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EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Prezydium ZG SBP

Digitalizacja czasopism SBP

1 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP,
które prowadziła kol. E. Stefańczyk. W programie
spotkania znalazły się:
• dyskusja nad planem pracy ZG SBP w 2008 r.;
ustalono terminy konferencji organizowanych lub
współorganizowanych przez ZG SBP, zaproponowano
poprawki do planu w zakresie założeń programowych
oraz działań na rzecz środowiska bibliotekarskiego (m.
in. podjęcie dyskusji na temat zmian w statucie SBP oraz
ścieżek awansu zawodowego bibliotekarzy, prace nad
nowelizacją Ustawy o bibliotekach). Omówiono
propozycje planu Wydawnictwa SBP, dyr. J. Nowicki
podkreślił, że ma on charakter otwarty.
• wnioski SBP o dofinansowanie zadań realizowanych
ze środków na programy operacyjne; w I naborze
wniosków w 2008 r. zgłoszono 9 projektów, z tego 5 do
Instytutu Książki (program Promocja czytelnictwa,
priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja
czytelnictwa), 2 wnioski do Biblioteki Narodowej
(program Promocja czytelnictwa, priorytet 3. Rozwój
czasopism kulturalnych), 1 wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Edukacja
kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet 1.
Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury) oraz 1
wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(finansowanie działalności wspomagającej badania).
Dokładniejsze informacje o wnioskach podaliśmy w
styczniowym numerze Ekspresu.
• Tydzień Bibliotek 2008; ustalono termin oraz hasło
programu (patrz str. 2). Tydzień Bibliotek zainauguruje
konferencja prasowa poświęcona zagadnieniom
bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Podobnie jak w
latach ubiegłych ogłoszono dwa konkursy: na najlepszy
program przedsięwzięcia oraz na plakat promujący
Tydzień Bibliotek 2008. Powołano zespół, pod
kierunkiem kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej, do
opracowania regulaminu konkursu na najlepszy program
TB 2008.
Wśród innych omawianych spraw na plan pierwszy
wysunęły się: przygotowania do Krajowego Zjazdu
Delegatów (czerwiec 2009). Dyskutowano także nt. zmian
w regulaminie przyznawania godności Członka
Honorowego SBP oraz Medalu Bibliotheca Magna
Perennisque; wprowadzenie zmian zaproponowała kol.
J. Jagielska - przewodnicząca Komisji Odznaczeń i
Wyróżnień.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, dnia 15 lutego 2008
roku udostępniliśmy w KujawskoPomorskiej Bibliotece Cyfrowej naszym
czytelnikom i wszystkim chętnym w formie cyfrowej pierwsze numery dwóch
najpoczytniejszych czasopism Stowarzyszenia:
• Bibliotekarza – roczniki od 19912006.
• Poradnika Bibliotekarza – roczniki
1999-2006.
Jest to fakt bardzo znaczący z uwagi na
to, że tytuły SBP będą udostępnianie w
nowoczesnej formie, na swobodnych zasadach, rok po ich tradycyjnym papierowym wydaniu. Zamierzamy wspólnie z
KPBC zdigitalizować kolejne roczniki
tych czasopism oraz w dalszej perspektywie Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej. Mamy nadzieję, że będzie to dogodne dla naszych
wszystkich czytelników, szczególnie studentów uczelni wyższych, którzy bardzo
często wracają do przeglądania bibliotekoznawczych periodyków. Informujemy, że poszczególne roczniki są udostępniane sukcesywnie.
Życzymy miłej lektury starych roczników i
zachęcamy do dalszej subskrypcji nowych numerów, to bardzo ważne dla
SBP. Liczymy na wsparcie stałych czytelników.
Tytuły można znaleźć pod adresami:
Bibliotekarz - http://kpbc.umk.pl/dlibra/
publication?id=17777 oraz Poradnik
Bibliotekarza - http://kpbc.umk.pl/
dlibra/publication?id=19243. Informacja o tym jak „otworzyć” czasopisma
znajduje się pod adresem: http://
www.ebib.info/content/view/1131/71/
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średnie relacje bibliotekarza z czytelnikiem i ich
wpływ na rozwój życia umysłowego i kulturalnego
Kontynuując dobre tradycje popularyzacji działalności społeczności lokalnych.
bibliotek, umacniania rangi zawodu bibliotekarza w
Jak pokazują ubiegłe lata, mamy w tej mierze znaświadomości społecznej, SBP ogłasza kolejną, piątą
czące doświadczenia. Wykorzystajmy je wzbogacajuż edycję ogólnopolskiego programu TYDZIEŃ BIjąc TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008 o nowe przedsięwzięcia,
BLIOTEK. Pragniemy w ten sposób utrwalić cenione w
nowe pomysły i koncepcje programowe zyskujące śrośrodowisku bibliotekarskim przedsięwzięcie, dające
dowiskową aprobatę.
okazję zaprezentowania bibliotekom nowych inicjatyw
służących doskonaleniu obsługi czytelników i realizacji Popularyzujmy nasz dorobek współpracując jak dotychczas, z lokalną prasą, radiem, telewizją. Niech
zaszczytnej misji upowszechniania kultury.
temu celowi służą strony internetowe, wywiady, artyW 2008 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK odbywać się będzie
kuły w czasopismach branżowych. Zadbajmy, aby w
w dniach 5-11 maja, pod hasłem „Biblioteka miejprzedsięwzięcie włączone zostały lokalne władze,
scem spotkań”. Wybór hasła umożliwia popularyzaszkoły, instytucje kultury.
cję różnych form pozyskiwania czytelników przez biblioteki. Współczesna biblioteka pełni bowiem nie Podobnie jak poprzednio, również w tym roku Zarząd
tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadze- Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłania, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz sza dwa konkursy:
częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycz1. Konkurs na Najlepszy Program TYGODNIA BInej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli
BLIOTEK 2008. Laureaci zostaną nagrodzeni sprzęprzyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekotem elektronicznym oraz cennymi pozycjami książniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przykowymi. Szczegółowe warunki konkursu zostaną
swajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo
ogłoszone wkrótce na naszej stronie internetowej.
ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form
działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni 2. Konkurs na okolicznościowy plakat, związany
tematycznie z przewodnim hasłem TYGODNIA. Terkontakt człowieka z człowiekiem.
min zgłaszania projektów na plakat mija 21 marca
Biblioteki, szczególnie publiczne, wypracowały różne
2008 r. Projekty należy nadsyłać na adres Biura
formy „przywiązania” czytelników do bibliotek, z któZG SBP najlepiej w formie plików JPG. Dopuszczarych oni korzystają. Dotychczas celem tych działań
my możliwość przysyłania projektów wykonanych
było jednak upowszechnianie czytelnictwa, pojętego
odręcznie na papierze.
niejednokrotnie jako reklama swoich zbiorów. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwa- Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w naszym
nia i udostępniania stwarzają konieczność innego ak- wspólnym przedsięwzięciu.
centowania pobytu czytelnika w bibliotece. Bezpośrednia wymiana wrażeń i poglądów, nie poprzez
Patronaty nad Tygodniem Bibliotek 2008
oglądanie dyskusji w audycjach telewizyjnych, czy
nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca
Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziecenny kontakt człowieka z człowiekiem w interesującej
dzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyjął
interakcji.
patronat honorowy nad tegoroczną edycją TygoTegoroczne hasło jest na tyle ogólne, że stwarza oka- dnia Bibliotek.
zję prezentacji szerokiej gamy działań promujących Zarząd Główny SBP wystąpił także w lutym br. do
dorobek intelektualny, artystyczny społeczności lokal- Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej
nych. Czytelnicy z różnych grup wiekowych, korzysta- oraz do prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Ministra
jąc z biblioteki mogą spotkać się bezpośrednio nie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o objęcie
tylko z ulubionymi, ale i nowymi autorami książek, patronatem honorowym Tygodnia Bibliotek. Rozszeobejrzeć nowe kierunki w sztuce (wystawy, filmy), po- rzenie listy ministrów, którzy - mamy nadzieję znać interesujące osobowości ze świata nauki, kultury, obejmą patronatem Tydzień Bibliotek, podyktowane
polityki, sportu itp.
jest chęcią włączenia resortów edukacji i nauki w
Kierując te słowa do Koleżanek i Kolegów mamy w przedsięwzięcie służące umacnianiu rangi bibliotek,
pamięci ogromne zaangażowanie środowiska biblio- jako ośrodków edukacji, promocji nowoczesnych
tekarskiego w realizację TYGODNIA BIBLIOTEK w technologii informacyjnych oraz integracji środowisk
latach ubiegłych. Tym razem również zwracamy się z lokalnych. Tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek
gorącym apelem o skuteczne wsparcie wszelkich ini- zainauguruje konferencja prasowa pt. „Nowe wycjatyw służących ukazywaniu rangi bibliotek i naszego zwania wobec bibliotek pedagogicznych i szkolzawodu, pielęgnujących i upowszechniających bezpo- nych”, która odbędzie się w jednej ze szkół warszawskich.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008
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Jubileusz 60-lecia Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Siemianowicach Śląskich

Opinia SBP w sprawie
kandydata na dyrektora
Instytutu KsiąŜki

21 lutego br. odbyły się w Siemianowicach Śląskich uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął
prezydent miasta. W sesji naukowej towarzyszącej Jubileuszowi,
referat na temat przyszłości bibliotek w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem bibliotek cyfrowych, wygłosiła kol. Elżbieta Stefańczyk. Przekazała ona również
list gratulacyjny dla pracowników
placówki na ręce dyrektora Biblioteki - kol. Wiesławy Szlachty, wiceprzewodniczącej Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ZG SBP. Podczas uroczystości
przedstawiono historię i osiągnięcia Biblioteki. Obchodom jubileuszu
towarzyszyła okolicznościowa wystawa zatytułowana „60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich”.

W związku z zamiarem powołania Pana Grzegorza Gaudena na
stanowisko dyrektora Instytutu
Książki w Krakowie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zwrócił się
do Przewodniczącej SBP o opinię
w tej sprawie. W odpowiedzi kol.
Elżbieta Stefańczyk stwierdziła,
że doświadczenie zawodowe i
kompetencje kandydata stwarzają realne szanse sprostania oczekiwaniom Pana Ministra i zadaniom jakie stoją przed Instytutem
Książki. Wyraziła także nadzieję,
że biblioteki i organizacje bibliotekarskie nadal będą mogły być
beneficjentami programów operacyjnych MKiDN, zarządzanych
przez Instytut Książki oraz kontynuować z nim współpracę w zakresie promocji książki, czytelnictwa i kształtowania nowoczesnej
myśli bibliotekarskiej.

Gratulacje dla Sekretarza
Stanu w MKiDN
Zarząd Główny SBP wystosował
list gratulacyjny do Pana Piotra
Żuchowskiego z okazji powołania
go na stanowisko Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W liście czytamy m.in. „Wierzymy, że racje i
problemy polskiego bibliotekarstwa będą w Pana działaniach
dostrzegane i cenione, zgodnie z
ich społeczną rangą. Życzymy Panu sukcesów w realizacji polityki w
dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”

Posiedzenie
Rady Pozarządowych
Organizacji Kulturalnych
11 lutego br. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych,
do której należy również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Tematyka spotkania dotyczyła
m.in. projektu nowelizacji ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk przedstawiła postulaty środowiska bibliotekarskiego, które
zgłoszono do Biura ZG SBP.

Apel Przewodniczącej SBP
w sprawie odpisów 1%
Szanowne Koleżanki, Szanowni
Koledzy Bibliotekarze
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako organizacja 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 realizację naszych zadań statutowych,
m.in. ogólnopolski konkurs Tydzień
Bibliotek
oraz
konferencję
"Przyszłość bibliotek w Polsce".
W 2008 roku zadeklarowanie
środków na rzecz Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, jest ułatwione. Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2007 dokonać
następujących wpisów:
• w pozycji 124 (nazwa organizacji

pożytku publicznego): Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
• w pozycji 125 (nr KRS):
00000 81477
• w pozycji 126 - deklarowaną
wysokość odpisu w złotówkach

Apeluję do środowiska bibliotekarskiego o włączenie się w kampanię
1% na rzecz SBP. Wszystkim Darczyńcom, którzy zdecydują się wesprzeć w ten sposób działalność Stowarzyszenia serdecznie dziękuję.
Zgromadzone środki przeznaczone będą na cele służące całemu
środowisku bibliotekarskiemu.
Będę wdzięczna również za rozpropagowanie niniejszego apelu wśród
swoich znajomych, pracowników itp.
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca SBP
Apel został rozesłany do dyrektorów bibliotek publicznych, naukowych, akademickich, pedagogicznych i szkolnych z prośbą o przekazanie pracownikom, wywieszenie na
tablicy ogłoszeń, w czytelniach; jest
on również dostępny na naszej stronie internetowej.
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Z żalem żegnamy Koleżankę

Wandę Kozakiewicz
(1922 - 2008)
Członka Honorowego SBP
b. Przewodniczącą Sekcji Bibliotek Szpitalnych ZG SBP
Pogrzeb odbył się w piątek 29 lutego we Wrocławiu
Pozostanie w naszej pamięci

Dyskusja nt. ustawy o bibliotekach
Na Forum EBIB trwa dyskusja nt.
założeń do projektu ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997
roku. Powołany przez Zarząd
Główny zespół, pod kierunkiem kol.
Jolanty Stępniak, opracował 10
tez związanych z tą ustawą. Dyskusję zdominowała teza 7 dotycząca
zakazu łączenia bibliotek. Przypominamy, że termin zamknięcia
tematu upływa 21 marca br, uwagi można zgłaszać również do Biura ZG SBP.
Wkrótce
ukaŜą się:

Konferencja dot. bibliotek powiatowych!
Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską konferencję pt. "Biblioteka
powiatowa i jej użytkownicy", organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Pantaleona Szumana w Pile. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17
kwietnia 2008 w Pile, w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita. Celem konferencji będzie określenie funkcji nowoczesnej biblioteki powiatowej w relacji z jej użytkownikami oraz zdefiniowanie zadań biblioteki
powiatowej, jako ośrodka metodycznego dla bibliotek w powiecie, wyposażonego w nowe technologie.
Szczegóły na naszej stronie internetowej www.ebib.info

1. „Biblioteka dla dzieci wczoraj i
dziś”. - Grażyna Lewandowicz
2. „Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela” .
- Małgorzata Pietrzak
3. „Biblioteka Muzyczna 2000 2006” . - Pr. zbiorowa pod red.
Stanisława Hrabiego
4. „Przyszłość bibliotek w Polsce.” . - Pr. zbiorowa pod red.
Jadwigi Sadowskiej

Zaprosili nas:
• 7 luty - Muzeum Drukarstwa Warszawskiego na otwarcie wystawy prac biorących udział w konkursie „Iluminacje Strony
Biblii” oraz na wręczenie nagród laureatom,
• 9 luty - „Kontrabanda” oraz Księgarnia Klub Głośna na spotkanie z ksiąŜką Edwarda Pasewicza „Śmierć w darkroomie”,
• 22 luty - Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów na debatę z udziałem Hanny Gronkiewicz-Waltz,
• 28 luty - Instytut Goethego na uroczystość powitania nowego dyrektora Instytutu Goethego w Warszawie - Pana dr Martina Wälde. W spotkaniu wzięły udział koleŜanki Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i ElŜbieta Górska oraz pracownicy Biura ZG
SBP - Anna Grzecznowska oraz Małgorzata Dargiel-Kowalska
• 7, 14, 19, 21 luty - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy
nr 97 oraz Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na spotkania z autorami, wystawy, koncerty muzyczne i
wykłady,
• 7, 17 luty - Korporacja Ha!art oraz Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na seminaria i spotkania z autorami ksiąŜek.

Za zaproszenia serdecznie dziękujemy
EKSPRES ZG SBP
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.
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