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EKSPRES ZG SBPEKSPRES ZG SBP  
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

4 lutego br. w gmachu BN odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa SBP. Spotkanie prowadził 
przewodniczący Rady - prof. Jacek Wojciechowski. Obecni byli również: Elżbieta Stefańczyk, Bożenna Bojar, 
Jadwiga Chruścińska, Stanisław Czajka, Anna Grzecznowska, Janina Jagielska, Dariusz Kuźmina, 
Władysław Marek Kolasa, Janusz Nowicki, Barbara Sosińska-Kalata, Jan Wołosz i pracownicy 
Wydawnictwa SBP. W programie spotkania m.in.:  

1. informacja o realizacji planu wydawniczego w 2008 - dyrektor wydawnictwa SBP Janusz Nowicki 
przedstawił zebranym dorobek wydawniczy 2008 r., wyniki sprzedaży oraz propozycje do planu 
wydawniczego na 2009 r. Podsumował również wyniki pracy za lata 2006 - 2008 stwierdzając przy tym, że 
czasopisma ukazują się regularnie, a książki na ogół sprzedawane były w ciągu dwóch lat. Wydawnictwo 
opublikowało łącznie 54 tytuły, w tym najwięcej w serii Nauka - Dydaktyka - Praktyka (27). Niewątpliwym 
sukcesem było umieszczenie dwóch tytułów (Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej) na liście 
czasopism punktowanych MKiDN. Cele na najbliższy rok to: zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego i 
terminowości ukazywania się czasopism, utrzymanie nakładów czasopism, kontynuacja digitalizacji czasopism, 
poszukiwanie autorów-praktyków do publikacji poradnikowych, zwiększenie współpracy Wydawnictwa SBP 
ze środowiskiem naukowym i akademickim (pozawarszawskim) z zakresu informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa. 

2. ocena kierunków edytorskich i promocji Wydawnictwa SBP; prof Jacek Wojciechowski - przewodniczący 
Rady Wydawniczej, podkreślił, że dorobek wydawniczy jest ciekawy i dobry, poziom czasopism jest wysoki 
(Przegląd Biblioteczny należy do najlepszych tego typu periodyków w Europie, niewiele ustępuje mu ZIN, 
poprawiła się jakość Poradnika Bibliotekarza, na dobrym poziomie pozostaje również Bibliotekarz). Jeśli 
chodzi o książki, to zdaniem pana Profesora nie wszystkie pozycje były trafione. W przyszłości warto zwrócić 
uwagę na: zachowanie proporcji między publikacjami naukowymi a zawodowymi oraz tytułami z dziedziny 
bibliotekoznawczej i informacji naukowej, staranny dobór recenzentów prac w serii Nauka - Dydaktyka - 
Praktyka, która jest „sztandarową” serią Wydawnictwa SBP. Przewodniczący Rady Programowej 
Wydawnictwa SBP zwrócił uwagę, że w zakresie promocji wydawnictw SBP zbyt małe jest zaangażowanie 
struktur Stowarzyszenia oraz Instytutów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (z wyjątkiem IINiSB UW). 
Dyskutowano również na temat możliwości wsparcia finansowego niektórych pozycji przewidzianych w Planie 
Wydawniczym w 2009 roku. 

3. Wydawnictwo SBP - perspektywy rozwoju w środowisku internetowym - przedstawił dr Władysław Marek 
Kolasa - pracownik naukowy IINiB - Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wojewódzkiej  
Biblioteki Publicznej w Krakowie. W swojej bardzo ciekawej prezentacji wskazał przykłady możliwości 
popularyzacji literatury w Internecie oraz różnych form jej sprzedaży, które mogą być wykorzystane przez 
SBP w skutecznej promocji swojej oferty zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, z wykorzystaniem 
księgarni internetowej, promocji w innych serwisach, jak np. Google Books Polska oraz przy skorzystaniu 
z usług pośredników w sprzedaży kopii elektronicznych itp. W dyskusji, zebrani uznali, że propozycje doktora 
Kolasy to dobry kierunek rozwiązań, które powinny być wykorzystane przez Wydawnictwo SBP, poparli 
pomysł równoległego wydawania pozycji w formie papierowej i elektronicznej. Poruszono również 
zagadnienia digitalizacji Przeglądu Bibliotecznego (prof. Barbara Sosińska-Kalata) na Uniwersytecie 
Warszawskim, prof. Dariusz Kuźmina poinformował o utworzeniu w UW Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej. 
Redaktor naczelny Bibliotekarza - Jan Wołosz zwrócił uwagę na problem uzyskiwania zgody autorów na 
digitalizację publikowanych pozycji i zaproponował organizację ogólnopolskiej konferencji na ten temat. 

W podsumowaniu posiedzenia, prof. J. Wojciechowski podkreślił, że równorzędne publikowanie wydawnictw 
(papierowe i elektroniczne) jest koniecznością, zaproponował ustalenie okresu karencji w odniesieniu do 
wydawnictw elektronicznych, opowiedział się również za sprzedażą książek i czasopism w Internecie. Działania 
te wymagają jednak wzmocnienia kadrowego Wydawnictwa.  

Na zakończenie spotkania, kol. Elżbieta Stefańczyk podziękowała zebranym za wnikliwą ocenę Wydawnictwa 
i wskazanie kierunków rozwoju, zapowiedziała opracowanie programu promocji Wydawnictwa SBP. 

Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP 
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniu 25 lutego 2009 r. w Bibliotece 

Narodowej naradę, której celem było opracowanie wspólnego stanowiska bibliotekarzy i wydawców 

w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących egzemplarza obowiązkowego. Do udziału 

w spotkaniu zaproszono dyrektorów bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza 

obowiązkowego, przedstawicieli Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich oraz wydawców. Środowisko 

wydawców reprezentował Piotr Dobrołęcki – wiceprezes Polskiej Izby Książki oraz Aniela Topulos 

– wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Spotkanie prowadziła Elżbieta 

Stefańczyk, przewodnicząca SBP.  

Zaproszeni goście otrzymali wcześniej materiały: opracowanie Instytutu Książki i Czytelnictwa 

Biblioteki Narodowej na temat egzemplarza obowiązkowego na świecie oraz stanowisko Polskiej 

Izby Książki w sprawie egzemplarza obowiązkowego. Kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła 

wstępne wyniki ankiety rozesłanej do dyrektorów bibliotek uprawnionych do otrzymywanie eo. 

Po dokładniejszym opracowaniu jej wyniki zostaną zamieszczone w czasopismach bibliotekarskich 

oraz na portalu EBIB - platformie cyfrowej SBP.  

Stanowisko PIK w sprawie eo przedstawił Piotr Dobrołęcki. Wydawcy postulują zmniejszenie liczby 

egzemplarzy obowiązkowych z obecnych 18 do 5, z wprowadzeniem możliwości wykorzystania 

wersji elektronicznej książki. Dopóki takie ograniczenie nie nastąpi, wydawcy domagają się prawa 

odliczenia kwoty odpowiadającej pozostałym trzynastu egzemplarzom obowiązkowym bezpośrednio 

od kwoty podatku.  

Dyrektorzy bibliotek biorący udział w dyskusji byli w większości przeciwni zmniejszeniu liczby eo. 

Bibliotekarze zgodzili się że nie ma potrzeby obejmowania obowiązkiem eo nowego wydania 

książki, w której nie zmieniono treści. Poparcie zyskał także postulat dotyczący ulgi podatkowej dla 

wydawców. Zgłoszono także potrzebę urealnienia terminów nadsyłania eo. Biblioteki mają problem 

z kompletnością eo, istnieje potrzeba monitowania wydawców.  

Bibliotekarze wypowiedzieli się również na temat eo w elektronicznej wersji. Rozwiązanie takie 

wymaga budowy repozytorium (najlepszym miejscem według zebranych byłaby Biblioteka 

Narodowa). Repozytorium rozwiązałoby problem magazynowania zbiorów (szczególnie dotyczy to 

czasopism). Zwrócono przy tym uwagę na stronę finansową przedsięwzięcia: kto sfinansuje budowę 

repozytorium?  

Dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski przedstawił pomysł egzemplarza 

obowiązkowego „na żądanie”, jako rozwiązanie na czas przejściowy. Biblioteka dostawałaby tylko 

to, co ją interesuje, przez co profilowałaby swoje zbiory. Informacje o nowościach wydawniczych 

zamieszczane byłyby w katalogu składowym. Biblioteka mogłaby poza tym wybrać, czy interesuje ją 

wersja drukowana czy elektroniczna publikacji. W wyniku eo „na żądanie” wydawcy ponieśliby dużo 

mniejsze koszty.  

Ustalono, że w terminie do 8 marca br. powołany zostanie zespół, który wypracuje wspólne 

stanowisko bibliotekarzy i wydawców oraz określi dalszą drogę postępowania w sprawie 

egzemplarza obowiązkowego w Polsce.  

Spotkanie bibliotekarzy i wydawców w sprawie egzemplarza obowiązkowego 
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Kole-
dzy Bibliotekarze 

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
będąc organizacją pożytku publiczne-
go, ma prawo do korzystania z dobro-
wolnych odpisów od podatku dochodo-
wego osób fizycznych i prawnych w 
wysokości 1%. Uzyskane w ten sposób 
fundusze wspomogły w latach ubiegłych 
m.in. realizację ogólnopolskiego pro-
gramu Tydzień Bibliotek oraz organiza-
cję konferencji i seminariów poświęco-
nych najistotniejszym zagadnieniom bi-
bliotekarstwa polskiego. Wszystkim 
dotychczasowym darczyńcom serdecz-
nie dziękuję. 

W tym roku ponownie zwracam się z 
prośbą o dokonanie odpisów 1% na 
rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. 

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za 
rok 2008 dokonać następujących wpi-
sów: 

• w pozycji 124 (nazwa organizacji 
pożytku publicznego): Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich 

• w pozycji 125 (nr KRS): 00000 81477 

• w pozycji 126 - deklarowaną wyso-
kość odpisu w złotówkach 

 

Apeluję do środowiska bibliotekarskie-
go o włączenie się w kampanię 1% na 
rzecz SBP. Wszystkim ofiarodawcom, 
którzy zdecydują się wesprzeć w ten 
sposób działalność Stowarzyszenia ser-
decznie dziękuję. Zgromadzone środki 
przeznaczone będą na cele służące 
całemu środowisku bibliotekarskiemu. 

Będę wdzięczna również za rozpropa-
gowanie niniejszego apelu wśród swoich 
znajomych, pracowników 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 

W dniu 6 lutego br. w Jeleniogórskim 
Cent rum In fo rmac j i  i  Edukac j i 
Regionalnej Książnicy Karkonoskiej 
odbyło się seminarium pt. „Elektroniczne 
serwisy bibliotekarskie - dynamika 
zmian”, które zgromadziło przede 
w s z y s t k i m  t w ó r c ó w  o r a z 
zarządzających portalem SBP - EBIB. 
Okazją do zorganizowania seminarium, 
przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP, było 10-cio lecie 
Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy. 
W programie, po powitaniu uczestników przez Elżbietę Stefańczyk – 
przewodniczącą SBP i Bożenę Bednarek-Michalską – przewodniczącą 
Komisji Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP, wygłoszono następujące 
referaty: 
Serwisy elektroniczne Książnicy Karkonoskiej i zmiany jej oddziaływania na 
środowisko lokalne, Marcin Zawiła 
Międzynarodowe serwisy informacyjne dla bibliotekarzy – przykłady 
dobrych praktyk, Dorota Lipińska 
Rozwój polskiego serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy EBIB, Marzena 
Marcinek 
Serwisy EBIB – odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników, Anna 
Komperda 
Projekt rozbudowy serwisu EBIB w ramach projektu Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Jacek Wojnarowski 
W ramach kulturalnego wieczoru dyrekcja Książnicy Karkonoskiej 
zorganizowała uczestnikom seminarium wizytę w Muzeum Karkonoskim, 
które posiada bardzo interesującą kolekcję szkła artystycznego. 
Następnego dnia - 7 lutego 2009 r. na terenie biblioteki odbyło się 
robocze spotkanie zespołu redakcji EBIB. Jak każdego roku, omówiono 
najpilniejsze sprawy organizacyjne, finansowe, ustalono plan pracy i 
wspólnie podjęto ważne dla dalszej współpracy decyzje. 

10-cio lecie EBIBu 

27 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP, 
grupy warszawskiej, które prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk.  
Porządek obrad:  
1. Wyłonienie kandydata na członka Krajowej Rady Bibliotecznej 
2. Odpowiedź na pismo Komisji Wydawnictw Elektronicznych 
3. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 
4. Sprawy różne 
 Ad. 1)  
Do SBP wpłynął list od Tomasza Merty, Podsekretarza Stanu w MKiDN w 
sprawie zgłoszenia kandydata Stowarzyszenia do Krajowej Rady 
Bibliotecznej, na kadencję 2009-2014. Ustalono, że kandydatem SBP 
będzie Elżbieta Stefańczyk.     
Ad. 2)  
Elżbieta Stefańczyk poinformowała, że do ZG oraz do Komisji Rewizyjnej 
wpłynęło pismo od Bożeny Bednarek-Michalskiej, przewodniczącej 
Komisji Wydawnictw Elektronicznych,   dot. spraw finansowych EBIB. 
Ustalono, że poruszone w piśmie kwestie będą dyskutowane na 
posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 27 marca br. 
Ad. 3) 
Do Biura ZG SBP wpływają protokóły ze zjazdów wyborczych w 
oddziałach i okręgach SBP. Dyskutowano również nad kosztorysem 
Zjazdu i towarzyszącej mu konferencji. Opracowano projekt programu 
obrad Zjazdu. Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP przekazała 
informację  o przebiegu prac organizacyjnych prowadzonych przez Biuro, 
a także przygotowaniach Wydawnictwa SBP.  

Posiedzenie Prezydium ZG SBP 
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Przypominamy, że do 20 marca 
br .  przy jmu jemy pro jek ty 
plakatów promujących tegoroczną 
edycję Tygodnia Bibliotek, 
odbywającego się w dniach 8-15 
maja ph. „Biblioteka to plus”. 
Regulamin konkursu na plakat, a 
także konkursu na najlepszy 
program działań promocyjnych w 
ramach Tygodnia Bibliotek 2009 
dostępny jest na naszej stronie 
i n t e r n e t o w e j .  S e r d e c z n i e 
zapraszamy do udziału w obu 
konkursach. 

Dla zwycięzców przewidziane są 
n a g r o d y  p i e n i ę ż n e . 
Przedsięwzięcie zostało objęte 
dofinansowaniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.  

Tydzień Bibliotek 2009 

W pierwszym naborze wniosków 
o dofinansowanie zadań realizowanych 
w 2009 roku ze środków przewidzianych 
w Programach Operacyjnych MKiDN, 
pozytywną ocenę uzyskały następujące 
wnioski SBP: 

Program Operacyjny Literatura 
i czytelnictwo - priorytet I: Promocja 
literatury i piśmiennictwa kulturalnego: 

• Wydawanie kwartalnika kulturalnego 
Przegląd Biblioteczny  w roku 2009 

• Rozwój  czasopi sma Poradn ik 
Bibliotekarza poprzez wydawanie 
dodatku Świat Książki Dziecięcej oraz 
wkładek tematycznych 

Program Operacyjny Edukacja kulturalna 
i diagnoza kultury, priorytet I: Edukacja 
kulturalna: 

• Organizacja Tygodnia Bibliotek 2009 
- ogólnopolskiej akcji promocji książki 
i czytelnictwa 

Wyniki starań do 
Programów Operacyjnych 

19 lutego br. w Polskiej Izbie Książki odbyło się 
kolejne spotkanie Grupy Roboczej Komitetu 
Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy, 
Wydawców. Tematyka obrad obejmowała: 

• aktualny stan prac przygotowawczych do 
obchodów Światowego Dnia Książki; dyrektor 
Biura PIK - Jarosław Dudek poinformował, że 
działa już strona internetowa Światowego Dnia 
Książki, przygotowywany jest plakat ŚDK oraz 
zaproszenia, uroczysta gala odbędzie się 23 
kwietnia w Teatrze Buffo. Kol. Joanna 

Pasztaleniec - Jarzyńska przekazała informacje 
o przebiegu konkursu Mistrz Promocji 
Czytelnictwa - obserwujemy znacznie większe 
zainteresowanie bibliotek niż w roku ubiegłym. 
Do Biura ZG SBP wpływają prace konkursowe. 

• plan dalszych wspólnych działań Komitetu 
Porozumiewawczego; ustalono, że kulminacyjną 
imprezą jesienną, ogniskującą uwagę 
środowiska, będą Krakowskie Targi Książki. 

Posiedzenie Komitetu 
Porozumiewawczego BKW 

Dnia 6 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. 
opracowania założeń i projektu Ustawy o bibliotekach, 
powołanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Spotkanie prowadziła Jolanta Stępniak - przewodnicząca 
Zespołu - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej. Zespół prowadził prace od lipca 2007 roku. 
Ich celem było zebranie opinii środowiska o potrzebie 
modyfikacji istniejących zapisów a także przeanalizowanie 
obowiązującego ustawodawstwa krajowego i 
zagranicznego określającego warunki organizacyjne i 
zasady finansowania bibliotek. Zespół nie wypracował 
nowej treści Ustawy, jednak uzyskane opinie zostały 
wykorzystane do oceny stanu aktualnego i wskazania 
kierunków niezbędnych zmian w zapisach Ustawy o 
bibliotekach w zakresie: celów i zadań, Krajowej Sieci 
Bibliotecznej, funkcji Krajowej Rady Bibliotecznej, zadań 
bibliotek różnych typów, Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego. Aktualnie Zespół przygotowuje 
podsumowanie prac oraz wnioski końcowe.  

Prace nad Ustawą o bibliotekach 
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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. 

Zaprosili nas: 

• 5, 12, 19 lutego - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia dla 
Dorosłych i MłodzieŜy nr 97, Centrum Informacji im Jana Nowaka-Jeziorańskiego na spotkania z au-
torami ksiąŜek dokumentalnych, spotkania tematyczne,  

• Korporacja Ha!art na serię spotkań z Sylwią Chutnik, laureatką Paszportów Polityki 2008 za powieść 
"Kieszonkowy atlas kobiet" oraz rozmowy na temat ksiąŜki o Stadionie X-lecia. 

• 6 luty - KsiąŜnica Pomorska na wernisaŜ wystawy fotografii Macieja Duczyńskiego „Kolory Europy”, 

• 20 lutego - KsiąŜnica Cieszyńska na wernisaŜ wystawy „Szkolne lektury Polaków”, 

• 26 lutego - Instytut Przywództwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na dyskusję na temat ścierania 
się pokoleń w polskiej polityce, 

• 28 lutego - Teatr Stygmator na uroczystą promocję ksiąŜki „Nikifor Zwycięzca”, 

 

Nowość wydawnicza: 

1. „Modelowanie rozległych systemów informacyjnych: Zdrowie i kultura” - Małgorzata Kisi-

lowska . - cena 38 zł 

W Katowicach w dniach 26-26 lutego 2009 roku 
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Jakość 
usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym”, 
współorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę 
Śląską oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnego 
stanu badań poświęconych tematyce jakości w 
odniesieniu do bibliotek, a także wymiana doświadczeń 
praktycznych we wdrażaniu nowoczesnych koncepcji 
zarządzania jakością oraz innowacyjnych usług 
bibliotecznych. Ogółem podczas dwóch dni obrad 
zaprezentowano 24 referaty, których wysłuchało 
ponad stu gości reprezentujących ośrodki naukowe i 
biblioteki z całej Polski. Właśnie to spotkanie 
teoretyków, naukowców z różnych ośrodków kształcenia 
akademickiego bibliotekarzy (m.in. z Torunia, 
Warszawy, Łodzi, Gdańska, Krakowa i Katowic) z 
praktykami reprezentującymi wszelkiego typu biblioteki 
z całej Polski było szczególnie cenne. Znaczenie takich 
spotkań oraz wymiany wiedzy i doświadczeń 
podkreślała w swoim wystąpieniu obecna na konferencji 
mgr Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Owocem obrad konferencji będzie wydana wkrótce 
przez Wydawnictwo SBP recenzowana publikacja. 

Jak mierzyć jakość usług bibliotecznych? 

W dniach 29-30 maja Zarząd Główny SBP 
organizuje konferencję pt. „Nowoczesna bi-
blioteka - kluczem do sukcesu użytkowni-
ków i edukacji społeczeństwa”. Konferencja 
służyć będzie przedstawieniu diagnozy stanu 
współczesnego bibliotekarstwa oraz wypraco-
waniu pragmatycznego modelu funkcjonowa-
nia bibliotek publicznych, naukowych, peda-
gogicznych i szkolnych w najbliższej przyszło-
ści. Poszczególne sesje tematyczne dotyczyć 
będą:  

• nowoczesnej biblioteki w systemie nauki i 
kultury 

• prawodawstwa bibliotecznego 

• wizerunku zawodu bibliotekarza 

• finansowania działalności bibliotek 

Konferencja odbędzie się w Centrum Promocji 
Kadr w Konstancinie - Jeziornej - miejscowości 
uzdrowiskowej, urokliwej enklawie zieleni i 
spokoju, zlokalizowanej w sąsiedztwie War-
szawy. Szczegółowe informacje dostępne bę-
dą na naszej stronie internetowej. Serdecznie 
zapraszamy. 

Zapraszamy na konferencję SBP w maju br. 


