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Inauguracja obchodów 90-lecia SBP 
 W dniu 23 stycznia 2007 roku w 
Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Jubileuszu 90-lecia SBP. 
List gratulacyjny przesłała Przewodnicząca 
SBP ElŜbieta Stefa ńczyk . 
 Obszerna relacja ze zdjęciami ukaŜe 
się na stronie www.sbp.oz.of.pl  

Międzynarodowe seminarium w BN 
 W dniach 29-30 marca br. odbędzie się 
w Bibliotece Narodowej międzynarodowe 
seminarium pt.: „Zachowajmy przeszło ść dla 
przyszło ści – nowoczesne technologie 
konserwacji zbiorów bibliotecznych ”, 
zorganizowane przez ZG SBP wspólnie z BN. 
W programie m.in.: stan obecny konserwacji 
zbiorów polskich bibliotek wraz z 
perspektywami na najbliŜsze lata, rozwój myśli 
konserwatorskiej w realiach polskich bibliotek 
i wieloletni program „Kwaśny papier”. Referaty 
nt. metod i technologii konserwacji wygłoszą teŜ 
przedstawiciele bibliotek europejskich oraz 
zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Chin. 
Pod koniec drugiego dnia konferencji 
przewidziane jest zwiedzanie Zakładu 
Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Zakładu 
Konserwacji Masowej ZB oraz Laboratorium 
Konserwatorskiego ZB. 
 Koszt konferencji wynosi 250 zł i nie 
obejmuje kosztów podróŜy oraz noclegu. 

Zapraszamy do udziału 
Więcej informacji na stronach 

internetowych SBP i Biblioteki Narodowej: 
http://nowy.ebib.info/content/view/404/101/  

http://www.bn.org.pl/index.php?id=1&wydar
zenia=5 

List do prof . Władysława  Bartoszewskiego  
Z okazji 85-tej rocznicy urodzin pragnę 

przekazać Panu, w imieniu własnym oraz   
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wyrazy 
głębokiego szacunku i uznania dla Pańskiej  
działalności, która jest dowodem szczerego 
oddania sprawom Ojczyzny, nieugiętej postawy 
moralnej. W sposób szczególny chciałabym 
podziękować za Pana wkład w rozwój polskiej 
kultury, w tym polskiego bibliotekarstwa. Pana 
działalność zawodowa w okresie  ponad 20 lat 
pracy w naszym Stowarzyszeniu,  na 
stanowisku redaktora wydawnictw SBP, a takŜe 
aktywność społeczna w Zarządzie Głównym 
SBP są przykładem autentycznego 
zaangaŜowania i wiernej słuŜby ksiąŜce oraz  
czytelnictwu.  

W tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia, a 
nasze czołowe wydawnictwo Przegląd 
Biblioteczny – 80-lecie. W całym kraju odbywają 
się liczne imprezy z tej okazji. Główne 
uroczysto ści planowane s ą w Warszawie, w 
Bibliotece Narodowej, w dniu 11 
października o godz. 15, na które Pana 
serdecznie zapraszam. Jest Pan 
najwybitniejszym członkiem naszej organizacji, 
wzorem dla obecnej i przyszłej kadry 
bibliotekarzy. Podziwiamy Pana i   jesteśmy 
dumni z przynale Ŝności do braci 
bibliotekarskiej.  Będę głęboko wdzięczna, 
jeśli zaszczyci nas Pan swoją obecnością.   

Gratulując wszystkiego, co wiąŜe się z 
Pana działalnością, zwłaszcza w kształtowaniu 
postaw młodych ludzi, dla których jest Pan 
autorytetem,  Ŝyczę wielu lat w zdrowiu oraz 
poczuciu spełnienia Ŝyciowego i zawodowego.   

E. Stefańczyk – Przewodnicząca SBP 
 

27 lutego br. zebrała się Rada Redakcyjna  
Przeglądu Bibliotecznego. W trakcie spotkania 
przedstawiono: 

 
• nowy skład redakcji: prof. B. Sosi ńska-

Kalata – redaktor naczelny, dr M. Banacka  
– z-ca redaktora naczelnego, dr E. Chuchro  
– sekretarz redakcji. 

• informacje o Jubileuszu 90-lecia SBP i 80-
lecia Przeglądu Bibliotecznego (kol. 
E. Stefańczyk ). Dyskutowano m.in. o formie 
omówienia uroczystości na łamach 
czasopisma 

• zawartość tematyczną rocznika 2006 i plan 
na 2007 rok 

• kwestię digitalizacji Przeglądu 
Bibliotecznego i strategii jego udostępniania. 
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Nowości wydawnicze: 
 
− Dygitalizacja zasobów bibliotek polskich 

Małgorzata Kowalska 
Wydawnictwo SBP 
Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka (86) 
Warszawa 2007, cena: 40 zł 
 

3. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 
starych druków 

4. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 
wydawnictw ciągłych 

5. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 
dokumentów elektronicznych 

6. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 
druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych 

7. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych 
KABA, część 3. B. Majchrowska: Opis 
przedmiotowy dokumentów z zakresu 
językoznawstwa 

Seria „Bibliotekarze we wspomnieniach 
współczesnych” 
1. M. Lenartowicz: Bibliotekarze bibliotek 

specjalnych 
Seria „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”  
1. Praca pod red. D. Grabowskiej: Święta, święta... 
Poza seriami wydane zostan ą:  
1. A. Kempa: Kronika SBP 1917-2007 (wydanie 

jubileuszowe) wraz z dodatkiem 90 lat SBP w 
dokumentach źródłowych (CD-ROM) 

2. Praca pod red S. Hrabiego: Biblioteka muzyczna 
2000-2006 

Proje kt planu wydawniczego SBP  
Czasopisma 
Wydamy po 11 numerów Bibliotekarza i Poradnika 
Bibliotekarza oraz po 2 numery Zagadnień Informacji 
Naukowej i Biuletynu Informacyjnego.  W Poradniku 
Bibliotekarza, począwszy od numeru drugiego ukazuje 
się kolorowy dodatek „ Świat ksi ąŜki dzieci ęcej”. 
W marcu br. wydana została nowa Oferta Wydawnicza. 
KsiąŜki 
Plan ma charakter otwarty, co oznacza, Ŝe jeśli pojawią 
się w ciągu roku ciekawe pozycje to mogą być wydane, 
po konsultacjach z władzami SBP.  
Seria „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” 
1. M. Kowalska: Dygitalizacja zbiorów bibliotek 

polskich 
2. J. Puchalski: Źródła do historii bibliotek 1918-1947 
3. M. Nahotko: Czasopisma elektroniczne w 

komunikacji naukowej 
4. Praca pod red. J. Woźniak-Kasperek i J. Franke: 

Biblioteki cyfrowe 
5. Praca pod red. J. Kamińskiej: Słownik zarządzania 

i marketingu bibliotecznego 
6. Praca pod red. J. Kamińskiej: Podstawy 

zarządzania i marketingu w bibliotece 
7. J. Maj: Statystyka w bibliotece i otoczeniu 
8. Praca pod red. M. Zająca: Informacja i 

komunikacja w instytucjach kultury 
9. A. Nowak: Złoty wiek bibliografii polskiej (tytuł 

roboczy) 
10. Praca pod red. D. Kuźminy: Bibliologia a warsztat 

badawczy nauk humanistycznych i społecznych 
Pozycje z klasyki bibliotekoznawczej 
1. J. Muszkowski: śycie ksiąŜki (w oprac. M. 

Banackiej) 
2. J. S. Bystroń: Publiczność literacka 
Seria „Propozycje i Materiały”  
1. Praca pod red. E. Górskiej: Automatyzacja 

bibliotek w Polsce (Materiały pokonferencyjne) 
2. E. Potrzebnicka, A. Panaszewski: Jak chronić 

zbiory we współczesnej bibliotece 
3. Praca pod red. M. Burchard: Opracowanie 

przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk 
ścisłych 

4. Praca pod red. J. Kamińskiej: Zarządzanie kadrami 
w bibliotece 

5. Nagroda Młodych SBP 
6. M. Pietrzak: Rola teatru w edukacyjnej pracy 

bibliotekarza 
 Seria „FO-KA” 
1. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 

ksiąŜki 
2. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 

dokumentu kartograficznego 

Sapere Aude 
 

SBP objęło honorowy patronat nad 
edycją ksiąŜek popularnonaukowych dla 
dzieci i młodzieŜy, publikowanych przez 
oficynę WAM, w serii Sapere Aude (Miej 
odwagę być mądrym). KsiąŜki mają 
przybliŜać wiedzę z róŜnych przedmiotów, 
rozszerzyć horyzonty, nauczyć czytać 
literaturę naukową, wzbudzić 
zainteresowanie nauką, odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie rodziców i nauczycieli tych 
uczniów, którzy wykazują w szkole bystry 
umysł, łatwość przyswajania wiedzy, ale 
takŜe i tych, którzy niekoniecznie dają się 
„porwać” nauce. 
 

Czasopisma punktowane 
 

ZG SBP złoŜył w MNiSzW dwie 
aplikacje dot. umieszczenia Przeglądu 
Bibliotecznego oraz Zagadnień Informacji 
Naukowej w wykazie polskich czasopism 
naukowych z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych (tzw. 
czasopism punktowanych Ministra Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego).  Rekomendacji 
udzielili: prof. dr hab. Jacek Wojciechowski 
(odnośnie do PB) i prof. dr hab. Mieczysław 
Muraszkiewicz  (ZIN).   
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Kampania 1% 
 

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
jest organizacją poŜytku publicznego. Zgodnie 
z tym, SBP uzyskało prawo korzystania z 
dobrowolnych odpisów od podatku 
dochodowego osób fizycznych i prawnych, w 
wysokości 1%. Pozyskane środki są 
wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe 
Stowarzyszenia. 

W ubiegłym roku uzyskaliśmy tą drogą 
około 6000 zł, które przeznaczone zostały na 
budowę platformy cyfrowej EBIB. 
 W 2007 r. pragniemy równieŜ 
skorzystać z publicznego wsparcia. 
Zachęcamy zatem ponownie Państwa do 
rozwaŜenia moŜliwości dokonania wpłaty 
wspomagającej naszą działalność. 

Wszystkim Darczyńcom, którzy 
zdecydują się wpłacić na nasze konto 1% 
podatku serdecznie dziękujemy. 

 
ZG SBP 

Konto bankowe SBP:  
BANK MILLENNIUM S.A. 

 
70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 

Sesja SBP – Henryk Sawoniak – w 
95 rocznic ę urodzin 

 Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przy Bibliotece Narodowej oraz 
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy 
Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP, w 
dniu 28 lutego br. zorganizowali spotkanie 
poświęcone pamięci Henryka Sawoniaka, 
wybitnego polskiego bibliotekarza 
i bibliografa (zmarł w 2003 roku). Spotkanie 
prowadziła Janina Jagielska , 
przewodnicząca Zespołu. Sylwetkę 
H. Sawoniaka przybliŜyła dr hab. Jadwiga 
Sadowska , a wspominali go równieŜ byli 
współpracownicy i jego „uczniowie”, m.in.: 
Alina Nowi ńska , Ewa Mahrburg , Maria 
Brykczy ńska , Anna Radziejowska-
Hilchen oraz Lucjan Bili ński. Gościem 
specjalnym była Maria Witt  - córka 
H. Sawoniaka, równieŜ biograf. 

W programie Sesji znalazła się teŜ 
promocja ksiąŜki „Bibliografia bibliografii 
polskich 1971-1985”. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa prac, których 
autorem/współautorem był H. Sawoniak. 
W spotkaniu wzięły udział m.in. koleŜanki: 
ElŜbieta Stefa ńczyk , Joanna 
Pasztaleniec-Jarzy ńska , Anna 
Grzecznowska . 

Jubileusz 100-lecia Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy 

 

W ramach obchodów 100-lecia 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, w 
dniu 27 lutego 2007 r. odbyła się promocja 
wydawnictw Biblioteki. 

Spotkanie zorganizowano w nowej 
sali konferencyjnej w gmachu im. 
Stanisławów Kierbedziów Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego przy 
ul. Koszykowej. 

W trakcie uroczystości prezentowane 
były następujące publikacje: 

• „śyją w naszej pamięci: wspomnienia 
o pracownikach Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy”, 

• Popłońska Joanna: „Moje magiczne 
miejsce – Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy”, 

• Popławska-Bukało Ewa: „Siedziba 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 
Dzieje i architektura Gmachu”, 

• „Most Kierbedzia. FotoreportaŜ z  

budowy pierwszego stałego mostu w 
Warszawie”, 

•  „Warszawa zimą” (pocztówki),  
• „Widoki Warszawy” (pocztówki). 

Spotkanie prowadzili Michał Str ąk 
(dyrektor Biblioteki) oraz ElŜbieta Górska  
(wicedyrektor Biblioteki). Promocja 
zgromadziła bardzo liczne grono przyjaciół 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. ZG 
SBP reprezentowały kol. E. Stefańczyk 
i J. Pasztaleniec-Jarzy ńska . 

 

Zaprosili nas: 
 

− 15 lutego - Sekcja Bibliotek Szkół WyŜszych SBP 
na IX Forum w Katowicach, na którym poruszona 
została tematyka księgozbiorów klasztornych i 
kościelnych 

− 19 lutego - Galeria Studio w Warszawie, Muzeum 
Drukarstwa Warszawskiego oraz Pracownia 
Sztuk Plastycznych w Warszawie na otwarcie 
wystawy Światło dała czarna sadza 

− 19 lutego - Biblioteka Uniwersytecka w 
Warszawie na spotkanie inaugurujące obchody 
Roku Karola Szymanowskiego 

 
Za zaproszenia dziękujemy 
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 Konferencja we Wrocławiu 
 

W dniach 6-7 lutego 2007 r. odbyła się konferencja pt. „Koncepcje przyszło ści i analiza 
wprowadzanych zmian w bibliotekach w Polsce i na świecie ”, zorganizowana przez Fundację 
Bertelsmanna, Urząd Miejski Wrocławia, Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. 
Gospodarzem był Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Celem konferencji było 
pokazanie biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury, ukierunkowanej szczególnie na 
najliczniejszą grupę uŜytkowników, tj. ludzi młodych. Spotkanie było podsumowaniem 
realizowanego w latach 2002-2007 w Polsce projektu „Biblioteki dla młodych klientów w Polsce”. 
Zaprezentowano oferty: Mediateki – pierwszej w Polsce multimedialnej biblioteki modelowej dla 
młodych klientów, MultiCentrum – pierwszego w kraju centrum edukacji interaktywnej, a takŜe 
bibliotek z Drezna, Bochum (Niemcy) i Holon (Izrael). 

Podczas konferencji ElŜbieta Stefańczyk w imieniu ZG SBP wręczyła dyrektorowi MBP we 
Wrocławiu Andrzejowi Ociepie medal SBP „W dowód uznania”. 

Ponadto ElŜbieta  Stefańczyk , Joanna  Pasztaleniec -Jarzyńska  i Jan  Wołosz  spotkali się 
z dyrekcją Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Jolant ą Ubowsk ą i Andrzejem  
Tywsem . W trakcie spotkania dyskutowano o roli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w regionie i 
jej najbliŜszych planach działania. 

Konferencja w Olsztynie 
 

 W dn. 15-16 lutego br. odbyła się konferencja pt. „Biblioteka marze ń i oczekiwa ń”, 
zorganizowana przez Fundację Bertelsmanna, Urząd Miasta Olsztyn, Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Olsztynie, na zakończenie wspólnego projektu „Biblioteka dla młodych klientów”. W pierwszym 
dniu uczestnicy zwiedzili dwie biblioteki: modelową „Planeta 11” - dla młodzieŜy w wieku 13-25 lat i 
multimedialną „Abecadło” - dla dzieci. Obie placówki łączą zadania biblioteki z młodzieŜowym 
centrum kultury, umoŜliwiając młodym ludziom poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności, 
prezentację swoich osiągnięć. Oprócz tradycyjnej działalności, organizują róŜnego rodzaju 
imprezy, np. spotkania autorskie, teatralne, muzyczne, konkursy, wystawy, warsztaty komunikacji. 
W „Planecie” pręŜnie działa Punkt Doradztwa Zawodowego, „Abecadło” zaś w swojej ofercie usług 
posiada doradztwo rodzinne, a nawet organizację przyjęć urodzinowych. W obu bibliotekach 
wolontariusze - cudzoziemcy z europejskiego programu „MłodzieŜ” pomagają w nauce języków 
obcych, zapoznają z kulturą i obyczajami swojego kraju.    

W drugim dniu obrad swoje doświadczenia w pracy z młodzieŜą i innowacyjne rozwiązania, 
stosowane w praktyce bibliotecznej, zaprezentowali bibliotekarze z Niemiec i Danii. Na 
zakończenie dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej – dr H. Hollender przedstawił kierunki 
rozwoju polskich bibliotek, obszary działania, nowe wyzwania. W konferencji uczestniczyła kol. 
Anna Grzecznowska  – dyrektor Biura ZG SBP.   

EEKKSSPPRREESS      ZZGG      SSBBPP   
opracowanie i redakcja:   
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. 

tel.: (0-22) 825-83-74 fax: (0-22) 825-53-49 
e-mail: kstepanajtys@wp.pl adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

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

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

Nasi w IFLA  
 

SBP zgłosiło kandydaturę kol. Barbary Szczepa ńskiej  do Stałej Komisji IFLA ds. Prawa 
Autorskiego kadencji 2007-2011. Równocześnie, z uwagi na wysokie koszty udziału w pracach 
Komisji, Przewodnicząca SBP zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.    


