu Bibliotek 2009. 

Tydzień Bibliotek 2009 Szanowne Koleżanki, Szanowni Kole-
dzy Bibliotekarze 

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
będąc organizacją pożytku publiczne-
go, ma prawo do korzystania z dobro-
wolnych odpisów od podatku dochodo-
wego osób fizycznych i prawnych w 
wysokości 1%. Uzyskane w ten sposób 
fundusze wspomogły w latach ubiegłych 
m.in. realizację ogólnopolskiego pro-
gramu Tydzień Bibliotek oraz organiza-
cję konferencji i seminariów poświęco-
nych najistotniejszym zagadnieniom bi-
bliotekarstwa polskiego. Wszystkim 
dotychczasowym darczyńcom serdecz-
nie dziękuję. 

W tym roku ponownie zwracam się z 
prośbą o dokonanie odpisów 1% na 
rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. 

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za 
rok 2008 dokonać następujących wpi-
sów: 

• w pozycji 124 (nazwa organizacji 
pożytku publicznego): Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich 

• w pozycji 125 (nr KRS): 00000 81477 

• w pozycji 126 - deklarowaną wyso-
kość odpisu w złotówkach 

 

Apeluję do środowiska bibliotekarskie-
go o włączenie się w kampanię 1% na 
rzecz SBP. Wszystkim ofiarodawcom, 
którzy zdecydują się wesprzeć w ten 
sposób działalność Stowarzyszenia ser-
decznie dziękuję. Zgromadzone środki 
przeznaczone będą na cele służące 
całemu środowisku bibliotekarskiemu. 

Będę wdzięczna również za rozpropa-
gowanie niniejszego apelu wśród swoich 
znajomych, pracowników 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 
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Dnia 10 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie noworoczne bibliotekarzy 
organizowane przez Okręg Pomorski SBP, Duszpasterstwo Bibliotekarzy 
Archidiecezji Gdańskiej. Spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku, uczestniczyło w nim ponad 60 
osób, m.in. z  WiMBP w Gdańsku oraz jej filii, Bibliotek Politechniki 
Gdańskiej, Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu, MBP Sopot, MBP Gdynia, MBP Tczew, 
MBP Krynica Morska, GBP w Kolbudach oraz bibliotekarze ze szkół 
tczewskich i malborskich, a także liczna grupa emerytowanych bibliotekarzy. 

Gościem była kol. Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP. 

W pierwszej części spotkania opłatkowego, prezes Zarządu Duszpasterstwa - Grażyna Miętkiewicz 
przedstawiła plany działania na rok bieżący – majowa pielgrzymka do Częstochowy, letnia 
pielgrzymka do Niemiec oraz jesienny Dzień Skupienia w Krynicy Morskiej. 

Zwiedzano również wyremontowane pomieszczenia oraz wystawy: Poznaj piękno zakładek (ze 
zbiorów p. Marleny Majki), Magia Świąt Bożego Narodzenia oraz Fotografie ilustrujące ważniejsze 
wydarzenia z życia biblioteki. 

Każdy z gości biblioteki otrzymał na pamiątkę szydełkowego aniołka wykonanego przez panią 
Marlenę Majkę. 

W drugiej części spotkania organizowanego przez Bibliotekę Muzeum Zamkowego zaproszono 
uczestników do Kaplicy Św. Wawrzyńca, która nie jest udostępniana turystom. Następnie w Centrum 
Konferencyjnym w Karwanie, dyrektor Muzeum Janusz Trupinda wystąpił z odczytem o kulcie  
Świętego Wawrzyńca na Zamku Malborskim. Potem nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wspólne 
śpiewanie kolęd. Po spotkaniu towarzyskim zwiedzano malborską warownię. 

Spotkanie opłatkowe w Malborku 

Informowaliśmy już Państwa o 
nowym konkursie SBP - Mistrz 
P romoc j i  Czyte l n i c twa , 
r e a l i z o w a n y m  p r z y 
współpracy z Polską Izbą 
Książki. Celem konkursu jest 
popu laryzac ja  dz ia łań 
b i b l i o t e k  n a  r z e c z 
upowszechniania czytelnictwa 
i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego.  

Na naszej stronie internetowej 
dostępny jest regulamin 
konkursu. 

Termin nadsyłania prac do 
Biura ZG SBP upływa 28 
lutego br. 

Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 2008 

Redakcja czasopisma Biblioteka Analiz zwróciła się do SBP 
z propozycją zorganizowania w marcu na stronie internetowej, 
tygodniowej prezentacji, poświęconej bibliotekarstwu polskiemu 
z udziałem szerokiej rzeszy bibliotekarzy. Proponowane tematy: 

• sytuacja polskich bibliotek w ujęciu statystycznym, w tym wysokość 
finansowania 

• kształcenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy 

• biblioteki cyfrowe 

• egzemplarz obowiązkowy 

• działalność organizacji branżowych 

• ciekawostki z życia bibliotekarskiego 

W związku z powyższym przewodnicząca SBP zaproponowała 
dyrektorom Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, przesyłanie do 
Biura ZG SBP, krótkich tekstów dotyczących najważniejszych 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek, osiągnięć oraz 
planów na bieżący rok. W przedsięwzięcie promujące działalność 
bibliotekarzy i bibliotek włączeni zostaną również redaktorzy 
czasopism SBP i przedstawiciele Instytutu Książki i Czytelnictwa BN 
oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 
a także Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. 

Wszystkim bibliotekom, które przesłały teksty serdecznie 
dziękujemy. 

Nowa inicjatywa Biblioteki Analiz i SBP 
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opracowanie i redakcja:  
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (0-22) 825-83-74, e-mail: biurozgsbp@wp.pl 
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl 
fax: (0-22) 825-53-49,  adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info 
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: 
 

• styczeń - Korporacja Ha!art na serie spotkań z autorami ksiąŜek, wystawy, wykłady,  

• styczeń-luty - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach na wystawę lalek pt. 
„Z ksiąŜek, KSIĄG i ksiąŜeczek oraz luźnych karteczek” 

• 9-10 stycznia - WyŜsza Szkoła Biznesu oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej do udziału w konferen-
cji pt. „Społeczeństwo wiedzy - mit czy szansa dla Polski?”. W konferencji brała udział Maria Bur-
chard - Sekretarz Generalny SBP. 

• 20 stycznia - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na spotkanie upamiętnia-
jące Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

• 21 stycznia - ALEPH Polska Sp. z o.o. na seminarium Primo. W spotkaniu uczestniczyły m.in. ElŜ-
bieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP oraz Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP 

• 28 stycznia - Zarząd Oddziału SBP w Sieradzu na zjazd sprawozdawczo-wyborczy 

• 30 stycznia - Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków i Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie na na wernisaŜ wystawy kolekcji rzeźb zrealizowanych w ramach projektu Warszawskiego 
festiwalu rzeźby - Rzeźba dla Warszawy 

 

Nowość wydawnicza: 

1. „Modelowanie rozległych systemów informacyjnych: Zdrowie i kultura” - Małgorzata Kisi-

lowska . - cena 38 zł 

W styczniu odbyły się spotkania Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP, który odbędzie się w dniach 30-31 maja br. w Konstancinie k. Warszawy. 
Towarzyszyć mu będzie (29-30 maja br.) konferencja naukowa pt. „Nowoczesna biblioteka - klu-
czem do sukcesu użytkowników i edukacji społeczeństwa”. Do współpracy zaproszono Konferencję 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek 
Publicznych, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Ustalono, że konferencja 
obejmować będzie cztery sesje tematyczne poświęcone: 

 

• zadaniom nowoczesnej biblioteki w systemie nauki i kultury 

• wizerunkowi zawodu bibliotekarza 

• prawodawstwu bibliotecznemu 

• finansowaniu działalności bibliotek 

 

SBP wystąpiło o patronaty nad konferencją do ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego, eduka-
cji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego. 

Przygotowania do konferencji towarzyszącej KZD SBP 


