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PROGRAM OBRAD PREZYDIUM  
i ZARZ�DU GŁÓWNEGO SBP 

 
Program obrad Prezydium: 
 

1. Zatwierdzenie materiałów sprawozdawczych 
na Posiedzenie ZG SBP. 

2. Sprawy ró�ne. 

 
Program obrad ZG: 
 

1. Sprawozdanie z działalno�ci  ZG SBP 
w 2002 r. – ref. E. Stefa�czyk. 

2. Sprawozdanie z działalno�ci Okr�gów SBP 
w 2002 r. – ref. P. Bierczy�ski. 

3. Sprawozdanie z działalno�ci Sekcji, Komisji 
i Zespołów ZG SBP w 2002 r. – ref. 
E. Stachowska-Musiał. 

4. Sprawozdanie Skarbnika ZG SBP za 2002 r. 
– ref. A. Jopkiewicz. 

5. Sprawozdanie z działalno�ci wydawniczej 
SBP za 2002 r. - ref. J. Nowicki. 

6. Zatwierdzenie planu pracy ZG SBP na 2003 r. 
- ref. E. Stefa�czyk. 

7. Plan pracy Biura ZG SBP na 2003 r. 
- ref. M. Szyszko. 

8. Zmiany w Regulaminie Komisji Nagrody 
Naukowej im. A. Łysakowskiego - ref. 
J. Sadowska.  

9. Sprawy ró�ne. 

W TYM NUMERZE: 
 
PROGRAM OBRAD PREZYDIUM I ZG SBP (s. 1)  

„CZYTAM WI �C MY�L� ...” (s. 1) 

WR�CZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU 
O UNII EUROPEJSKIEJ (s.1) 

WARSZTATY KOMISJI AUTOMATYZACJI (s. 2) 

KONFERENCJA nt. SAMORZ �DY  
I BIBLIOTEKI (s. 2) 

KRONIKA SBP (s. 3) 

NA DZIE� BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK  
‘2003 (s. 4) 

 
„CZYTAM WI �C MY�L�...” 
 
Dnia 27 marca br. pod hasłem: „Czytam wi�c my�l�” 
zostało zorganizowane przez Ministerstwo Kultury 
w Pałacu Rzeczypospolitej spotkanie.  
Na zaproszenie ministra, W. D�browskiego udział w nim 
wzi�ł  – Jan Wołosz, przewodnicz�cy SBP, który 
zadeklarował gotowo�� SBP do udziału w tworzeniu 
strategii i programu na rzecz czytelnictwa w Polsce. 

WR�CZENIE NAGRÓD LAUREATOM 
KONKURSU DLA BIBLIOTEK O UNII 
EUROPEJSKIEJ 

 
Dnia 13 marca 2003 r. w Bibliotece Narodowej odbyła si� 
uroczysto�� wr�czenia nagród bibliotekarzom –
laureatom Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który 
został przeprowadzony na stronach internetowych SBP  
w dniach 2-15 stycznia 2003 r.  
Konkurs zorganizowano we  współpracy z Urz�dem Ko-
mitetu Integracji Europejskiej. 

Udział w konkursie polegał na udzieleniu przez 
zainteresowanych konkursem uczestników listy dys-
kusyjnej odpowiedzi na 120 pyta� przekazanych 
w 10 zestawach.   
Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło nadesłane 
odpowiedzi, wybrało prawidłowe  i przyznało  nagrody 
pieni��ne 13 osobom, które w punktacji ogólnej zaj�ły 
miejsca od 1 do 10. 
Pierwsze  miejsce i główn� nagrod� zdobyła: 

Teresa Prokowska  
(Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bolesławcu). 

 
Drugie miejsce uzyskała  Małgorzata Janczak   
(Biblioteka Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie). 
 
Trzecie miejsce przypadło  Ewie Haładaj   
(Biblioteka Liceum Ogólnokształc�cego w Grójcu). 
 
Kolejne miejsca zaj�li: 

Czwarte – Wiesława Krawczy �ska-Blacha   
(Biblioteka Szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Barlewiczkach), 
 

doko�czenie na str. 2 
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KONFERENCJA  
nt. SAMORZ�DY I BIBLIOTEKI 
 
W dniu 28 marca br. w Bibliotece Narodowej odbyła si� 
konferencja nt. Samorzady i biblioteki, któr� 
zorganizowały: Biblioteka Narodowa, Du�ski Instytut 
Kultury oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Narada odbyła si� z udziałem: przedstawicieli 
organizacji samorz�dowych i samorz�dów, dyrektorów 
bibliotek ró�nego szczebla, parlamentarzystów, 
bibliotekarzy i dziennikarzy. Konferencja po�wi�cona 
była zobowi�zaniom samorz�dów wobec bibliotek 
publicznych oraz po��danym formom współdziałania 
Ministerstwa Kultury z samorz�dami w tym zakresie. 

 
Pi�te – Justyna Stachura   
(Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Poła�cu), 
Szóste – Justyna Stoltmann-Pr �dka   
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu),  
Siódme miejsce  ex aequo: Halina Korytko   
(Gminna Biblioteka Publiczna w Próchniku)  
i Waldemar Tychek   
(Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie), 
Ósme miejsce – Justyna Kowalska   
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gda�sku), 
Dziewi�te miejsce  – zespół w składzie: Małgorzata 
Szpek , Helena Woronko , Ewa Podkówka   
(Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
�l�skiego w Katowicach),  
Dziesi�te miejsce – Renata Koziorowska   
(Ksi��nica Płocka). 
Regulamin konkursu przewidywał równie� nagrody 
rzeczowe, czyli zestawy wydawnictw o UE, 
dla bibliotek, których pracownicy wzi�li udział 
w konkursie i zaj�li miejsca od 1 do 10. Ogółem 
zakupiono 394  ksi��ki  (84 tytuły). 
Wr�czenia dyplomów laureatom dokonała Dyrektor 
Departamentu Dokumentacji Europejskiej w Urz�dzie 
Komitetu Integracji Europejskiej Pani Anna 
Kierzkowska oraz - w imieniu Zarz�du Głównego 
SBP - Piotr Bierczy�ski, wiceprzewodnicz�cy 
i El�bieta Stefa�czyk, sekretarz generalny.  
Spotkanie zako�czył wyst�p dziewcz�cego chóru 
„Wiwat”, który zaprezentował utwory kompozytorów 
polskich i europejskich. 
Uroczysto�ci wr�czenia nagród laureatom konkursu 
towarzyszyło otwarcie Wystawy „Z bibliotek� do Unii 
Europejskiej” 

        (patrz: Poradnik Bibliotekarza nr 5/2003) 

doko�czenie ze strony 1 (Wr�czenie nagród laureatom Konkursu  
o Unii Europejskiej) 

WARSZTATY KOMISJI AUTOMATYZACJI  
 
 W dniu 21 marca odbyły si� zorganizowane przez 
Komisj� Automatyzacji przy ZG SBP ogólnopolskie 
warsztaty po�wi�cone omówieniu problemów 
zwi�zanych z konwersj� danych z formatu MARC BN 
do MARC 21 dla baz prowadzonych przy 
wykorzystaniu programu MAK. Warsztaty odbyły si� 
w wynaj�tej sali komputerowej O�rodka Edukacji 
Informacyjnej i Zastosowa� Komputerowych.   
W szkoleniu uczestniczyło 17 osób, administratorów 
baz danych z bibliotek publicznych.   Zaj�cia prowadzili 
pracownicy Biblioteki Narodowej – Anna Szyma�ska 
i Jan Wierzbowski oraz Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy – Krzysztof Janczewski, Katarzyna 
Winogrodzka, Małgorzata Zonik.  
Poziom warsztatów został bardzo wysoko oceniony 
przez uczestników. W wypełnionych na zako�czenie 
szkolenia, anonimowych arkuszach ocen, 60% 
uczestników wystawiło wykładowcom najwy�sz� 

ocen� 6, a 40% ocen� 5 (skala ocen 1-6). Szczególnie 
podobało si�: poł�czenie teorii z praktyk�, poprzez 
zapewnienie dost�pu do stanowisk komputerowych; 
rozpocz�cie zaj�� od wykazania ró�nic pomi�dzy 
formatem MARC BN a MARC 21; fachowo�� 
i umiej�tno�� przekazania informacji przez osoby 
prowadz�ce zaj�cia. 
 
Oprac. E. Górska, zast�pca dyrektora Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy. Biblioteki Głównej Woj. 
Mazowieckiego. 

NARADA BIBLIOGRAFÓW 
 
Na V Ogólnokrajow� Narad� Bibliografów  zapraszaj� 
Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Konferencja odb�dzie si� w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, w dniach 11-13 czerwca br. 
Informujemy, i� Narada poprzedzona b�dzie Sesj� 
Jubileuszow� z okazji 100 rocznicy urodzin Heleny 
Hleb-Kosza�skiej (10 czerwca br.) 

������������
��
Instytut Goethego oraz Instytut Francuski 
w Warszawie otrzymały �rodki finansowe od swoich 
władz na zorganizowanie w Warszawie w dniach: 
20 i 21 listopada br. mi�dzynarodowej konferencji 
nt. “Biblioteki publiczne i ich strategie rozwoju po 
rozszerzeniu Unii Europejskiej”. B�dzie to ju� 6. 
Mi�dzynarodowa Konferencja - “Biblioteki publiczne 
w nowej Europie”.  
Planuje si� 9 wyst�pie� autorów z Francji, Niemiec, 
Polski oraz Unii Europejskiej.  
Współorganizatorami konferencji ze strony Polskiej 
s� Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  
 
Konferencja odb�dzie si� w Bibliotece Narodowej. 
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WKRÓTCE... 
 
§ Spotkanie przedstawicieli z obszaru ksi��ki  

i informacji naukowej. 
§ Współpraca SBP i Polskiej Izby Ksi��ki. 
§ Program FORUM i konferencji „Dzi� i jutro zawodu 

bibliotekarza”. Informacje organizacyjne. 
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�����������
�
������������	
����������������������

21 marca br. przewodnicz�cy SBP 
J. Wołosz interweniował w sprawie uchybie� proce-
duralnych przy powołaniu na stanowisko dyrektora 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie 
(woj. mazowieckie). List w powy�szej sprawie 
skierowano do burmistrza miasta Wyszkowa. 
�
��������������������������� !�����

24 marca – odbyło si� kolejne robocze 
spotkanie komitetu programowo-organizacyjnego 
FORUM SBP 2003 (Nał�czów, 18-20 wrze�nia 2003 r.). 

Przypominamy, i� obradom FORUM towa-
rzyszy� b�dzie konferencja nt.: „Dzi� i jutro zawodu 
bibliotekarza”. 

W zebraniu Komitetu uczestniczył dyrektor 
Biblioteki Głównej, Politechniki Lubelskiej – Ryszard 
Bania, współorganizator FORUM i konferencji. 

Informujemy, �e na przełomie kwietnia i maja 
Biuro ZG SBP prze�le zaproszenia z pro�b� 
o potwierdzenie uczestnictwa. 
 

(Program FORUM i konferencji dost�pny b�dzie w 
maju br.  w serwisie informacyjnym SBP). 
�
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25 marca br. przewodnicz�cy SBP Jan Wołosz 
zaopiniował na pro�b� Zarz�du Województwa 
Dolno�l�skiego decyzj� w sprawie powołania z dniem 
1 kwietnia na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego 
we Wrocławiu, dotychczasowego dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu i przewodnicz�cego   
Sekcji Bibliotek Publicznych przy Zarz�dzie Głównym 
SBP – Andrzeja TYWSA. 
�
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 Informujemy, i� z dniem 30 kwietnia br. 
odchodzi na emerytur� dotychczasowa dyrektor 
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki 
Głównej Woj. Mazowieckiego, były, wieloletni 
i zasłu�ony sekretarz generalny SBP, przewodnicz�ca 
Komisji Odznacze� i Wyró�nie� przy ZG SBP 
– mgr Janina JAGIELSKA. 
�

IV WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO 
ZWI�ZKU BIBLIOTEK 
 
19 marca br. odbyło si� IV Walne Zgromadzenie 
Polskiego Zwi�zku Bibliotek, w którym działa wielu 
członków SBP. Jako osoba zaproszona 
w zgromadzeniu uczestniczył przewodnicz�cy SBP, 
J. Wołosz. W imieniu ZG SBP J. Wołosz przekazał 
zebranym pozdrowienia, wyraził zadowolenie 
z pomy�lnie rozwijaj�cej si� współpracy  oraz 
poinformował o wybranych zagadnieniach działalno�ci 
SBP.  
Obecny na spotkaniu wiceminister kultury – Maciej 
Klimczak przedstawił informacj� o bie��cych działa-
niach resortu.  
Zgłoszono wniosek (K. Brodowska, J. Wołosz) 
o podj�cie przez Ministerstwo Kultury negocjacji z TP 
S.A. w sprawie obni�enia opłat za poł�czenia 
internetowe oraz zapewnienia ł�czy stałych biblio-
tekom. 
Stosowny wniosek w powy�szej sprawie do 
Ministerstwa Kultury został przedło�ony na pi�mie 
przez J. Wołosza, przewodnicz�cego SBP oraz 
J. Krajewskiego, przewodnicz�cego Polskiego Zwi�zku 
Bibliotek. Wiceminister M. Klimczak potwierdził 
otrzymanie tego wniosku z podzi�kowaniem. 

Nowo�ci wydawnicze 

§ Zagadnienia Informacji Naukowej Nr 2/2002. 

§ Red. E. B. Zybert:  
Biblioteki szkolne.  
Wytyczne IFLA UNESCO (seria: N-D-P). 

§ J. Kołodziejska:  
Drukowany �wiat (seria: N-D-P). 

 

EEXXPPRREESS    ZZGG    SSBBPP   
 

opracowanie i redakcja:   
Anna Majcher, kierownik Działu Prezydialnego Biura Zarz�du Głównego 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. 
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Na Dzie� Bibliotekarza i Bibliotek ‘ 2003  
 

 
K o l e � a n k i  i  K o l e d z y ! 

 
 
 Zbli�a si� kolejny, doroczny Dzie� Bibliotekarza i Bibliotek. Utrwala si� dobra, �rodowiskowa 
tradycja sprzyjaj�ca ogl�dowi naszych spraw. Jest ich du�o. Wiele z nich oczekuje na rozstrzygni�cia, 
wymagaj�ce naszego zbiorowego i osobistego zaanga�owania, a zwłaszcza reakcji na brak pa�stwowej 
polityki bibliotecznej. 
 Rang� tych spraw podkre�lał ostatni list Zarz�du Głównego SBP do wszystkich Kole�anek 
i Kolegów, jak te� otwarty apel w sprawie bibliotek, przekazany parlamentarzystom. Główn� 
i zasadnicz� my�l� przewodni� wymienionych dokumentów, jak te� innych stowarzyszeniowych 
inicjatyw, jest d��enie do podniesienia rangi zawodu bibliotekarza, zgodnie z potrzebami współczesnej 
wiedzy i nowoczesnym warsztatem informatycznym. Wychodzimy z zało�enia, �e zawodowy 
i intelektualny status bibliotekarza wyznacza� musi jego pozycj� na rynku pracy oraz w strukturze 
instytucji kultury, musi stanowi� tak�e podstaw� jego presti�u. Tym sprawom po�wi�cimy w roku 
bie��cym konferencj� organizowan� w zwi�zku z Forum SBP we wrze�niu br. w Nał�czowie. 
 Tak formułowane cele s� rezultatem oceny polityki rz�du, lokalnych władz samorz�dowych, 
a tak�e naszych własnych usiłowa�. Nie pomijamy te� do�wiadcze� krajów, które mog� słu�y� dobrymi 
wzorcami, głównie wi�ksz� trosk� pa�stwa o biblioteki i ich personel; �rodki techniczne, lokale, płace. 
Ich ranga ro�nie bowiem w procesie integracji Polski z Uni� Europejsk�, gdzie biblioteki, zwłaszcza 
brytyjskie, niemieckie i skandynawskie, stanowi� inspiruj�cy przykład dobrego gospodarowania zasoba-
mi intelektualnymi i informacyjnymi. 

 Do Unii zd��amy jednak�e bez kompleksów. Znamy dobrze europejskie i �wiatowe standardy  -
rzecz w tym, by skuteczniej wdra�a� je w polskich realiach, by szerzy� o nich wiedz� w�ród centralnych 
i lokalnych decydentów, powodowa� �rodowiskowe, mentalne zmiany w otoczeniu społecznym bibliotek 
na temat ich roli i funkcji. Dlatego m.in. standardy b�d� przedmiotem obrad osobnej konferencji krajowej 
w pa�dzierniku br. 
 Tegoroczny Dzie� Bibliotekarza i Bibliotek jest dobr� okazj�, by sprawy powy�sze przybli�y� tym, 
którzy zarz�dzaj� społecznym dobrem i by� mo�e zaszczyc� nas obecno�ci� w trakcie organizowanych 
przez ogniwa SBP uroczysto�ci. 

 Proponujemy zatem, aby przewodnim motywem okoliczno�ciowych spotka� i zebra� 
w kontek�cie czerwcowego referendum były polskie biblioteki w Europie, ich znaczenie w realizacji 
koncepcji społecze�stwa informacyjnego oraz rola władz pa�stwowych i samorz�dowych w tym 
procesie. Prezentuj�c własny i cudzy dorobek, nie unikajmy przedstawiania uzasadnionych rodzimych 
potrzeb. Wskazujmy na korzy�ci, których �ródłem jest sprawnie pracuj�ca biblioteka. Przywołajmy dane 
�wiadcz�ce, �e wirtualna nowoczesno�� wspomaga kulturowe i poznawcze walory ksi��ki. 
Uzasadniajmy swoje racje, gdy� s� one zgodne z oczekiwaniami czytelników. 
 Od lat krzewimy pogl�d, �e Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacj� ponad 
podziałami politycznymi. Niezale�nie od resortowego podporz�dkowania ł�czy nas wspólny, 
demokratyczny ideał  – powszechny dost�p do informacji i wiedzy. 
 Zadbajmy, aby ten ideał stał si� powszechn� norm�. To równie� europejski standard. 
 

 
Z kole�e�skim pozdrowieniem 

 
 

Prezydium Zarz �du Głównego SBP 
 
Warszawa, kwiecie� 2003 r. 
 


