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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006
pod patronatem Ministra Kultury
Informujemy, że Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz
Michał Ujazdowski przyjął patronat nad
tegorocznym TYGODNIEM BIBLIOTEK.
Posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich 24 marca 2006 r.
W obradach, które prowadziła Przewodnicząca
SBP Elżbieta Stefańczyk, udział wzięli: Maria
Bochan,
Ewa
Kobierska-Maciuszko,
Maria
Burchard, Sylwia Błaszczyk, Jadwiga Sadowska
oraz Mieczysław Szyszko, Janusz Nowicki i
Mikołaj J. Wachowicz.

E. Stefańczyk przedłożyła do zatwierdzenia na
posiedzenie ZG SBP następujące dokumenty:
- sprawozdania
- projekt Planu pracy ZG SBP na 2006 r.
- regulaminy pracy Prezydium, ZG SBP,
Komisji i Sekcji
M. Szyszko przedstawił materiały przygotowane
na Zarząd przez Biuro ZG SBP:
- Statut SBP zatwierdzony przez KRS
- Informator Organizacyjny
- Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika
Informacji (wydanie bibliofilskie)
- Ofertę Wydawniczą i Plan Wydawniczy
SBP na 2006 r.
- nowy folder informacyjny SBP (w języku
polskim)
- projekty uchwał ZG SBP.
W TYM NUMERZE, m. in.
1. POSIEDZENIE PREZYDIUM I ZG SBP – s. 1, 3, 4.
2.

REAKTYWACJA SEKCJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
– s. 2

3.

KRONIKA SBP – s. 3.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2006 pod hasłem
„Nie wiesz? – Zapytaj w bibliotece” –
III edycja konkursu
Na najlepszy program działań w
Tygodniu Bibliotek
Nawiązując
do
pozytywnych
doświadczeń poprzednich lat niniejszym
ogłaszamy trzecią edycję konkursu Na
najlepszy program działań w TYGODNIU
BIBLIOTEK.
Zachęcamy do wyszukiwania nowych
form realizacji przedsięwzięcia (przypomnijmy,
że w ubiegłych latach doliczyliśmy się ponad
100 rodzajów inicjatyw), do współpracy z
lokalnymi
władzami,
szkołami
różnego
szczebla, stowarzyszeniami kulturalnymi i
mediami
–
zarówno
sprawdzonymi
w
koordynacji działań, jak i nowymi. Placówkom
leżącym w gminach i powiatach pogranicznych
radzimy zastanowić się nad możliwościami
zorganizowania
imprez
o
zasięgu
międzynarodowym.
W konkursie mogą brać udział zarówno
biblioteki, jak i struktury SBP, a także inne
stowarzyszenia bibliotekarskie.
Zarząd Główny SBP chciałby i tym razem
uhonorować najlepszych autorów programów,
popularyzując ich osiągnięcia na arenie
krajowej. W tym celu prosimy o przesłanie
krótkiej informacji do 21 kwietnia br. na adres
internetowy Biura ZG SBP (biurozgsbp@wp.pl)
lub pocztowy:
Al. Niepodległości 213, 02 – 086 Warszawa,
wg schematu:
nazwa biblioteki, rodzaj i ogólna charakterystyka
przedsięwzięcia, miejsce i dokładny termin,
(ewentualnie – współpracownicy).

Autorom
najciekawszych
inicjatyw
przekażemy w drugiej połowie maja druki
sprawozdawcze. Na ich podstawie Jury
Konkursu dokona oceny programu TYGODNIA i
nagrodzi laureatów.
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W dniu 12 marca 2006 roku
zmarł w wieku 82 lat
kol. płk Stanisław Korman
długoletni członek SBP
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
w l. 1976 – 1981
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
w l. 1972 – 1983
Cześć Jego Pamięci!

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 kwietnia 2006 roku
zmarła

Ś.P.
Maria Prokopowicz (1916-2006)
Współtwórczyni i wieloletnia Przewodnicząca
Zarządu
Sekcji Bibliotek Muzycznych –
Polskiej Grupy Narodowej IAML
Członek Honorowy SBP

Sekcja Bibliotek Publicznych
wznowiła działalność
21 marca 2006 r. w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu odbyło się spotkanie działającej przy ZG
SBP Sekcji Bibliotek Publicznych nowej kadencji.
Udział wzięło 51 osób z 13 okręgów, z których
najliczniej reprezentowane były: wielkopolski,
dolnośląski, łódzki i lubuski. Nie uczestniczyli
koledzy z okręgów: podlaskiego, śląskiego i
świętokrzyskiego.

Dokonano wyboru Zarządu Sekcji.
Powierzono funkcje: przewodniczącej – Marii
Wasik (dyr. WiMBP w Zielonej Górze, przew.
ZO Dolnośląskiego), wiceprzewodniczącej –
Jolancie
Słowik
(wicedyr.
MBP
we
Wrocławiu), sekretarza – Bożenie Winiarskiej
(Książnica Pomorska w Szczecinie).
W skład Zarządu weszły: Zofia Biskupska
(dyr. MBP w Lęborku), Krystyna Brodowska
(PBP w Sieradzu), Krystyna Dąbrowska
(WBPiCAK
w Poznaniu), Magdalena
Forucińska (dyr. MiPBP w Bełchatowie),
Danuta Kaczmarek (WiMBP w Bydgoszczy),
Elżbieta Rogozińska-Bień (wicedyr. MBP w
Tarnowie) i Aleksandra Stachowiak (MBP w
Lesznie). Gośćmi spotkania byli: Elżbieta
Stefańczyk – Przewodnicząca SBP, Maria
Burchard – Sekretarz Generalny SBP,
Małgorzata
Jezierska
z
Zakładu
Bibliotekoznawstwa
Instytutu
Książki
i
Czytelnictwa BN, Helena Bednarska –
Dyrektor WBPiCAK w Poznaniu oraz Michał
Karalus – przewodniczący Komisji Kultury
Związku
Powiatów
Polskich,
Starosta
Pleszewski.
W czasie obrad Elżbieta Stefańczyk
przedstawiła referat Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich po Krajowym Zjeździe Delegatów, a
Małgorzata Jezierska – Raport o stanie bibliotek
publicznych i bibliotek powiatowych. W dyskusji
udział wzięło 12 osób. Zarząd Sekcji wyznaczył
spotkanie19 kwietnia 2006 r. w Zielonej Górze.

Cześć Jej Pamięci!

Konto bankowe SBP:

BANK MILLENNIUM S.A.
70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Apel
Szanowni Państwo
Na mocy ust. z 24 kwietnia 2003 r. SBP jest
organizacją pożytku publicznego. Uzyskało
więc prawo korzystania z dobrowolnych
odpisów od podatku dochodowego osób
fizycznych i prawnych w wysokości 1 %.
Pozyskane środki przeznaczamy wyłącznie
na cele statutowe.
Pierwsze odpisy trafiły do SBP w r. 2005.
Również w 2006 r. pragniemy skorzystać z
możliwości publicznego wsparcia. Zwracamy
się zatem do Państwa z prośbą o rozważenie
możliwości dokonania wpłaty wspomagającej
naszą działalność.
W
celu
przekazania
1%
podatku
dochodowego prosimy wpisać obliczoną
kwotę (zaokrągloną w dół do 1 zł) we
właściwe pole druku rozliczeniowego PIT, co
będzie równoznaczne ze zmniejszeniem
należnego podatku lub zwrotu nadpłaty z
Urzędu Skarbowego. Następnie należy
wypełnić polecenie przelewu i wpłacić
deklarowaną kwotę. Kopie blankietu zostały
dołączone do naszych miesięczników:
Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza.
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Kronika SBP ...
- W dn. 5 – 7 marca br. podczas Międzynarodowych
Targów Książki w Londynie zaprezentowano bezpłatnie –
dzięki życzliwości Instytutu Ars Polona – 7 pozycji
książkowych oraz czasopisma SBP. Podobną inicjatywę
przeprowadzono w trakcie Międzynarodowych Targów
Książki w Wilnie w dn. 23 – 26 lutego br.
- 15 marca br. Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk
w trakcie konferencji Różne aspekty funkcjonowania
samorządowych instytucji kultury, zorganizowanej przez
Zarząd Oddziału SBP w Łomży oraz BP Gminy Łomża z
siedzibą w Podgórzu, wygłosiła referat nt. Biblioteka w
środowisku lokalnym. Przedstawiła również bieżące
działania ZG SBP i rolę SBP w integrowaniu bibliotekarzy
w środowisku i omówiła działania BN w realizacji priorytetu
„Rozwój księgozbiorów bibliotek”, prowadzonego w ramach
programu operacyjnego MKiDN „Promocja czytelnictwa”. W
ramach tego zadania biblioteki publiczne otrzymują w roku
bieżącym 28,5 mln zł dotacji z budżetu państwa na zakup
nowości wydawniczych.
- W dn. 17 – 19 marca br. BP im. W.J. Grabskiego w
Dzielnicy Ursus wystawiła – w ramach 20. Targów Książki
Edukacyjnej EDUKACJA XXI w Warszawie (PKiN) –
stoisko informacyjne „READCOM - Kluby Czytelnicze dla
Dorosłych”.
- Od 20 marca br. na Platformie Cyfrowej SBP dostępna
jest rubryka „Nowości Wydawnictwa SBP”. Szczegóły pod
adresem: http://www.ebib.info/wydawnictwo/nowosci.php
- 21 marca br. w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie
otwarto wystawę Twórcy polskiej bibliografii, eksponując
cenne zbiory biblioteki. Cennych uwag i wskazówek
dostarczyła dr Alicja Matczuk, która 30 marca wygłosiła w
placówce wykład pt. Z dziejów polskiej bibliografii.
Wystawa czynna jest do 22 kwietnia.
- 22 marca br. ZG SBP przekazał uwagi do projektu
Rozporządzenia
Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w
niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania
zawodów bibliotekarskich.
- 23 marca br. ZG SBP oraz Konferencja Dyrektorów
Bibliotek Szkół Wyższych wystosowały do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię (zredagowaną
przez Barbarę Szczepańską) w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, wdrażającej
postanowienia
dyrektywy
2004/48/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw
własności intelektualnej.
- 27 marca br. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień przekazała
Prezydium ZG SBP do zaopiniowania wnioski o
przyznanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” dla
MBP w Tarnobrzegu, PBP w Sieradzu i MBP w Łańcucie.
Ponadto medal „W dowód uznania” otrzymały 3 placówki i
6 bibliotekarek, a „Odznakę Honorową SBP” – kolejnych
13 osób.

Posiedzenie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
24 – 25 marca 2006 r.
W
obradach,
które
prowadziła
Przewodnicząca
SBP
Elżbieta
Stefańczyk,
uczestniczyli: Honorowy Przewodniczący SBP
Stanisław Czajka; członkowie ZG – Sylwia
Błaszczyk, Maria Bochan, Maria Burchard, Halina
Ganińska, Ewa Kobierska-Maciuszko, Jerzy
Krawczyk, Krzysztof Marcinkowski, Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska,
Jadwiga
Sadowska,
Stanisław
Turek
i
Andrzej
Ziemiński;
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Janusz
Ambroży, Członek Honorowy SBP Jan Wołosz oraz
pracownicy Biura ZG SBP – Mieczysław Szyszko,
Janusz Nowicki, Marianna Brachfogel, Magdalena
Pilacińska i Mikołaj J. Wachowicz.

W toku posiedzenia przyjęto Plan pracy ZG na
rok 2006, a także regulaminy pracy organów
statutowych SBP. Wysłuchano sprawozdań z
działalności
ZG,
zarządów
okręgów
Stowarzyszenia, Skarbnika oraz Sekcji, Komisji i
zespołów (także roboczych). Poinformowano o
dalszym etapie budowy nowej platformy
internetowej SBP i działaniach Zespołu ds.
reorganizacji Biura i Wydawnictwa
SBP.
Przyjęto
szereg
uchwał,
których
spis
zamieszczamy na s. 4.
Drugiego dnia obrad gościli Wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dr Tomasz Merta,
Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie dr
Magdalena Ślusarska i przedstawicielka
Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Joanna
Michalak. Odnosząc się do pryncypiów polityki
kulturalnej państwa Minister oświadczył, że
wszelkie działania resortu służące bibliotekom
będą kontynuowane. Dotyczy to zwłaszcza
zwiększania środków na zakupy nowości
wydawniczych. Przedstawiciel Rządu wyraził
zdecydowanie negatywną opinię o włączaniu
bibliotek do innych instytucji kulturalnych, a
szczególnie bibliotek publicznych do szkół.
W ożywionej dyskusji głos zabrała większość
przedstawicieli okręgów SBP, poruszając istotne
sprawy funkcjonowania bibliotek. Wiele miejsca
zajęły kwestie działalności SBP w okręgach, ich
roli w lokalnym środowisku bibliotekarskim.
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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. Niepodległości 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 się z autorem.
Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego.
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Kongres w Lipsku
W dniach 13 – 15 marca 2006 r. w Lipsku odbył się europejski kongres:
„Ochrona piśmiennictwa jako dziedzictwa kulturowego narodowym zadaniem w
ramach Europy“, zorganizowany przez Staatsbibliothek zu Berlin, Die Deutsche Bibliothek w
Lipsku, Goethe Institut. Udział wzięli przedstawiciele: Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier,
Estonii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii i Hiszpanii. Instytut Goethego
sfinansował pobyt delegacji polskiej, wśród której znaleźli się Ewa Potrzebnicka i Maria
Woźniak – pracownicy Biblioteki Narodowej oraz Anna Czajka, przedstawiciel Archiwum Akt
Dawnych. Uczestnicy zwiedzili wielkie centrum ochrony książek – ZFB oraz obejrzeli instalacje
do odkwaszania w PAL Preservation.
Wygłoszono 19 referatów, w tym 1 polski (A. Czajka), ogólnie informujący o założeniach
ochrony i konserwacji w bibliotekach i archiwach w Polsce. Znaczącą część wystąpienia zajęła
prezentacja Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier” i zasługi BN w zakresie
ochrony zbiorów (przygotowany wraz z ilustracjami przez M. Woźniak i E. Potrzebnicką).
Inne referaty w znacznym stopniu poświęcono digitalizacji: od prezentacji narzędzi do
udostępniania kolekcji, przez sposoby realizowania programów krajowych do omówienia
metadanych. Zaprezentowano również wyniki badań naukowych, służących rozpoznawaniu
technik i technologii konserwatorskich, oraz problematykę badań nieinwazyjnych. Interesująco
przedstawiono strategię działania w kwestii zbiorów po 1850 roku, czyli „kwaśnego papieru’. W
1993 r. zorganizowano konferencję, podczas której właściwe ministerstwo zasugerowało
bibliotekom stosowanie niektórych metod i kierunki pracy. W efekcie 11 bibliotek, pełniących
wiodącą rolę i posiadających ważne, charakterystyczne zbiory podpisało alians. Bardzo
wyraźnie określono cele Programu w ratowaniu zbiorów XIX i XX wiecznych: zachowanie
tylko jednego egzemplarza druków niemieckich i czasopism.
Niemieckie biblioteki, ratując swoje zbiory XIX i XX w., wykorzystują inne metody
działania niż polskie. Na rynku istnieją duże firmy konserwatorskie, które oferują szeroki
wachlarz usług. Podczas kongresu jedenaście firm zaprezentowało 10 minutowe wystąpienia
jedenastu firm, nt. następujących form ochrony zbiorów: konserwacji tradycyjnej, konserwacji
masowej, mikrofilmowania, digitalizacji.
Na podst. notatki Ewy Potrzebnickiej

W toku obrad ZG SBP 24 marca 2006 r. przyjęto następujące
uchwały:
Nr 1/2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wykorzystania środków finansowych
z odpisów podatkowych 1 %
(na mocy uchwały podjęto decyzję o przeznaczeniu tych środków na rozwój
platformy internetowej SBP)
Nr 2/2006 w sprawie utworzenia nowej platformy internetowej SBP
Nr 3/2006 w sprawie „Deklaracji Berlińskiej” o dostępie do wiedzy w naukach ścisłych
i humanistyce
Nr 4/2006 w sprawie Archiwum Zarządu Głównego SBP

Expres ZG SBP nr 3/2006 str. 4

