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W TYM NUMERZE, m. in.: 
 

1. O TYGODNIU BIBLIOTEK 2006 – s. 1. 

2.  APELE I ZAPOWIEDZI – s. 2, 3, 4. 

3.  KRONIKA SBP – s. 3. 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006 pod hasłem 
„Nie wiesz? – Zapytaj w bibliotece”  – 

III edycja konkursu 
Na najlepszy program działań w 

Tygodniu Bibliotek 
 

Nawiązując do pozytywnych 
doświadczeń poprzednich lat niniejszym 
ogłaszamy trzecią edycję konkursu Na 
najlepszy program działań w TYGODNIU 
BIBLIOTEK.  

Zachęcamy do wyszukiwania nowych 
form realizacji przedsięwzięcia (przypomnijmy, 
że w ubiegłych latach doliczyliśmy się ponad 
100 rodzajów inicjatyw), do współpracy z 
lokalnymi władzami, szkołami różnego 
szczebla, stowarzyszeniami kulturalnymi i 
mediami – zarówno sprawdzonymi w 
koordynacji działań, jak i nowymi. Placówkom 
leżącym w gminach i powiatach pogranicznych 
radzimy zastanowić się nad możliwościami 
zorganizowania imprez o zasięgu 
międzynarodowym.   

W konkursie mogą brać udział zarówno 
biblioteki, jak i struktury SBP, a także inne 
stowarzyszenia bibliotekarskie.  

Zarząd Główny SBP chciałby i tym razem 
uhonorować najlepszych autorów programów, 
popularyzując ich osiągnięcia na arenie 
krajowej. W tym celu prosimy o przesłanie 
krótkiej informacji do 21 kwietnia br. na  adres 
internetowy Biura ZG SBP (biurozgsbp@wp.pl)    

                lub pocztowy: 
Al. Niepodległości 213, 02 – 086 Warszawa,  

wg schematu: 
nazwa biblioteki, rodzaj i ogólna charakterystyka 
przedsięwzięcia, miejsce i dokładny termin, 
(ewentualnie – współpracownicy).  

Autorom najciekawszych inicjatyw 
przekażemy w drugiej połowie maja druki 
sprawozdawcze. Na ich podstawie Jury 
Konkursu dokona oceny programu TYGODNIA i 
nagrodzi laureatów. 

 

Spotkanie w Zielonej Górze 

 

 22 lutego 2006 r. na zaproszenie Zarządu 
Okręgu SBP w Zielonej Górze Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła 
w spotkaniu z członkami Zarządu Okręgu, 
Zarządów Oddziałów w Gorzowie i Zielonej Górze 
oraz z przewodniczącymi kół SBP z całego 
województwa lubuskiego. Spotkanie prowadziła 
Maria Wasik, Przewodnicząca Okręgu, dyrektor 
WiMBP im. C. K. Norwida w Zielonej Górze. Udział 
wziął również dyrektor WiMBP w Gorzowie 
Wielkopolskim Edward Jaworski.   

E. Stefańczyk przedstawiła planowane na rok 
bieżący działania ZG, w tym organizowane we 
współpracy z Komisjami i Sekcjami konferencje i 
warsztaty, stan przygotowań do TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2006, propozycje wydawnicze SBP. 
Poinformowała o bieżących działaniach Biblioteki 
Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
nad zakupem nowości wydawniczych dla bibliotek 
publicznych ze środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa w 2005 r.  

c.d. na s. 2 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006 
pod patronatem Ministra Kultury 

 
Informujemy, że Minister Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz 
Michał Ujazdowski przyjął patronat nad 
tegorocznym TYGODNIEM BIBLIOTEK. 
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Seminarium  Biblioteki cyfrowe w Polsce 

i ich zamierzenia 28 lutego 2006 r. 
 

W trakcie jednodniowego seminarium, 
organizowanego przez Bibliotekę Narodową, 
ZG SBP i Krajową Radę Biblioteczną  
wygłoszono  m.in. następujące referaty: 
Nowoczesne technologie w działalności 
programowej SBP (Elżbieta Stefańczyk), 
Digitalizacja zbiorów Biblioteki Narodowej 
wstępem do tworzenia biblioteki cyfrowej  
(Stanisław Czajka, Elżbieta Stefańczyk, 
Ewa Potrzebnicka), Informacja o Polskiej 
Bibliotece Internetowej PBI (Przemysław 
Szymański – pracownik Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA). 
 

   

Apel 
Szanowni Państwo 
Na mocy ust. z 24 kwietnia 2003 r. SBP jest 
organizacją pożytku publicznego. Uzyskało 
więc prawo korzystania z dobrowolnych 
odpisów od podatku dochodowego osób 
fizycznych i prawnych w wysokości 1 %. 
Pozyskane środki przeznaczamy wyłącznie 
na cele statutowe. 
Pierwsze odpisy trafiły do SBP w r. 2005. 
Również w 2006 r. pragniemy skorzystać z 
możliwości publicznego wsparcia. Zwracamy 
się zatem do Państwa z prośbą o rozważenie 
możliwości dokonania wpłaty wspomagającej 
naszą działalność.  
W celu przekazania 1% podatku 
dochodowego prosimy wpisać obliczoną 
kwotę (zaokrągloną w dół do 1 zł) we 
właściwe pole druku rozliczeniowego PIT, co 
będzie równoznaczne ze zmniejszeniem 
należnego podatku lub zwrotu nadpłaty z 
Urzędu Skarbowego. Następnie należy 
wypełnić polecenie przelewu i wpłacić 
deklarowaną kwotę. Kopie blankietu zostały 
dołączone do naszych miesięczników: 
Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza.  

 

 

Nowości wydawnicze: 
 
-     Kodeks Etyki Bibliotekarza  

            i Pracownika Informacji 
      Praca zbiorowa pod red.  
      Barbary Sosińskiej-Kalaty 

            Tłum. na język angielski  
      Agnieszka Kasprzyk 

            Wydawnictwo SBP 
            Cena 15 zł  

 
- Informator Organizacyjny na kadencję    
      2005 - 2009 
      Opracowanie i redakcja  
      Marianna Brachfogel i Janusz Nowicki     
      przy współpracy Mieczysława Szyszko 

            Wydawnictwo SBP 
 Cena 5 zł 

 
         
     

 

Spotkanie w Zielonej Górze – c.d. ze s. 1 
 
Przekazała do zbiorów zielonogórskiej 
książnicy najnowsze publikacje BN. 
Zaapelowała o szersze promowanie 
publikacji Wydawnictwa SBP, aby 
zwiększyć czytelnictwo prasy fachowej, 
oraz wpłacanie 1% na konto SBP jako 
organizacji pożytku publicznego. W trakcie 
dyskusji rozmawiano nt. przyszłorocznego 
Forum SBP oraz jubileuszu 90-lecia SBP,  
przypadającego w 2007 r. 

M. Wasik zapoznała uczestników z 
działalnością liczącego 325 członków 
Okręgu w 2005 r. oraz o zamierzeniach na 
rok bieżący. Szczegółowe informacje o 
działalności Zarządów Oddziałów w 
Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim 
zaprezentowały przewodniczące Halina 
Zielińska i Bogumiła Manulak. 
Na temat sytuacji bibliotek i bibliotekarzy 
województwa Elżbieta Stefańczyk 
rozmawiała w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego z Wicemarszałkiem 
Województwa Lubuskiego Bogusławem 
Andrzejczakiem oraz Mieczysławem 
Jerulankiem, dyrektorem Departamentu 
Spraw Społecznych UM. 
 

Konto bankowe SBP: 
 

BANK MILLENNIUM S.A. 
 

70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 
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Kronika SBP ... 
  
 
- 16 lutego br. Oddział SBP w Jaśle przy współpracy 
Korporacji Halart, MBP w Jaśle i Jasielskiego Domu 
Kultury, zorganizował spotkanie z Andrzejem 
Sosnowskim – wykładowcą literatury amerykańskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczem, 
redaktorem Literatury na Świecie, autorem wielu 
książek i laureatem prestiżowych nagród. 
- Staraniem Goethe Institut dr Henryk Hollender – b. 
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – 
opublikował w lutowym numerze niemieckiego 
czasopisma BuB Forum Bibliothek und Information 
artykuł dotyczący międzynarodowej konferencji 
Wpływ koncepcji innowacyjnych oraz polityki na 
działalność bibliotek – poglądy i strategie. 
Przypomnijmy, że konferencja obradowała w 
Bibliotece Narodowej w dniach 13 – 14 października 
2005 r.  
- Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk 
skierowała do Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Kubańskich Bibliotekarzy Roberta Kenta (USA) 
następujący list:  
 
„Sprawa Apelu dotyczącego bibliotekarzy 
kubańskich była przedmiotem obrad 
kierownictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Stwierdzono, że SBP wyraziło już 
publicznie swoje stanowisko w tej sprawie w 
październiku 2004 r. Był to Apel w obronie 
kubańskich bibliotekarzy. Nasz Apel 
odwoływał się do Art. 19 i 27 Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 
r. i stanowczo potępił politykę władz 
kubańskich”.  
 
- 1 marca br. zainaugurowała działalność nowa 
Platforma Cyfrowa, stanowiąca połączony serwis 
SBP z dawnym EBIB-em. Tryb dostępu:  
 

http://www.ebib.info 
 
Na dofinansowanie platformy przeznaczymy kwotę 
uzyskaną z odpisów 1 % od  podatku dochodowego 
za rok 2005 (zob. s. 2). 
 
  

EEXXPPRREESS      ZZGG      SSBBPP   

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. Niepodległości 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 się z autorem. 

Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Nagroda Naukowa SBP im.  

Adama Łysakowskiego za rok 2005 

 

Komisja Nagrody Naukowej SBP im. 
Adama Łysakowskiego uprzejmie 
przypomina, że 15 marca 2006 r. upływa 
termin przyjmowania nominacji do Nagrody,  
ustanowionej w celu uhonorowania osób za 
publikacje o dużym znaczeniu dla rozwoju 
teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji 
naukowej.  
Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach 
prac:  
- o charakterze teoretyczno-

metodologicznym,  
- dokumentacyjno-źródłowym,  
- praktyczno-wdrożeniowym. 

 
Nominacje do Nagrody (wymagane krótkie 
pisemne uzasadnienie) mogą zgłaszać 
członkowie ZG SBP, członkowie Komisji 
Nagrody, Zarządy Okręgowe SBP, 
pracownicy naukowi katedr oraz instytutów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a 
także autorzy publikacji, przesyłając je na 
adres dotychczasowej przewodniczącej: 
 
Jadwiga Sadowska,  
Biblioteka Narodowa,  
Instytut Bibliograficzny,  
02-086 Warszawa,  al. Niepodległości 213.   
 
e-mail: sadowska@bn.org.pl  
 
Regulamin Nagrody zamieszczony jest w 
Bibliotekarzu nr 2/2002, s. 2. 
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List Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej do Przewodniczącej SBP 

 

 

Warszawa, 8 lutego 2006 r. 

 
       Pani Elżbieta Stefańczyk 
       Przewodnicząca  
       Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 Uprzejmie dziękuję za pismo w sprawie najistotniejszych dla 

funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa spraw oraz za deklarację współpracy 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z sejmową Komisją Kultury i Środków 

Przekazu. Pragnę przy tej okazji Panią poinformować, że wśród przyjętej przez 

Komisję problematyki do rozpatrzenia w I półroczu 2006 r., znalazł się także 

temat z obszaru czytelnictwa. 

 Do udziału w tym posiedzeniu zostanie oczywiście zaproszone także 

Państwa Stowarzyszenie.  

 

       Przewodniczący Komisji 

       Paweł KOWAL 

  

 

        

 

  

  

  
 
 

Sekcja Bibliotek Publicznych wznawia działalność 
 
Informujemy, że spotkanie Sekcji Bibliotek Publicznych w nowej kadencji odbędzie się we 
wtorek 21 marca 2006 r.  o godz. 11.00, w sali metodycznej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy ul. Prusa 3. 
 

Program spotkania: 
1. Koncepcja, program działalności Sekcji. 
2. Wybory Zarządu Sekcji. 
3. Przyjęcie programu działania. 

 

Organizatorem jest Maria Bochan, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, tel. 067 3517905. 
 


