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Obrady Prezydium
i Zarządu Głównego SBP
W dniu 22 marca br. odbyły się
posiedzenia
Prezydium
oraz
Zarządu
Głównego
SBP,
które
prowadziła
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefańczyk.
Tematyka obrad Prezydium dotyczyła głównie
przyjęcia materiałów na posiedzenie ZG.
Program posiedzenia Zarządu Głównego
obejmował:
1. działalność ZG w okresie grudzień 2006 –
marzec 2007 (referowała E. Stefańczyk)
2. sprawozdanie z działalności ZG w 2006 r.
(M. Burchard)
3. sprawozdanie z działalności okręgów SBP
w 2006 r. (S. Błaszczyk)
4. informacje opiekunów o działalności
okręgów w 2006 r. (J. Sadowska,
E. Chrzan, S. Turek, J. PasztaleniecJarzyńska, H. Ganińska, M. Bochan)
5. sprawozdanie z działalności sekcji,
komisji, zespołów SBP w 2006 r.
(E. Chrzan)
6. sprawozdanie finansowe za 2006 r.
(J.
Pasztaleniec
Jarzyńska,
M. Szmigielska) oraz wytyczne dla
skarbników.
7. plan pracy ZG SBP w 2007 r.
(M. Burchard, J. Nowicki)
8. przygotowanie
do
Jubileuszu
SBP
(E. Stefańczyk)
9. informacje o pracach Komisji Odznaczeń
i wyróŜnień (J. Jagielska)
10. TYDZIEŃ
BIBLIOTEK
2007
(E. Stefańczyk, J. Nowicki)
11. aplikacje SBP do programów operacyjnych
(A. Grzecznowska)
12. Działalność Forum EBIB (B. Howorka)
13. Sprawy róŜne
ZG przyjął 2 uchwały dotyczące;
− wytycznych dla skarbników (oprac.
J. Pasztaleniec-Jarzyńska
oraz
M.
Szmigielska)
− włączenia do Komitetu Honorowego 90lecia SBP prof. B. Sordylowej, prof.
M. Dembowskiej
oraz
dr
T. Makowskiego – dyrektora BN.

Zdrowych
i
radosnych
Świąt Wielkiej Nocy, najmilszych
spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół Ŝyczy
Zarząd Główny SBP
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski objął honorowym patronatem tegoroczny TYDZIEŃ
BIBLIOTEK, obchodzony w dniach 7-13 maja
pod hasłem: "Biblioteka mojego wieku".

Międzynarodowe seminarium SBP i BN
W dn. 29-30 marca br. w gmachu BN
odbyło się międzynarodowe seminarium pt.:
„Zachowajmy przeszłość dla przyszłości –
nowoczesne technologie konserwacji zbiorów
bibliotecznych”, zorganizowane przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i Bibliotekę
Narodową.
W
seminarium
poświęconym problematyce konserwacji zbiorów
bibliotecznych i archiwalnych wzięło udział ok.
120 osób, głównie pracowników bibliotek,
muzeów, archiwów z: Polski, Rosji, Czech,
Łotwy, Słowacji, Białorusi, Ukrainy i Chin.
Uczestnicy seminarium zwiedzili w BN Zakład
Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Zakład
Konserwacji Masowej ZB oraz Laboratorium
Konserwatorskie.
Konferencji towarzyszyły dwie wystawy:
− „Historia chińskich ksiąŜek”
− „Sztuka konserwacji opraw ksiąŜkowych”
W
konferencji
uczestniczyli
m.in.
B. Drewniewska–Idziak,
T.
Makowski,
J. Pasztaleniec-Jarzyńska, E. Potrzebnicka,
E. Stachowska-Musiał i E. Stefańczyk.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
reprezentowała z-ca dyr. Dep. Dziedzictwa
Narodowego – J. Cicha.
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Powołanie Rady Pozarządowych
Organizacji Kulturalnych
Minister
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego dr Kazimierz Michał Ujazdowski
wręczył 15 marca br. nominacje członkom Rady
Pozarządowych
Organizacji
Kulturalnych.
Wśród 20 członków Rady jest ElŜbieta
Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, zastępca dyrektora
Biblioteki Narodowej ds. opracowania zbiorów.
W
trakcie
spotkania
przekazano
najnowsze
informacje
nt.
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

Wyniki konkursu „Nagroda Młodych SBP”
W
dniu
15
marca
2007
r.
rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę
magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej. Jury w składzie: prof.
dr hab. ElŜbieta Barbara Zybert –
przewodnicząca, prof. dr hab. Hanna
Tadeusiewicz, dr Aleksander Radwański,
mgr Janusz Nowicki – sekretarz, po lekturze
nadesłanych prac, zapoznaniu się z opiniami
promotorów
i
dyrektorów
instytutów
uczelnianych
oraz
szerokiej
dyskusji,
postanowiło przyznać:
I Nagrodę – Nagrodę Młodych SBP - za
pracę „Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama
Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie”.
Autorka: Anna Dura. Praca, wykonana pod
kierownictwem dr hab. Andrzeja Linerta
z Instytutu
Informacji
Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
UJ.
Nagrodzona
praca będzie opublikowana w Wydawnictwie
SBP.
II Nagrodę za pracę „Elektroniczne serwisy
informacyjne typu pytanie-odpowiedź. Nowy
wymiar usług informacyjnych”.
Autorka: Kinga Gabyryś. Praca wykonana
pod kier. prof. UJ dr hab. Wandy Pindlowej
z Instytutu
Informacji
Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ.
dwa wyróŜnienia:
- „Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą
Orderu Białego Kruka (1930-2005) na tle
informacji o bibliofilstwie w Internecie".
Autorka:
Dorota
Wierzbicka.
Praca
wykonana pod kier. prof. UJ dr hab. Marii
Kocójowej z Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ.

- „Biblioteki szkół wyŜszych wobec
uŜytkowników niepełnosprawnych”. Autorka:
Magdalena Cyrklaff. Praca wykona pod
kier. prof. dr hab. Bronisławy WoźniczkiParuzel z Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliologii UMK Toruń.
Jury rekomenduje redaktorom czasopism
bibliotekarskich wydawanych przez SBP do
wykorzystania najcenniejsze części prac
nagrodzonych II nagrodą i wyróŜnieniami.

Spotkanie Przedstawicieli
Organizacji Obszaru Bibliotekarstwa
i Informacji Naukowej
W dniu 5 marca br. z inicjatywy
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbyło
się w BN kolejne spotkanie organizacji
działających
w obszarze
bibliotekarstwa
i informacji naukowej. Za najwaŜniejsze
problemy,
które
wymagają
pilnego
rozwiązania uznano:
1. utrzymanie zerowej stawki podatku VAT
na ksiąŜki i czasopisma specjalistyczne.
Istnieją powaŜne obawy o zmniejszeniu
zakupu zbiorów do bibliotek w przypadku
likwidacji ulgi podatkowej od 01.01.2008 r.
2. nowelizację
ustawy
o
bibliotekach,
przygotowanie
rozporządzeń
wykonawczych,
3. nowelizację ustawy o egzemplarzu
obowiązkowym i usprawnienie przekazywania
do
bibliotek
egzemplarza
obowiązkowego regionalnego,
4. nowelizację
Rozporządzenia
Ministra
Kultury z 1998 r. o narodowym zasobie
bibliotecznym. SBP skierowało w 2006 r.
w tej sprawie do MKiDN „Apel
o
kompleksowy
program
ochrony
narodowego zasobu bibliotecznego”.
W spotkaniu uczestniczyła Joanna Cicha
– Z-ca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa
Narodowego w MKiDN, która przedstawiła
ministerstwa
w zakresie
moŜliwości
wspierania działalności bibliotek w 2007 r.
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Wizyta Przewodniczącej SBP
w KsiąŜnicy Beskidzkiej w BielskuBiałej
W dniu 13 marca 2007 r.,
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefańczyk,
odwiedziła KsiąŜnicę Beskidzką w Bielsku
Białej, na zaproszenie dyrektora Bogdana
Kocurka. Program pobytu obejmował
spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
- Jerzym Pieszką, nt. roli KsiąŜnicy w
mieście i regionie, zapoznanie się
z działalnością Biblioteki, w szczególności
z pracą Filii Integracyjnej na osiedlu
Grunwaldzkie, nowoczesnym Osiedlowym
Centrum Informacji i Edukacji na Osiedlu
Słoneczne oraz ze zbiorami specjalnymi
znajdującymi się w kamienicy na ul.
Podcienie 9, a takŜe z bogatą ofertą dla
uŜytkowników korzystających z usług w
gmachu głównym KsiąŜnicy. Tematem
spotkania
z bibliotekarzami
bibliotek
publicznych
Bielska-Białej
i
powiatu
bielskiego był „Wizerunek bibliotekarza XXI
wieku”.
Jedną z najwaŜniejszych spraw dla
KsiąŜnicy Beskidzkiej jest rozbudowa
gmachu głównego oraz dalsza modernizacja
filii, a takŜe bibliotek w powiecie bielskim.
KsiąŜnica Beskidzka jest największą
biblioteką publiczną w południowej części
województwa śląskiego. Z usług Biblioteki
Głównej oraz siedemnastu filii na terenie
miasta, korzysta rocznie prawie 50 tys.
czytelników,
którzy
wypoŜyczają
ok.
1.500.000
róŜnego
typu
materiałów
bibliotecznych. W zasobach biblioteki oprócz
ksiąŜek i czasopism znajdują się równieŜ
zbiory graficzne, muzyczne, audiowizualne,
multimedialne, starodruki i inne.
W KsiąŜnicy Beskidzkiej funkcjonuje
Dział Informacyjno-Bibliograficzny; Centrum
Wiedzy o Regionie, Punkt Informacyjny
Europe Direct, Informatorium i wypoŜyczalnie międzybiblioteczne. Sekcja dla
Dzieci oraz jej filie prowadzą lekcje
biblioteczne dla przedszkoli i szkół
podstawowych,
organizują
wystawy,
konkursy, quizy, projekcje filmów wideo,
zajęcia plastyczne. Czytelnia wyposaŜona
jest w sprzęt audiowizualny i multimedialny.

Posiedzenie Rady Redakcyjnej ZIN
W dniu 6 marca br. odbyło się posiedzenie
Rady Redakcyjnej czasopisma „Zagadnienia
Informacji Naukowej”, któremu przewodniczył
prof. M. Drzewiecki. W programie znalazły się
m.in.:
− ocena zawartości numerów w 2006 r.
− ustosunkowanie się do uwag prof.
J. Wojciechowskiego – przewodniczącego
Rady Programowej Wydawnictwa SBP
− planowana tematyka ZIN-u w 2007 r.
NajwaŜniejsze ustalenia:
1. Redakcja winna od autorów egzekwować
oświadczenie, Ŝe nadesłany tekst nie był
nigdzie publikowany.
2. Istnieje potrzeba, w oparciu o redakcję
ZIN-u i „Przeglądu Bibliotecznego”,
ujednolicenia opisu bibliograficznego oraz
zasad
formułowania
przypisów
do
cytowanej literatury w przygotowywanych
tekstach. Powinna to być instrukcja
sporządzania bibliografii załącznikowej
i przypisów obowiązująca we wszystkich
wydawnictwach SBP. Warto wykorzystać
w tym celu zasady opracowane w redakcji
EBIB-u.
3. Z uwagi na to, Ŝe niemal cały nakład ZIN-u
rocznika 2006 został sprzedany moŜna
umieścić pełne teksty czasopisma w EBIBie jednakŜe jako zasadę przyjmuje się
roczny „poślizg”.
4. Jednym
ze
sposobów zwiększenia
nakładu ZIN-u powinna być lepsza
promocja czasopisma wśród odbiorców
instytucjonalnych.
5. NaleŜy dąŜyć do regularnego ukazywania
się ZIN-u - obydwa numery powinny
ukazywać się w danym roku.
6. Istnieje
potrzeba
powołania
przy
Wydawnictwie SBP Zespołu Doradczego,
który powinien opracować koncepcję
elektronizacji
wszystkich
wydawnictw
SBP. Stworzenie wersji elektronicznej
czasopisma
jest
preferowane
przy
ubieganiu się o wpisanie na listę
czasopism punktowanych Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego.
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007
Na konkurs na plakat promujący
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007 wpłynęło 25 prac,
w postaci papierowej i elektronicznej,
tematycznie
z
hasłem
związanych
tegorocznego
TYGODNIA
BIBLIOTEK:
„Biblioteka mojego wieku”. Po przeanalizowaniu zgodności projektów z celami
konkursu zakwalifikowano trzy najlepsze
projekty w następującej kolejności:
I miejsce - projekt Pawła Znamierowskiego
z WBP w Lublinie.
II miejsce - wyróŜnienie, projekt Lecha
Pierchały z PiMBP w Rybniku.
III miejsce – wyróŜnienie, projekt Teresy
Nowak z MBP w Katowicach.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy.
Zwycięski plakat w cenie 4 zł netto
będzie do nabycia po 15 kwietnia br. w Dziale
Promocji i KolportaŜu SBP.
Jednocześnie przypominamy o nadsyłaniu
zgłoszeń
programu
obchodów
TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 do 15 kwietnia
br. na adres Biura ZG SBP. Najciekawsze
programy zostaną nagrodzone.

Konferencja w Instytucie KsiąŜki
9 marca 2007 r. odbyła się
w Warszawie konferencja pt. „Księgarstwo
2007 – wspólne działania”, zorganizowana
przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich,
Instytut
KsiąŜki
oraz
„Wiadomości
Księgarskie”. Spotkanie zgromadziło liczne
grono księgarzy, wydawców i bibliotekarzy,
a takŜe przedstawicieli prasy specjalistycznej.
Program
konferencji
obejmował
następujące zagadnienia: promocja ksiąŜki
sprzedaŜy
i
czytelnictwa,
przyszłość
podręczników w świetle rządowego projektu
„Tani Podręcznik”, oczekiwania księgarzy
wobec ustawy o ksiąŜce, utrzymanie zerowej
stawki podatku VAT na ksiąŜki. Prezentowane
tematy
wywołały
oŜywioną
dyskusję.
Środowisko bibliotekarzy i wydawców jest
zainteresowane szczególnie utrzymaniem
zerowej stawki VAT na ksiąŜki po 31.12.2007
r. Wprowadzenie 7% podatku VAT spowoduje
prawdopodobnie
zmniejszenie
poziomu
zakupu ksiąŜek do bibliotek, co przyczyni się
do spadku czytelnictwa w Polsce.
Na
konferencji
obecna
była
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefańczyk.

Zmiana w Komitecie Redakcyjnym
„Bibliotekarza”
W związku z rezygnacją p. Teresy
Arendt z udziału w pracach Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Bibliotekarz”,
podziękowania za dotychczasową działalność
przesłała, w imieniu Redakcji oraz ZG SBP,
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefańczyk.
Nowym członkiem Komitetu Redakcyjnego
została p. Małgorzata Jezierska z Instytutu
KsiąŜki i Czytelnictwa BN.

Kampania 1%
Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
jest organizacją poŜytku publicznego. Zgodnie
z tym, SBP uzyskało prawo korzystania
z dobrowolnych odpisów od podatku
dochodowego osób fizycznych i prawnych,
w wysokości 1%. Pozyskane środki są
wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe
Stowarzyszenia.
W ubiegłym roku uzyskaliśmy tą drogą
około 6000 zł, które przeznaczone zostały na
budowę platformy cyfrowej EBIB.
W 2007 r. pragniemy równieŜ
skorzystać
z
publicznego
wsparcia.
Zachęcamy zatem ponownie Państwa do
rozwaŜenia moŜliwości dokonania wpłaty
wspomagającej naszą działalność.
Wszystkim
Darczyńcom,
którzy
zdecydują się wpłacić na nasze konto 1%
podatku serdecznie dziękujemy.
ZG SBP
Konto bankowe SBP:

BANK MILLENNIUM S.A.
70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Lublinianka Roku
8 marca br. rozstrzygnięto plebiscyt
Kuriera Lubelskiego na Lubliniankę Roku
2006.
Zaszczytny
tytuł
otrzymała
Wiceprzewodnicząca SBP kol. Zofia Ciuruś dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy
ZG SBP

Ekspres ZG SBP nr 3/2007 str. 4

Ogólnopolska konferencja w Pile
W dniach 19-20 kwietnia br. odbędzie
się w Centrum Konferencji i Rekreacji
„Geovita”, ogólnopolska konferencja pt.
„Model biblioteki powiatowej – jaki?”
zorganizowana
przez
Zarząd
Główny
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich
wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką
Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile.
W programie m.in. standardy dla bibliotek
powiatowych, raport nt. bibliotek powiatowych,
relacje biblioteka powiatowa a biblioteka
gminna. Przedstawione zostaną równieŜ
rozwiązania
organizacyjne
bibliotek
powiatowych w Polsce.
Patronat
nad
konferencją
objęli
Starosta Pilski oraz Prezydent Miasta Piły.
Koszt konferencji wynosi 450 złotych
i
obejmuje
koszty
zakwaterowania,
wyŜywienia oraz materiałów konferencyjnych.
Zapraszamy do udziału
Więcej informacji oraz karta uczestnika
na stronie SBP:
http://nowy.ebib.info/content/view/450/104/

Objęliśmy patronatem
−
Tegoroczną edycję „Przeglądu pasji
twórczych bibliotekarzy”, odbywającą się w
śarach w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK
2007.
Imprezę
w
formie
wystawy
z wernisaŜem, prezentującej dorobek twórczy
i kolekcjonerski bibliotekarzy, organizują: Koło
SBP oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w śarach i Gminna Biblioteka Publiczna
w Bieniowie. Finał przewidziany jest na 11
maja br. Zamiarem organizatorów jest
równieŜ udostępnienie tej wystawy w kraju.
−
I Krajową konferencję bibliotekarzy
bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Konferencja organizowana przez Instytut
Badań w Oświacie odbędzie się 25 kwietnia
2007 r. w Warszawie w Akademii Pedagogiki
Specjalnej.

Otwarcie nowego budynku Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego
20 marca br. odbyła się uroczysta sesja Senatu
UG oraz otwarcie nowego budynku Biblioteki
Głównej. List gratulacyjny z tej okazji przesłała
Przewodnicząca SBP - ElŜbieta Stefańczyk. W
uroczystości uczestniczyły Kol. M. Burchard oraz
E. Chrzan
Zaprosili nas w tym miesiącu:
− KsiąŜnica Płocka im. W. Broniewskiego na
promocję najnowszych tomików wierszy
Anny Sulimy-Barańskiej „Kredki” oraz
Krzysztofa J. Barańskiego „Kieliszki na
kwadratowych nóŜkach” (1 marca)
− KsiąŜnica Beskidzka na wystawę „Między
malarstwem a rysunkiem” (6 marca)
− Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na finał
wojewódzki
konkursu
regionalnego
„Pamięć przeszłości 2006” (6 marca)
− Nielski Klub Alpinistyczny, KsiąŜnica
Beskidzka
i
Polskie
Towarzystwo
Tatrzańskie na prelekcję ks. Krzysztofa
Gardyny pt.: „Zaginiony świat – Góry
Ruwenzori (Uganda)” (14 marca)
− Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa
Daniłowskiego w Sosnowcu na wernisaŜ
wystawy „Polska Sztuka Plakatu” (20
marca)
− Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A.
i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu na XXX
Radomską Wiosnę Literacką (20-23
marca)
− Centralna
Biblioteka
Rolnicza
im.
M. Oczapowskiego na 100-lecie powstania
Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
(22 marca)
− Jurajski Oddział Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich na III Forum
Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (22
marca)
− Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
Warszawa w Europie oraz Fundacja im.
RóŜy
Luksemburg
na
konferencję
„Samorząd
lewica
–
Europa”.
Podmiotowość obywatelska w zjednoczonej Europie (31 marca)
Za zaproszenia dziękujemy i gratulujemy
aktywności
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