Podzi kowanie Przewodnicz cego SBP

Posiedzenie Prezydium Zarz du Głównego
SBP 4 marca 2005 r.

Sz. Pan
Waldemar D browski
MINISTER KULTURY

W
obradach,
które
prowadził
Przewodnicz cy Jan Wołosz, uczestniczyli:
Piotr Bierczy ski, Jerzy Krawczyk, El bieta
Stefa czyk, Andrzej Jopkiewicz, Ewa
Stachowska-Musiał oraz Maria Janowska,
Mieczysław Szyszko, Marianna Brachfogel
i Mikołaj J. Wachowicz.
Na
wst pie
E.
Stefa czyk
poinformowała o wydarzeniach zaistniałych w
Stowarzyszeniu po ostatnim posiedzeniu
Prezydium 28 stycznia br., szczególnie
podkre laj c starania o przyznanie dotacji z
Ministerstwa Kultury w ramach programów
operacyjnych.
J. Wołosz omówił stan przygotowa do
TYGODNIA BIBLIOTEK i towarzysz cego mu
konkursu. M. Szyszko przedstawił komunikat
o przebiegu kampanii sprawozdawczowyborczej w strukturach SBP. Według stanu
na dzie 4 marca br. 48 oddziałów na 53
zako czyło
procedury
i
przysłało
dokumentacj . E. Stefa czyk stre ciła
ramowy program konferencji Digitalizacja
zbiorów
bibliotecznych,
towarzysz cej
Krajowemu Zjazdowi Delegatów. Du y nacisk
zostanie poło ony na tematyk zwi zan z
do wiadczeniami poszczególnych bibliotek w
zakresie digitalizacji i na odniesienia
mi dzynarodowe. W ród spraw ró nych
omówiono m.in. kwesti sekcji SBP chc cych
działa na prawach koła, rol wzajemnych
relacji pomi dzy strukturami SBP oraz
zało enia nowej ustawy o bibliotekach.
Ponadto Prezydium ZG zatwierdziło
nadanie
medalu
„Bibliotheca
Magna
Perennisque”
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej w Gdyni i Bibliotece Głównej
Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich wyra am gor ce podzi kowania za
przyj cie patronatu nad organizowanym w dniach
8 – 15 maja 2005 r. TYGODNIEM BIBLIOTEK
pod hasłem Biblioteka otwarta dla Ciebie.
Pragn poinformowa , e oddziały i okr gi
Stowarzyszenia wraz z bibliotekami opracowuj
szczegółowy program TYGODNIA. W jego
ramach zaplanowano ogólnokrajowy konkurs na
najlepsz
organizacje
imprez
kulturalnoo wiatowych w skali lokalnej.
Wyra amy przekonanie,
e bibliotekarska
inicjatywa zwróci uwag
społecze stwa na
problemy czytelnictwa i ksi ki w naszym kraju.
Ł cz wyrazy powa ania
Jan WOŁOSZ

W TYM NUMERZE, m. in.:
1. POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG SBP – s. 1
2. PRZYGOTOWANIA DO TYGODNIA
BIBLIOTEK – s. 1, 2, 3
3. NAGRODA MŁODYCH SBP – s. 4

Kole anki i Koledzy Bibliotekarze!

TYDZIE BIBLIOTEK - konkurs

Przypominamy, e
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
uzyskało status

Otrzymali my
ju
kilkadziesi t
zgłosze na konkurs dot. najlepszego
programu
działa
w
TYGODNIU
BIBLIOTEK.
Do
zawodów
stan ły
biblioteki m.in. z B dzina, Chełm y,
Chodzie y,
Choszczna,
Ciechanowa,
Koszalina,
Piły,
Siemianowic,
Sochaczewa, orów. A tak e zwyci zcy
poprzedniej edycji konkursu: Brodnica,
Łód , Rawicz i Słubice. Podobnie jak w
roku ubiegłym, imprezy wykraczaj
czasowo poza okres 8 – 15 maja.
W programach pojawił si równie
akcent smutny: wspomnienie o Zmarłym
Papie u. Do tego faktu nawi zuj
Ksi nica Beskidzka w Bielsku-Białej,
Rawicka Biblioteka Publiczna, Miejska i
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Golubiu-Dobrzyniu.
Przypadaj c w kwietniu 200-n
rocznic
urodzin
Hansa
Christiana
Andersena postanowiła uczci
m.in.
Miejska
i
Powiatowa
Biblioteka
Publiczna w W brze nie.
O innych formach obchodów
TYGODNIA b dziemy informowa
na
bie co w internecie i w Expresie.

ORGANIZACJI PO YTKU
PUBLICZNEGO
Nasza
działalno
słu y
całemu
rodowisku bibliotekarskiemu. Na t
działalno
zdobywamy – w wielkim
trudzie – rodki głównie z produkcji
ksi ek i czasopism fachowych. rodki
finansowe pozyskane t
drog
nie
pozwalaj
nam jednak na szersze
rozwini cie naszych inicjatyw.
Je li Pa stwo chc wspomóc nasz
działalno , mog – zgodnie z Ustaw –
przekaza Stowarzyszeniu 1 % swego
podatku.
Pa stwa
decyzja
działania SBP, z korzy ci
rodowiska bibliotekarskiego.

wspomo e
dla całego

Zróbmy razem co wi cej!
Nasze konto:
MILLENNIUM
nr 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Ofiarodawcom z góry dzi kujemy!

Zarz d Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich zaplanował
uzupełnienie
Kroniki
SBP
informacjami za lata 2000 – 2005.

Biuro ZG SBP

Uprzejmie przypominamy, e szczegóły dot.
konkursu Na najlepszy program działa
w TYGODNIU BIBLIOTEK 2005 znajduj si
na stronie
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/tydzien_bibliotek_2
005_konkurs.html
Dzi kujemy za dotychczasowe sprawozdania
i informujemy, e termin nadsyłania zgłosze
został przedłu ony do 30 kwietnia br.

Nowo ci wydawnicze:
„Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze”
Praca zbiorowa pod redakcj
Dariusza Grygrowskiego i El biety B. Zybert
Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka
Wydawnictwo SBP

TYDZIE BIBLIOTEK – plakat
Uprzejmie informujemy, e plakat z okazji
TYGODNIA BIBLIOTEK 2005 w formacie A4 został doł czony do kwietniowej edycji
miesi czników Bibliotekarz i Poradnik
Bibliotekarza. Istnieje równie mo liwo
pozyskania afisza drog internetow (strony
EBIB-u). Autork plakatu jest – podobnie,
jak w roku ubiegłym – mgr sztuki Katarzyna
Stanny.
- 5 marca br. Sekretarz Generalny SBP El bieta Stefa czyk
uczestniczyła w XIII Walnym Zje dzie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Wydawców Ksi ek, które w tym roku obchodzi
84-lecie swojej
działalno ci. W
trakcie spotkania
poinformowała o dorobku i działalno ci SBP oraz zło yła
podzi kowania
za
dotychczasow
współprac
Stowarzyszenia z PTWK.
- 7 marca br. w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie – z
inicjatywy Zespołu Historyczno-Pami tnikarskiego przy
Oddziale Stołecznym SBP – odbył si wieczór wspomnie
po wi cony Władysławie Wasilewskiej. Zmarła 12 lutego
2004 r. w wieku 82 lat była jedn z najaktywniejszych
działaczek SBP, członkiem władz Stowarzyszenia, a tak e
wieloletni kierowniczk Biblioteki w II LO im. Batorego.
- 7 marca br. Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz wzi ł udział
w spotkaniu Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
Krakowie. Wi cej informacji mo na znale na stronie:
http://www.wbp.krakow.pl/konferencje.html

- 17 marca br. w trakcie konferencji Biblioteka Publiczna a
społeczno
lokalna – wyzwanie na dzi
i jutro,
zorganizowanej przez Kro nie sk BP w nowo otwartej
Czytelni Głównej Honorowy Przewodnicz cy SBP dr
Stanisław Czajka wygłosił wykład Biblioteki publiczne
pocz tku XXI, a El bieta Stefa czyk zaprezentowała
referat Biblioteka Narodowa na rzecz bibliografii
regionalnych.

Redakcja serdecznie dzi kuje kol. Monice
Machowicz za rzeczow
relacj
dot. prac
Oddziału w Ja le. Zach camy Kolegów do
przysyłania bie cych informacji o działalno ci
SBP w lokalnych rodowiskach. Sprawozdania
w wersji elektronicznej mo emy umieszcza w
internecie.

Bie

cy harmonogram przedzjazdowy
Uprzejmie informujemy, e Krajowy
Zjazd Delegatów SBP poprzedzi konferencja
pt. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych, która
zacznie si w pi tek 3 czerwca 2005 r. i
potrwa do wczesnego popołudnia 4 czerwca.
Tego samego dnia po obiedzie rozpocznie
obrady KZD. Zako czy si w niedziel 5
czerwca.
Zgodnie z postanowieniem Zarz du
Głównego prosimy o nadesłanie pozostałych
materiałów
sprawozdawczo-wyborczych
oraz krótkich biogramów Delegatów na
KZD.
W zwi zku z KZD Biuro ZG SBP
przygotowuje specjalny numer Biuletynu
Informacyjnego, w którym zamieszczone b d
materiały sprawozdawcze ZG za kadencj
2001 – 2005 (w tym relacje Sekretarza
Generalnego, Skarbnika, komisji, sekcji i
zespołów oraz struktur organizacyjnych).
Opublikowany zostanie równie
projekt
Programu działa SBP na lata 2005 – 2009.
Publikacja Okr gu Łódzkiego SBP
Poezja bibliotekarzy to najnowsza pozycja
wydana przez Okr g Łódzki. Wyboru i
opracowania dokonała jego Przewodnicz ca
– kol. El bieta Pawlicka. Drukowana na
perforowanym papierze ksi eczka zawiera
wiersze
16
bibliotekarzy-poetów,
reprezentuj cych
szerokie
spektrum
pokoleniowe.

Informujemy, e tekst Kodeksu etyki
bibliotekarza i pracownika informacji
dost pny jest na stronie
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki_komunik
at.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.

KONKURS na najlepsz prac magistersk z zakresu bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej zrealizowan w roku akademickim 2002/2003,
2003/2004
rozstrzygni ty !
Jury w składzie:
prof. El bieta Barbara Zybert - przewodnicz ca
prof. Hanna Tadeusiewicz
dr Aleksander Radwa ski
mgr Janusz Nowicki
po ocenie 9 nadesłanych prac na konkurs
przyznało
I nagrod - NAGROD MŁODYCH SBP - mgr Annie ZIELAK - absolwentce Uniwersytetu
Łódzkiego za prac pt. Niepełnosprawni w wiecie Internetu.
Nagrod jest publikacja pracy w Wydawnictwie SBP.
II nagrod mgr Agacie SIE CZYK za prac pt. Stowarzyszenie nauczycieli bibliotekarzy
szkolnych w kraju i za granic (Uniwersytet Wrocławski)
III nagrod mgr Józefowi WINOGRODZKIEMU za prac Automatyzacja statystyki
bibliotecznej. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych (Uniwersytet Warszawski)
Nagrod jest publikacja w EBIB-ie.
Jury doceniło warto i znaczenie pracy Anny Augustyniak pt. Mi dzynarodowa Federacja
Informacji i Dokumentacji. Zarys monograficzny (Uniwersytet l ski).
Jest to najszersza w j zyku polskim analiza dotycz ca działalno ci FID.
Podobnie oceniała t prac redakcja Przegl du Bibliotecznego i umie ciła ja w nr 1/ 2 - 2004 r.,
co jest form wyró nienia dla młodego naukowca.
Jury rekomenduje redakcjom Poradnika Bibliotekarza i Bibliotekarza opublikowanie
fragmentów prac:
•

p. Ewy Kurasi skiej-Smus – Ksi ka i czytelnictwo w yciu młodzie y niedostosowanej
społecznie. Od terapii do eksperymentu (Uniwersytet Łódzki).

•

p. Sylwii Siemaszko – Bajkoterapia i jej zastosowanie: od bajki klasycznej do
terapeutycznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Jury wyra a serdeczne podzi kowanie uczelniom, które nadesłały prace na konkurs i
promotorom tych prac. Jury wyra a nadziej na liczny udział Uczelni w nast pnej edycji
konkursu "Nagroda Młodych SBP".
Wr czenie I NAGRODY nast pi w dniu 4 czerwca 2005 r. podczas Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP.

