EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Posiedzenie prezydium ZG SBP
W dniu 28 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, które prowadziła przewodnicząca – Kol. Elżbieta
Stefańczyk. W trakcie obrad zebrani
przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie Kol. Marzena
Przybysz - sekretarz generalny
przedstawiła projekt „Planu pracy ZG
SBP na 2010 r.”. Uwzględnia on zadania statutowe ujęte w dokumentach:
Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich na lata 2010-2021; Program
działania SBP na lata 2009-2013;
Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów
SBP. Projekt uwzględnia zadania, z
których część planowana jest do dofinansowania przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, w
ramach realizacji Programu Rozwoju
Bibliotek. Za koordynację i realizację
zadań przewidzianych do dofinansowania przez FRSI odpowiedzialny
będzie kierownik projektu wyznaczony przez ZG SBP, a za poszczególne
działania członkowie ZG. Oprócz zadań realizowanych w ramach Strategii..., projekt Planu uwzględnia inne
działania statutowe SBP, w tym m.in.:
• działalność wydawniczą
• organizację konkursu Nagroda Naukowa SBP im. prof. Adama Łysakowskiego
• kontynuację digitalizacji czasopism
SBP
• kontynuowanie działań opiniodawczych i informacyjnych dot. bibliotekarstwa polskiego w Unii Europejskiej
• opiniowanie dokumentów rządowych i samorządowych i formułowanie w tym zakresie oczekiwań
społeczeństwa bibliotekarskiego.
We realizacji planu SBP współpracować będzie z jednostkami administracji centralnej, organizacjami działającymi w obszarze książki i czytelnictwa, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami.
W kolejnym punkcie porządku obrad
Anna Grzecznowska omówiła stan
przygotowań i realizacji umów z FRSI

dotyczących wzmocnienia potencjału
SBP. Elżbieta Stefańczyk poinformowała zebranych o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na redaktora
naczelnego portalu SBP.
Przechodząc do następnego punktu
programu spotkania (stan finansowy
SBP), Joanna PasztaleniecJarzyńska - skarbnik SBP, przedstawiła analizę wyników w ostatnim
kwartale 2009 r. i przewidywania
dot. wyniku finansowego na dzień 31
grudnia 2009 r. Z uwagi na tendencję
spadkową w sprzedaży literatury
fachowej, Prezydium ZG zaleciło
przeprowadzenie szczegółowej analizy ekonomicznej działalności wydawniczej. Prezydium przyjęło również
uchwałę (Nr 1/2010) w sprawie gratisów publikacji Wydawnictwa SBP.
Omówiono również stan przygotowań
do VII edycji „Tygodnia Bibliotek”
oraz II edycji konkursu „Mistrz promocji czytelnictwa”. Następnie Sylwia
Błaszczyk i Ewa Chrzan przekazały
informacje o sprawozdaniach za ubiegły rok z działalności zarządów okręgów oraz sekcji, komisji i zespołu ZG
SBP. W sprawach różnych podjęto
temat budowy bazy członków SBP
(trwają prace nad projektem ankiety)
oraz propozycje podjęcia prac nad
budową programy lojalnościowego;
w najbliższych dniach, członkowie Prezydium spotkają się ze specjalistą w
tym zakresie, Panem Tomaszem Schimankiem z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

SBP w EBLIDA
Od 1 stycznia 2010 roku, SBP
jest członkiem European Bureau
of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA).
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Spotkanie w MKiDN
13 stycznia 2010 r. w MKiDN
odbyły się konsultacje dotyczące
zamiaru resortu kultury zmian w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wprowadzających likwidację
zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SBP, Związku Bibliotek
Polskich, dr Tomasz Makowski przewodniczący Krajowej Rady
Bibliotecznej , Grzegorz Gauden
- dyrektor Instytutu Ksiązki, Teresa Szymorowska - przewodnicząca Konferencji Dyrektorów
WBP oraz pracownicy resortu
kultury.
Minister Bogdan Zdrojewski poinformował o inicjatywach resortu dla bibliotek m.in.:
• bezpłatnego zainstalowania
szerokopasmowego Internetu
• wzrostu środków finansowych
na zakupy nowości
•u r u c h o m i e n i a p r o g r a m u
„Infrastruktura bibliotek” na
małą modernizację obiektów
bibliotecznych
Potwierdził utrzymanie obowiązku dla gmin tworzenia bibliotek
publicznych; zapowiedział wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających samorządom łączenie
bibliotek publicznych z innymi
instytucjami pod pewnymi warunkami (opinia KRB, opinia wbp,
ostateczna decyzja w gestii Ministra Kultury i inne).
Stanowisko Stowarzyszenia w
kwestii likwidacji zakazu łączenia bibliotek pozostaje niezmienne. Wobec formułowania w trakcie spotkania różnych propozycji
w tej kwestii, przewodnicząca
SBP poprosiła Pana Ministra o
przedstawienie proponowanych
zmian w formie oficjalnego dokumentu, do którego zapisów
SBP przedstawi swoją opinię.
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Spotkanie Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP
W dniu 21 stycznia 2009 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie członków i
sympatyków Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
SBP.
Obecni byli: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca ZG
SBP, Bożena Boryczka – OEIiZK Warszawa, Danuta
Brzezińska – TNBSP, Rosińska Halina – ZS w Pustelniku,
Agnieszka Pietryka – Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie, Elżbieta Mieczkowska – WMBP w Elblągu,
Maria Wiśniewska – WMBP w Olsztynie, Sylwia Czacharowska – WMBP w Olsztynie, Marta Jasińska –
PBW w Warszawie, Robert Miszczuk – PBW w Warszawie, Grażyna Leonowicz – PBW w Warszawie, Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz – DBP we Wrocławiu,
Lucyna Kurowska-Trudzik – DBP we Wrocławiu, Maria
Nóżka – PBW w Lublinie, Olga Topolewska, – CEN Białystok, Magdalena Brewczyńska – BP KPCEN we Włocławku, Wiesława Rejmer-Zaklekta – PBW w Warszawie, Aldona Zawałkiewicz – Biblioteka Pedagogiczna
w Toruniu, Robert Beller – PBW w Warszawie, Wiesława Budrowska – Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.
Porządek zebrania:
Zebranych powitała przewodnicząca Sekcji Bibliotek
Pedagogicznych i Szkolnych, Wiesława Budrowska. Następnie głos zabrała przewodnicząca ZG SBP Elżbieta
Stefańczyk, która zachęcała do integracji środowiska
bibliotekarskiego i wymiany informacji. Zwróciła też
uwagę na artykuł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dziale Kultura pt. „Zielona wyspa Zdrojewskiego”.
W dalszej części spotkania Agnieszka Pietryka z
Ośrodka Rozwoju Edukacji poinformowała o tym, że
w ramach przydzielonych jej obowiązków będzie zajmowała się kontaktami z bibliotekami pedagogicznymi i że
jest szansa na środki finansowe na szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Ustalono również roboczy plan pracy Sekcji na rok
2010 obejmujący:
1. Sprawy organizacyjne:
• terminarz posiedzeń Zarządu Sekcji oraz zespołu redakcyjnego serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
• opracowanie regulaminu Sekcji,
• przygotowanie i rozesłanie listów do wszystkich bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu zaproszenia
do współpracy z Sekcją;
• opracowanie bazy członków SBP w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych;
• nawiązanie ścisłej współpracy z TNBSP, Biblioteką
Narodową, Instytutem Książki i Czytelnictwa, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, KRB,
• współpraca z redakcją „Biblioteki w Szkole” przy organizacji konkursu dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych na scenariusz przedmiotowej lekcji bibliotecznej;
• organizacja spotkania dyrektorów bibliotek pedagogicznych w celu powołania Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Pedagogicznych; Agnieszka Pietryka poinformowała zebranych o zmianach, jakie mają nastąpić

w sprawie statystyki bibliotecznej,
2. Działalność edukacyjna:
• organizacja warsztatów:
• podnoszenie kompetencji członków Sekcji w zakresie posługiwania się technologią informacyjną,
• opracowanie
dokumentów
elektronicznych
(Biblioteka Narodowa),
• prowadzenie zajęć w bibliotece metodą projektu,
• multimedia w bibliotece szkolnej (OEIiZK Warszawa).
• organizacja konferencji:
• E-learning w bibliotekach (OEIiZK Warszawa, SBP).
• wystawa edukacyjna fotografii „Dzika Polska” i
warsztaty ekologiczne w pięciu wybranych bibliotekach pedagogicznych (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot).
3. Działalność popularyzatorska:
• prowadzenie serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP,
• popularyzacja idei „Tygodnia Bibliotek” wśród bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
• popularyzacja czasopism i serwisów bibliotekarskich.
4. Działalność integracyjna:
• organizacja wyjazdu edukacyjnego do bibliotek centrów medialnych i biblioteki pedagogicznej w Lublinie.
Po przedstawieniu planu pracy Sekcji głos zabrała p.
Danuta Brzezińska, zastępca prezesa Rady Głównej
TNBSP. Odpowiadając na zaproszenie do współpracy
przedstawiła propozycję powołania komisji trójstronnej
w celu wypracowania wspólnego stanowiska organizacji
zrzeszających nauczycieli bibliotekarzy (TNBSP oraz
sekcje bibliotek pedagogicznych i szkolnych ZNP i SBP).
Zmiany zapowiadane przez ministra Zdrojewskiego oraz
brak oparcia w resorcie edukacji budzą obawy o przyszłość bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Dlatego
postanowiono opisać warunki prawidłowego funkcjonowania tych bibliotek i przedstawić je w MEN. Inicjatywa
została zaakceptowana przez Zarząd Główny ZNP, który będzie gospodarzem pierwszego roboczego spotkania (10 lutego). Reprezentanci Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP zostaną zgłoszeni
w najbliższych dniach. Podczas spotkania chęć udziału w
pracach komisji wyraziła p. Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Olsztynie. Zebrani zostali też poinformowani, o najnowszej (22.12.2009 r.) ekspertyzie dokonanej przez
Biuro Analiz Sejmowych, w odpowiedzi na interpelację
posła Artura Ostrowskiego. W konkluzji zdecydowanie
zanegowano zasadność zwolnienia szkoły z obowiązku
prowadzenia biblioteki szkolnej poprzez scedowanie
tego obowiązku na inny podmiot, w drodze umowy cywilnoprawnej lub porozumienia.
Zebrani zostali też poinformowani przez Roberta Miszczuka, że w MEN prawdopodobnie istnieje projekt umożliwiający łączenie bibliotek pedagogicznych z innymi
ośrodkami.
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Uroczyste otwarcie po modernizacji
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Warszawie

Spotkanie młodych bibliotekarzy
w Warszawie

W dniu 27 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku siedziby Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Adama Struzika –
marszałka województwa mazowieckiego, aktu poświęcenia
biblioteki, oficjalnego powitania przybyłych przez Beatę
Zych – dyrektor biblioteki oraz wystąpień zaproszonych
gości. Z ramienia ZG SBP w uroczystości wzięła udział Marzena Przybysz – sekretarz generalny. W części artystycznej wystąpił Chór i Orkiestra Kolegium Nauczycielskiego w
Warszawie. Chętnym gościom umożliwiono zwiedzanie
biblioteki. W zmodernizowanej siedzibie Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej jest wiele możliwości rozwijania jej
zadań. Siedziba Biblioteki przy ul. Gocławskiej 4 wraz z
odpowiednim wyposażeniem jest miejscem dostępnym i
przyjaznym dla czytelników. Jako placówka obsługująca
nauczycieli, osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela oraz innych zainteresowanych, gromadzi i udostępnia
publikacje o charakterze naukowym i popularnym a w
szczególności z zakresu pedagogiki, oświaty i nauk pokrewnych. Prowadzi także szeroką działalność edukacyjną
dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych i uczniów. Czytelnikom udostępnione zostaną dwie przestronne czytelnie. Jedna z nich mieści się na dwóch poziomach i została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Druga to czytelnia prasy. Dzięki skomputeryzowaniu biblioteki czytelnicy będą mieli możliwość wypożyczenia
książek przez Internet. Ponadto w budynku znajdują się:
sala dydaktyczna, sala konferencyjna na ok. 80 osób oraz
magazyny biblioteczne wyposażone w system magazynowania zwartego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
jest największą tego typu placówką na Mazowszu. Posiada
obecnie w Warszawie dwie siedziby: główną na Pradze
Południe 4 i placówkę na Mokotowie oraz dziewięć filii
zlokalizowanych na stołecznej Pradze Północ oraz w Błoniach, Grodzisku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Piasecznie, Sochaczewie, Wołominie i Żyrardowie.

Opłatek u bibliotekarzy w Gdańsku
Początek roku to czas, kiedy spotykamy się, składamy
życzenia, śpiewamy kolędy. Nie inaczej było w tym
roku. Gościny bibliotekarzom udzieliła parafia p. w.
św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku.
Bajeczna, zimowa aura zachęcała, by wyjść z domu,
dlatego 16.01.2010 r. do Gdyni przybyło 75 gości –
obok mieszkańców Trójmiasta, także bibliotekarze z
Wejherowa, Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Słupska, Malborka. Na zaproszenie pomorskich bibliotekarzy odpowiedziała Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i wicedyrektor Biblioteki Narodowej oraz Anna Buczkowska-Pawlik – przewodnicząca Okręgu Pomorskiego
SBP.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie, w piątek 22
stycznia zebrała się grupa robocza młodych bibliotekarzy. Spotkanie na zaproszenie p. Macieja
Dziubeckiego odbyło się w biurze firmy Aleph –
strategicznego sponsora Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wzięli w nim udział: Aleksandra
Cerska, Paweł Dobrzelecki, Angelika Dymura,
Maciej Dziubecki, Patrycja Erbem, Marta Gąsiorowska, Maja Kimnes, Marzena Łykowska, Piotr
Marcinkowski, Anna Marcol, Izabela Rachuba,
Beata Śliwińska, Piotr Wejman, Dorota Woźnica
Głównym celem spotkania było osobiste poznanie
się członków zespołu, którzy do tej pory wymieniali opinie tylko drogą korespondencji elektronicznej. W trakcie dyskusji zdefiniowano także
najważniejsze problemy młodych bibliotekarzy,
określono działania na najbliższe 3 lata oraz postulaty wobec organizatorów V Forum Młodych
Bibliotekarzy. Za najistotniejsze problemy młodych bibliotekarzy uznano:
1. brak interesującej oferty szkoleniowej;
2. inercję środowiska i powszechny brak utożsamiania się z zawodem;
3. niski prestiż zawodu, którego główną przyczyną są niskie zarobki;
4. brak jasnych kryteriów awansów zawodowych;
5. brak strategicznego myślenia o bibliotekarstwie i w bibliotekarstwie;
6. niejasność sensu członkostwa w SBP.
Podczas spotkania ustalono priorytetowe projekty
w których będą aktywnie uczestniczyli młodzi bibliotekarze. Dotyczą one m.in. budowy systemu
wymiany i staży zawodowych, opracowania programu lojalnościowego dla członków SBP, organizacji Europejskiego forum młodych bibliotekarzy.
Pełna relacja ze spotkania dostępna jest pod adresem:
http://www.ebib.info/content/view/2414/75/

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa i kolędowanie w solidnych murach neogotyckiej świątyni, po którym zebrani raczyli się smakołykami przygotowanymi
przez nasze koleżanki z Gdyni - H. Roszkowską,
E. Michałowską, K. Kuleszę i M. Kunicką. Podczas tej
części spotkania Marian Skomro - Członek Honorowy
SBP przedstawił plan działania Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej na rok 2010, a Albina Wiktorska omówiła planowaną na wrzesień pielgrzymkę do Chorwacji. Zebrani złożyli także gratulacje ks. Maciejowi Kwietniowi, któremu w grudniu 2009
nadano tytuł kanonika.
Opłatkowemu spotkaniu towarzyszyła radość, entuzjazm i wiara, że wszystkie tegoroczne plany i zamierzenia uda się doprowadzić do szczęśliwego końca.
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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy Bibliotekarze
Zbliża się okres rozliczeń
podatkowych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
będąc organizacją pożytku
publicznego, ma prawo do korzystania z dobrowolnych odpisów od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych w wysokości
1%. Uzyskane w ten sposób fundusze wspomogły w latach ubiegłych m.in. realizację
ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek
oraz organizację konferencji i seminariów
poświęconych najistotniejszym zagadnieniom
bibliotekarstwa polskiego. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękuję.
W tym roku ponownie zwracam się z prośbą o dokonanie odpisów 1% za rok 2009
na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Apeluję do środowiska bibliotekarskiego o
włączenie się w kampanię 1% na rzecz SBP.
Wszystkim ofiarodawcom, którzy zdecydują
się wesprzeć w ten sposób działalność Stowarzyszenia serdecznie dziękuję. Zgromadzone
środki przeznaczone będą na cele służące
środowisku bibliotekarskiemu.
Będę wdzięczna również za rozpropagowanie niniejszego apelu wśród swoich znajomych,
pracowników i przyjaciół.
Elżbieta Stefańczyk,
Przewodnicząca SBP

Rabaty
na wydawnictwa SBP
Zachęcamy do prenumeraty zbiorowej naszych
czasopism dla bibliotek i bibliotekarzy. Oferujemy korzystne rabaty na Bibliotekarza, Poradnik
Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, w zależności
od liczby egzemplarzy: 3-6 egz. - 10%, 7-9 egz
- 15%, powyżej 10 egz. - 20%
Na książki i wydawnictwa SBP przy zamówieniach zbiorczych (powyżej 10 egzemplarzy jednego tytułu) proponujemy rabat w wysokości
20%. Oferta obejmuje czasopisma i książki wydane dotychczas, a także prenumeratę na 2010
r.
Zamówienia - Dział Promocji i Kolportażu:
tel. 22 825-50-24; fax 22 825-53-49;
e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Nowości wydawnicze
Bunt czytelników. Proza
netgeneracji
prof. Grzegorza Leszczyńskiego

inicjacyjna

Książka Grzegorza Leszczyńskiego,
wytrawnego krytyka i historyka
literatury dziecięcej, koncentruje się na
wybranych zjawiskach współczesnej
prozy inicjacyjnej dla młodzieży.
Omawia środowisko nastolatków w
kontekście literatury młodzieżowej,
czytelnictwa i korzystania z biblioteki.
Adresowana jest nie tylko do
bibliotekarzy pracujących z młodym
pokoleniem, ale także do rodziców,
nauczycieli,
pedagogów,
literaturoznawców, psychologów. W
książce tej dorośli odnajdą obraz świata
widziany przez nastolatków, skonfrontowany z ich własnymi
przeżyciami lekturowymi. Bibliotekarzom natomiast książka
pomoże określić, jak prowadzić bibliotekę dla młodzieży tak,
aby była miejscem, które „kusi nowoczesnością zbiorów a nie
zniechęca patyną staroci; prowokuje do pytań i zmusza do
refleksji a nie drażni mentorstwem narracji i belferstwem
pouczeń; zamiast umoralniających książek eksponuje
kontrowersyjne – takie, których lektura zmusi nastolatka do
zmierzenia się z jego własnymi problemami, bo szydercza
popkultura wiecznego rechotu i ignorancji nie pomoże mu w
budowaniu wewnętrznego ładu. To ma być biblioteka dla
czytelników, którzy nie gdzie indziej, ale tu i teraz żyją i
zmagają się z własnym losem”.
Stron 268, oprawa twarda, cena 46 zł
Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym
Pr. zb. pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król

Publikacja jest pokłosiem bardzo interesującej konferencji
zorganizowanej
przez
Instytut
Bibliotekoznawstwa
i
Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego,
Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w 2009 roku. Prezentuje aktualny stan
badań poświęconych tematyce jakości
w odniesieniu do bibliotek, a także
doświadczenia bibliotek we wdrażaniu
nowoczesnych koncepcji zarządzania
jakością oraz innowacyjnych usług
bibliotecznych.
EKSPRES ZG SBP

opracowanie i redakcja:
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (22) 825-83-74, e-mail: biuro@sbp.pl
Konrad Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (22) 825-54-25
fax: (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. (22) 825-50-24; fax (22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania się z autorem.
Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego.
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Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 8 stycznia 2010 r. zmarł
śp.

dr Mieczysław Szyszko
Długoletni Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, nauczyciel akademicki, członek SBP.
Odszedł wspaniały człowiek, zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i polskiego bibliotekarstwa, sprawiedliwy
i cierpliwy przełożony.
Uroczystości pogrzebowe z udziałem pocztu sztandarowego SBP
odbyły się na Cmentarzu Komunalnym
Północnym w Warszawie
W tych trudnych chwilach, wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i Najbliższym składają
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz Koleżanki i Koledzy z Biura ZG SBP
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat
w dniu 24 stycznia 2010 r. zmarła
śp

dr Jadwiga Andrzejewska
Honorowy Członek
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Założycielka i Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Koleżeńskiego we Wrocławiu
Z zamiłowania bibliotekarz i nauczyciel akademicki, autorka wielu prac
z dziedziny bibliotekoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej
Uroczystości pogrzebowe z udziałem pocztu sztandarowego SBP odbyły się w dniu 29
stycznia 2010 r. we Wrocławiu, na Cmentarzu Sępolno
Pani Jadwiga Andrzejewska pozostanie w naszej pamięci, jako oddany
środowisku działacz naszej organizacji, sumienny pracownik i pełna
życzliwości Koleżanka.
Cześć Jej pamięci
W imieniu całej społeczności stowarzyszeniowej
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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