Kole anki i Koledzy Bibliotekarze!

Minister Kultury obejmuje patronat nad
TYGODNIEM BIBLIOTEK 2005
Pan
Jan Wołosz
Przewodnicz cy Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
Szanowny Panie Przewodnicz cy!
W odpowiedzi na Pa skie pismo z 19
stycznia
br.
mam
zaszczyt
przekaza
wiadomo , e Minister Kultury – pan Waldemar
D browski – patronat nad TYGODNIEM
BIBLIOTEK 2005, organizowanym w dniach 8 –
15 maja 2005 roku, pod hasłem Biblioteka
otwarta dla Ciebie przyj ł z satysfakcj . Nie
sposób bowiem przeceni tego przedsi wzi cia
dla upowszechniania czytelnictwa.
Z powa aniem
DYREKTOR
Sekretariatu Ministra
Zofia Wile ska

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
uzyskało status
ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO
Nasza działalno
słu y całemu rodowisku
bibliotekarskiemu.
Na
t
działalno
zdobywamy – w wielkim trudzie – rodki
głównie z produkcji ksi ek i czasopism
fachowych. rodki finansowe pozyskane t
drog nie pozwalaj nam jednak na szersze
rozwini cie naszych inicjatyw.
Je li chcesz wspomóc nasz działalno ,
mo esz – zgodnie z Ustaw – przekaza
Stowarzyszeniu 1 % swego podatku.
Twoja decyzja wspomo e działania
SBP, z korzy ci
dla całego rodowiska
bibliotekarskiego.
Zróbmy razem co wi cej!
Nasze konto:
MILLENNIUM

Rodzinnych, zdrowych, spokojnych
wi t Wielkanocnych yczy
Bibliotekarzom, Czytelnikom,
Członkom
i Sympatykom SBP
Zarz d Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich

nr 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Ofiarodawcom z góry dzi kujemy!
Biuro ZG SBP

W TYM NUMERZE, m. in.:
1. APELE I KONKURSY – s. 1, 2, 3
2. PROJEKTY BN – s. 2, 3
3. ZAPOWIEDZI KONFERENCJI – s. 4

Nowa platforma współpracy SBP
28 lutego br. odbyło si
drugie ju
posiedzenie
Rady
Pozarz dowych
Organizacji Kulturalnych, w skład której – jak
pisali my w 25 numerze Expresu – został
powołany
Przewodnicz cy
SBP
Jan
Wołosz. Rada jest organem opiniodawczodoradczym Ministra Kultury i ma za zadanie
współpracowa z nim w zakresie tworzenia
polskich i europejskich aktów legislacyjnych
oraz
efektywnego
wykorzystywania
funduszy europejskich przez organizacje
pozarz dowe działaj ce w sferze kultury. Na
jej czele stoi znany aktor Olgierd
Łukaszewicz.
W spotkaniu 28 lutego wzi ła udział
Wiceminister
Kultury
Agnieszka
Odorowicz. Omówiono spraw wadliwie
sformułowanych
zapisów
w
ustawie
Ordynacja podatkowa i w ustawie o
swobodzie gospodarczej, nakładaj cych na
twórców i artystów obowi zek płacenia
podatków wedle zasad obowi zuj cych
podmioty gospodarcze. Przyj to apel Rady
do ministrów kultury, gospodarki i finansów
o zmian tych zapisów. Postanowiono tak e
wspólnie wyst powa
we wszystkich
sprawach wa nych dla pozarz dowych
organizacji
kulturalnych,
zwłaszcza
uczestnicz cych w pracach Rady, i poparto
jej działania zmierzaj ce do lobowania
spraw wa nych dla kultury.
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Apel fundacji ABC XXI
Fundacja zwraca si z pro b o wsparcie
kwot 1 % od podatku. Pomoc ta jest jej
ogromnie potrzebna, poniewa
prawie
wszystkie wolne rodki przeznaczyła w
zeszłym roku na akcj na rzecz bibliotek
Cała Polska czyta dzieciom. Obsługa tego
Maratonu pochłania spore kwoty, a
pieni dze
sponsorów
s
cz sto
bezpo rednio kierowane na Maraton – i o
tyle mniej wpływa do Fundacji. W tej chwili
Fundacja ma problem nawet z płaceniem
rachunków.
Społeczne
wsparcie
pozwoli
jej
przetrwa i nadal wspomaga biblioteki.

Zako czenie prac nad kodeksem etyki
bibliotekarza i pracownika informacji
Zespół roboczy ds. kodeksu etyki
zawodowej – powołany przez ZG SBP –
zako czył prac nad ostateczn wersj
projektu kodeksu. W dniu 22 lutego br. w
Bibliotece
narodowej
odbyło
si
posiedzenie zespołu autorskiego oraz
przedstawicieli ZG SBP, na którym
poddano analizie opinie o projekcie
kodeksu, wyra one w dyskusji publicznej,
a tak e zmodyfikowano niektóre zapisy.
Przyj cie kodeksu przewidziano na
najbli szym posiedzeniu ZG w kwietniu br.

90 tysi cy euro dla Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa została zaproszona do
udziału w realizacji dwuletniego projektu,
zainicjowanego
przez
Konferencj
Dyrektorów
Europejskich
Bibliotek
Narodowych. Jego cel to standaryzacja usług
i
zasad
opracowywania
zbiorów
zdigitalizowanych
oraz
zapewnienie
wieloj zycznego
dost pu
do
usług
bibliotecznych. Biblioteka otrzymała na to
około 90 tys. euro z bud etu UE w ramach 6ego programu naukowego IST. Bierze w nim
udział 10 pa stw, które przyst piły w maju
ub. roku do wspólnot europejskich, oraz
Biblioteka Królewska w Hadze, British
Library, Die Deutsche Bibliothek we
Frankfurcie
i
szwajcarska
Biblioteka
Narodowa.
Nowo ci wydawnicze:
Marcin Drzewiecki,
„Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich
szkołach”,
Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka
Wydawnictwo SBP

-

Bie

cy harmonogram przedzjazdowy

Uprzejmie przypominamy, e najpó niej
do ko ca marca 2005 r. Zarz dy
Okr gów powinny przygotowa zjazdy
sprawozdawczo-wyborcze – wybra
władze oraz delegatów na KZD.
Biuro ZG SBP prosi o niezwłoczne
dostarczanie materiałów pozjazdowych.

Uprzejmie przypominamy, e szczegółowe
informacje nt. konkursu Na najlepszy
program działa w TYGODNIU BIBLIOTEK
2005 znajduj si na stronie
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/tydzien_bibliotek_
2005_konkurs.html

- 3 lutego br. Koło Miejskie SBP w Lublinie
zorganizowało Staropolski Wieczór Karnawałowy.
- 4 lutego br. w BUW-ie odbyła si konferencja nt.
Nowoczesno w bibliotece a elektroniczne zbiory i
technologie ukierunkowane na klienta. Pierwszy blok
po wi cono problemowi Zasoby elektroniczne/nowe
technologie a nowoczesno w bibliotece, natomiast
drugi zagadnieniu Nowoczesno
poprzez now
ofert . Referaty wygłosili m.in. Christof Eichert z
Fundacji Bertelsmanna i znani działacze SBP: Jan
Wołosz, Henryk Hollender, Bo ena BednarekMichalska.
- 4 lutego br. w Ksi nicy Cieszy skiej odbył si
wernisa wystawy Ta ksi ka jest moj własno ci ekslibrisy od XVI wieku do współczesno ci; 8 lutego
br. Biblioteka
l ska zaprezentowała wystaw
konkursow
l ska fotografia prasowa 2004, a
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
ekspozycj Ojciec literatury polskiej Mikołaj Rej z
Nagłowic.

Urz dzenie do odkwaszania papieru
Biblioteka Narodowa zakupiła ze rodków
przeznaczonych na realizacj Wieloletniego
Programu Rz dowego „Kwa ny papier” aparat
C-900.
Urz dzenie,
dostarczone
przez
niemieck
firm
Neschen,
zostało
zainstalowane w specjalnie zmodernizowanych
i rozbudowanych pomieszczeniach budynku
techniczno-laboratoryjnego
BN.
Zakupowi
towarzysz
dalsze dostawy dodatkowych
urz dze
i
systemów,
m.in.
do
ewidencjonowania, odkurzania i r cznego
odkwaszania pojedynczych kart.

Konkurs na ekslibris
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w
Gda sku ogłasza konkurs na ekslibris. Jego
celem jest upami tnienie 60-tej rocznicy
powstania uczelni i jej Biblioteki Głównej. Konkurs
ma charakter otwarty, a uczestnictwo jest
bezpłatne. Przewidziano nast puj ce nagrody:
I – 2000 zł;
II – 1000 zł;
III – 500 zł.

Do konkursu mo na zgłasza prace (najwy ej 5)
wykonane dowoln technik graficzn , kolorowe
lub czarno-białe, dowolnego kształtu, o wymiarach
nie przekraczaj cych 15 cm x 10 cm. Termin
nadsyłania prac mija 15 lipca 2005 r.
Szczegółowe informacje:
- pod tel. (0 – 58) 349 10 40;
- na stronie: www.biblioteka.amg.gda.pl
E-mail: biblsekr@amg.gda.pl

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.

MI DZYNARODOWE SEMINARIUM
Ochrona zbiorów bibliotecznych w trosce o zachowanie
wspólnego dziedzictwa europejskiego
Warszawa 18 – 20 kwietnia 2005 r.
Organizatorzy:
Goethe Institut, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa
W programie m.in.:
Stanisław Czajka – Wicedyrektor BN
Działalno

BN na rzecz ochrony zbiorów w Polsce

Reinhard Feldmann – ULB M nster

- Zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych – zadanie na przyszło
- Aktualna sytuacja w dziedzinie zabezpieczania zbiorów bibliotecznych w Niemczech,
Holandii i Szwajcarii
- Forum na temat zabezpieczania zbiorów bibliotecznych – portal internetowy

Renate van Issem – SUB Getynga

- Rzemiosło a nauka. Kształcenie i zawód restauratora - porównanie sytuacji w krajach
europejskich
- Zabezpieczenie zbiorów w codziennej pracy du ej biblioteki uniwersyteckiej

Andreas Mälck – SB Berlin

Działania na rzecz zabezpieczenia zbiorów w Staadsbibliothek zu Berlin

Marzenna Ciecha ska – ASP

Kształcenie konserwatorów – renowatorów zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce

Warsztaty konserwatorskie BN
Warsztaty konserwatorskie BUW
Wi cej informacji – http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ochrona_zbiorow_seminarium.html

DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
Ogólnopolska konferencja towarzysz ca Krajowemu Zjazdowi Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, BN 3 – 4 czerwca 2005 r.
W programie m. in.:
Digitalizacja: aspekty kulturowe, miejsce i rola BN
Digitalizacja – odniesienia mi dzynarodowe
Standardy digitalizacji
Digitalizacja: do wiadczenia i przyszło
Z do wiadcze BUAM

Z do wiadcze i praktyki digitalizacji

