Posiedzenie Prezydium Zarz du Głównego SBP
4 marca 2004 r.
W
toku
obrad,
które
prowadził
Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz, omówiono:
- działalno
Zarz du Głównego, Biura ZG
SBP i Wydawnictwa SBP w styczniu i w
lutym 2004 r.;
- Plan Pracy ZG SBP na rok 2004 (projekt jest
uzupełniany);
- stan przygotowa do obchodów Tygodnia
Bibliotek (m.in. nawi zano współprac z
krakowskim Instytutem Ksi ki, zlecono
wykonanie projektu plakatu Pani Katarzynie
Stanny z warszawskiej ASP);
- ustalono, odpowiedzialno poszczególnych
członków
Prezydium
ZG
SBP
za
przygotowanie konferencji organizowanych
w br. przez Stowarzyszenie.
Posiedzenie Komisji Odznacze i Wyró nie 11
marca 2004 r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek o
nadanie „Honorowej Odznaki SBP” Marii Adamek
z WiMBP w Zielonej Górze i medalu „W dowód
uznania” Iwonie Smarsz i Bo enie Król (obie z
WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) oraz
Beacie Brol, Krystynie Tomanek i Renacie
ledziewskiej
(wszystkie
z
MiGBP
w
Krapkowicach), a tak e dla Centrum Kultury w
Boguszowie Gorcach. Natomiast 9 wniosków z
Okr gu Lubuskiego i 3 z Okr gu Opolskiego o
nadanie „Honorowej Odznaki SBP” odesłano do
uzupełnienia lub wyja nienia z powodu braku
informacji
o
działalno ci
kandydatów
w
Stowarzyszeniu.
Nast pne
posiedzenie
wyznaczono na 2 kwietnia 2004r.

W TYM NUMERZE, m. in.
1. POSIEDZENIA ZG SBP I KOMISJI (s. 1,2)
2. POMYSŁY NA TYDZIE
3. KRONIKA SBP (s. 3)

BIBLIOTEK (s. 2,4)

Program Posiedzenia Zarz du Głównego
5 kwietnia 2004 r.
Na posiedzeniu, które zostanie poprzedzone
zebraniem Prezydium ZG, przewiduje si
omówienie nast puj cych kwestii:
1. Roczne sprawozdania z działalno ci: ZG
(E.
Stefa czyk),
Okr gów
(S.
Błaszczyk), Sekcji, Komisji i Zespołów
(E. Stachowska-Musiał), Skarbnika (A.
Jopkiewicz).
2. Przyj cie Planu Pracy na rok 2004.
komitetów
zjazdowych:
3. Powołanie
programowego,
organizacyjnego,
statutowego.
4. Zgłoszenie wst pnego harmonogramu
przygotowa do Zjazdu Delegatów SBP
w czerwcu 2005 roku.
5. Informacja o stanie przygotowa do
obchodów Tygodnia Bibliotek.
6. Przyj cie materiałów
nt.
Rola
i
przyszło SBP.
7. Sprawy ró ne.

Spotkanie z przedstawicielami EBIB-u
1 marca 2004 r. odbyło si robocze
spotkanie kierownictwa SBP z Komisj
Wydawnictw Elektronicznych (EBIB). W toku
o ywionej dyskusji rozwa ano mo liwo ci
dalszej skutecznej pracy członków zespołu.
Wyra ono opinie o konieczno ci wi kszego
wspomagania inicjatyw EBIB-u, jak te
przedło ono propozycje dotycz ce udziału
Komisji w pracach organów Stowarzyszenia.

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych
wi t Wielkanocnych yczy
Bibliotekarzom i Czytelnikom
Redakcja

Zainteresowanie Tygodniem
Bibliotek
W opublikowanym ostatnio na stronach
EBIB-u (http://ebib.oss.wroc.pl) tek cie ywe
zainteresowanie
Tygodniem
Bibliotek
Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz podkre lił,
e inicjatywa Tygodnia „spotyka si
z
nadzwyczaj yczliwym przyj ciem w całym
kraju”. Wskazał na szczególne poparcie
Ministerstwa
Kultury,
Urz du
Komitetu
Integracji Europejskiej, władz samorz dowych
i oczywi cie Biblioteki Narodowej, w której
siedzibie w dniu 10 maja odb dzie si
ogólnokrajowa konferencja nt. Biblioteki w
Europie były zawsze. Spotkanie otworzy
wyst pienie Ministra Kultury Waldemara
D browskiego.
Prelegenci
wygłosz
nast puj ce referaty:
Prof. dr hab. Krzysztof Migo Biblioteki w
Europie były zawsze;
Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska
Przyszło
Bibliotek Polskich w wymiarze
współpracy z UE;
Michał Jagiełło Biblioteka Narodowa, czyli
polsko w Europie;
Jan Wołosz Ruch zawodowy bibliotekarzy
wobec wej cia Polski do UE.

Spotkanie zespołu roboczego ds.

przygotowania zało e nowej Ustawy o
bibliotekach
Kolejne spotkanie w składzie: mgr
Jadwiga Kosek, dr Józef Zaj c, dr Jerzy
Krawczyk odbyło si 30 marca 2004 roku w
Krakowie.
Zebrani
zdecydowali
si
tymczasowo zawiesi prace nad zało eniami
nowej ustawy, by skupi si na propozycjach
zmian
do
ustawy
obowi zuj cej.
Przedyskutowano pierwsze 3 artykuły i
zaproponowano nowe brzmienie.

Tydzie Bibliotek w kraju
Napłyn ły
ju
do
nas
listy
zawieraj ce lokalne plany obchodów
Tygodnia Bibliotek. Uwzgl dniaj one, lecz i
wzbogacaj ,
propozycje
zawarte
w
Programie.
Szczególnie ciekawie prezentuj si
pomysły Gminnej Biblioteki Publicznej w
Majdanie Królewskim (woj. Podkarpackie).
Tak wi c W DNIU OTWARTYM BIBLIOTEKI
czytelnicy m.in. zapoznaj si z zasadami
oprogramowania bibliotecznego. Rozpisano
te dwa konkursy: plastyczny nt. Wizerunek
bibliotekarza XXI wieku i mi dzyszkolny pt.
Biblioteki w Europie w XVII wieku. W
ramach szkolnej wycieczki rowerowej
uczniowie
Powszechnej
Szkoły
Podstawowej w Hucie Komorowskiej
przyjad do GBP w Majdanie na lekcj
biblioteczn po wi con Exlibrisowi w yciu
bibliotek, natomiast bibliotekarz z Majdanu
zaprezentuje ten temat w PSP w Brzostowej
Górze.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Gorzycach
(tak e
w
Podkarpackim)
postanowiła poł czy Tydzie Bibliotek z
obchodami 30-lecia swego istnienia. W
bogatym programie znalazły si
takie
punkty, jak: konkurs Mój ulubiony bohater
literacki, przemarsz przebiera ców w
towarzystwie
orkiestry
poł czony
z
rozstrzygni ciem tego konkursu; loteria
fantowa, kiermasz i dyskoteka; wreszcie –
wspólne czytanie bajek i wierszy dla
najmłodszych mieszka ców gminy w
wykonaniu zaproszonych go ci (w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”).
C.d. na s. 4

K Now o ci w ydaw nicze:
- Katarzyna W odniak, „W spółczesna prasa
kobieca a sprawy ksi ki”
Seria: N auka-Praktyka-D ydaktyka
W ydawnictwo S BP

Zgodnie z wcze niejsz zapowiedzi Biuro
Zarz du Głównego SBP oczekuje na
informacje Kole anek i Kolegów o
przedsi wzi ciach
zwi zanych
z
Tygodniem
Bibliotek
pod
hasłem
Biblioteki w Europie były zawsze.
Najciekawsze
pomysły
zostan
spopularyzowane.

- 18 marca 2004r. w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy odbył si
pami ci

kol.

wieczór wspomnieniowy po wi cony

Janiny

Cyga skiej

(1921

–

2003),

zorganizowany przez Zespół Historyczno-Pami tnikarski
przy Oddziale Stołecznym SBP i Koło SBP przy Bibliotece.
Wyst pili Janina Jagielska (Przewodnicz ca Komisji
Odznacze

i Wyró nie , w której pracowała Zmarła),

Joanna Popło ska, Witold Stankiewicz, Maria AwotinJaskólska, Krystyna Tubia ska i Maria Leska.
- W dn. 18 – 20 marca 2004r. odbyła si

w Hadze

konferencja pt. Creating Public Paradise, zorganizowana

- 27 pa dziernika 2003r. Przewodnicz ca Głównej

przez Holenderskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki
we współpracy z Holenderskim Stowarzyszeniem Bibliotek

Komisji Rewizyjnej SBP Maria Bochan uczestniczyła w

Publicznych.

uroczystym otwarciu nowego lokalu istniej cej od 1948

(Biblioteka

r. Biblioteki Publicznej w Okonku (ok. 40 km na północ

Stefa czyk

od Piły).

informacje na ten temat uka

- Nie tylko biblioteka w Okonku ma now

SBP

reprezentowały:

Publiczna

m.st.

(Biblioteka

El bieta

Warszawy)

Narodowa).

i

Górska
El bieta

Szczegółowe

si w Bibliotekarzu.

siedzib .

- 26 marca 2004r. odbyło si kolejne posiedzenie Krajowej

Tak e Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku otrzymała 15

Rady Bibliotecznej w cało ci po wi cone nowelizacji

marca wyremontowany budynek o pow. 1530 m kw. , a

ustawy

1 kwietnia Biblioteka Wy szej Szkoły Ekonomiczno-

kierownictwo Departamentu Współpracy z Samorz dami i

Informatycznej w Warszawie nowe pomieszczenie o

Upowszechniania Kultury oraz Departamentu Prawno-

pow. 700 m kw. Z oddaniem powierzchni ł czyło si

Legislacyjnego Ministerstwa Kultury. Za podstaw

wyposa enie bibliotek w nowe meble i urz dzenia, w
tym komputerowe. W obydwu tych uroczysto ciach
uczestniczył Jan Wołosz, Przewodnicz cy SBP.
- 11 marca 2004r. Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz
podpisał w imieniu Stowarzyszenia oficjaln
ukonstytuowania si

Deklaracj

Polskiego Narodowego Komitetu

Bł kitnej Tarczy – mi dzynarodowego programu pomocy i

o

bibliotekach.

W

spotkaniu

uczestniczyło

prac

przyj to propozycje znowelizowanych zapisów ustawy o
bibliotekach,

które

zostały

opracowane

poprzedniej kadencji oraz – na pro b
Bibliotek

Narodow

przez

KRB

MK – przez

po upływie poprzedniej kadencji

Rady. Uzgodniono wst pne zapisy zmian do ko ca 3
rozdziału ustawy. Prace b d kontynuowane na nast pnym
posiedzeniu Rady 19 kwietnia br.

doradztwa dla ratowania zagro onych zabytków.
- W marcu 2004r. Barbara Szczepa ska - członek redakcji
Biuletynu EBIB – została wybrana na 3-letni kadencj w
IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee (CLM),
gdzie reprezentowa b dzie SBP.

Je li interesujesz si komputeryzacj bibliotek,
zastosowaniem w nich nowych technologii i
standardów, masz w tym zakresie do wiadczenia i
własne propozycje – zapraszamy do współpracy w
Komisji Automatyzacji SBP i oczekujemy zgłosze
na adres: komisja@biblpubl.waw.pl Wi cej
informacji na:
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/komisja_automat.html.

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. 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.

CENNA WIADOMO
Jak wiadomo, realnego kształtu nabiera mo liwo
wykorzystania rodków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) z zakresu Regionalnej Infrastruktury
Badawczo-Edukacyjnej i Społecze stwa Informacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
Projekt do współfinansowania (maksymalnie do 75% wysoko ci) ze rodków
strukturalnych ERDF mog
zgłasza
instytucje u yteczno ci publicznej, jednostki
organizacyjne o charakterze edukacyjnym oraz podległe samorz dowi placówki edukacyjne i
kulturalne, zatem równie biblioteki (w tym biblioteki szkolne). Finansowana mo e by zarówno
Infrastruktura Badawczo-Edukacyjna (np. budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów
dydaktycznych na poziomie wy szym wraz z wyposa eniem), jak i elementy społecze stwa
informacyjnego (budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych sieci internetowych,
tworzenie lokalnych publicznych punktów dost pu do internetu, budowa lub rozbudowa
systemu przekazu danych pomi dzy instytucjami u yteczno ci publicznej, administracji
samorz dowej i podległych im placówek publicznych).
Propozycje projektów, przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego ERDF,
nale y składa do wła ciwej jednostki organizacyjnej w Urz dzie Marszałkowskim, która
dokonuje oceny kompletno ci zło onych dokumentów oraz ich oceny pod wzgl dem
formalnym.
Szczegółowych informacji nt. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz sposobu wypełniania wniosku aplikacyjnego udziela Departament Wdra ania Programów
Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej:
http://www.mg.gov.pl i http://isekp.mg.gov.pl
Natomiast poszczególne Urz dy Marszałkowskie informuj o przygotowanych w
województwach programach operacyjnych.
Tydzie Bibliotek w kraju – c.d. ze s. 2
Koła SBP podległe Zarz dowi Okr gu w Kielcach zaplanowały w dniach 5 – 15 maja
szereg imprez kulturalnych i czytelniczych, adresowanych głównie do dzieci i młodzie y:
konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, pasowania na czytelnika, wyst py
teatralne. Przygotowano te sporo wystaw i spotka integracyjnych bibliotekarzy z
przedstawicielami władz samorz dowych i instytucji współpracuj cych.
Tak e Oddział SBP w Kolbuszowej przy pieszył obchody Tygodnia o 3 dni i postanowił
zorganizowa kolejno Dni: Małego Czytelnika, Ksi ki Regionalnej, Czytelnika Internetowego,
Bibliotekarza, Bibliotek w Powiecie, Czytelnika i Czytelnictwa. Filie Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej – Werynia, Widełka, Przedbórz, Kupno, Kolbuszowa
Górna, Bukowiec, Cmolas, Niwiska i Rani ów – przygotowuj po kilka oddzielnych imprez.
Dysponuj ca profilowanym ksi gozbiorem Biblioteka Sztuki działaj ca przy
Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie m.in. zaprosiła czytelników do współtworzenia
ksi gozbioru poprzez wpisywanie na specjalnie przygotowan list propozycji zakupów i
zainaugurowała stały cykl spotka (pt. „Pasjonaci s w ród nas”) z czytelnikami, którzy
chcieliby si podzieli swoimi fascynacjami na forum instytucji. Jako pierwsza ma wyst pi w
dniu 10 maja dr Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, historyk sztuki; opowie m.in. o
twórczo ci młodopolskiego malarza Jana Stanisławskiego.
Jak wida – biblioteki rzeczowo podchodz do sprawy i nie ograniczaj si wył cznie
do powielania naszych pomysłów, lecz same wdra aj niecodzienne rozwi zania.

