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W dniu 27 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu 
Głównego SBP. Poprzedziło je posiedzenie Prezydium ZG na 
którym omówiono tematykę obrad ZG. Członkowie 
Prezydium uznali, że dokumentacja sprawozdawcza za 
2009 rok, która będzie przedstawiana na posiedzeniu ZG, 
jak również plany działania Stowarzyszenia spełniają 
wymagania statutowe i można je przedłożyć ZG do 
zatwierdzenia. Przewodnicząca SBP kol. Elżbieta Stefańczyk 
poinformowała również o propozycji wprowadzenia do 
porządku obrad ZG punktu dotyczącego stanowiska w 
sprawie pisma Komisji Wydawnictw Elektronicznych z dn. 18 
lutego br. Podsumowano ponadto przygotowania do 
Krajowego Zjazdu Delegatów, podkreślając konieczność 
przestrzegania ustalonego harmonogramu. 
Program Zarządu Głównego uzupełniony o wymienioną 
wcześniej propozycję kol. E. Stefańczyk, obejmował m.in.: 
• działalność Zarządu Głównego w okresie grudzień 2008 

- marzec 2009; kol. E. Stefańczyk zwróciła szczególnie 
uwagę na: przystąpienie SBP do Koalicji Otwartej 
Edukacji, warsztaty na temat niekonwencjonalnych metod 
promocji czytelnictwa dla dzieci i młodzieży - 
zrealizowane we współpracy z Instytutem Goethego, 
seminarium pt. „Elektroniczne serwisy bibliotekarskie - 
dynamika zmian”, związane z 10. rocznicą utworzenia 
EBIB, konferencję pt. „Jakość usług bibliotecznych w 
społeczeństwie informacyjnym”, której współorganizatorem 
była Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP, 
rozstrzygnięcie konkursów „Mistrz Promocji Czytelnictwa 
2008” oraz na plakat tegorocznej edycji Tygodnia 
Bibliotek (patrz dalej) 

• przyjęcie sprawozdań za 2008 rok z działalności: 
− Zarządu Głównego SBP (sprawozdanie omówiła kol. 

Maria Burchard zwracając uwagę, że był to rok 
obfitujący w  wydarzenia, mające istotny wpływ na 
dalszą działalność Stowarzyszenia, jak np. szkolenie 
dla członków SBP w Lesznie, czy prace nad 
założeniami nowelizacji Ustawy o bibliotekach), 

− Okręgów SBP (kol. Sylwia Błaszczyk podkreśliła, że 
zmniejszyła się liczba kół SBP z 310 do 302, 
likwidacji uległy przeważnie koła akademickie, w 
okręgach podejmowane są różne formy pracy na 
rzecz środowiska bibliotekarskiego), 

− Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP (kol. Ewa Chrzan 
zwróciła uwagę na różnorodność działań naszych 
struktur, w zależności od możliwości finansowych),  

− Skarbnika (kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska; 
mimo kłopotów finansowych rok zakończony został z 
niewielkim zyskiem, sprzedaż czasopism utrzymuje się 
na niezłym poziomie, zwiększeniu uległy wpłaty na 
rzecz SBP z tytułu 1%, zmniejszyła się nieznacznie 
sprzedaż książek, na większość konferencji udało się 
pozyskać sponsorów) 

• zatwierdzenie Planu pracy ZG SBP na 2009 rok (plan 
omówiła kol. M. Burchard) 

• odpowiedź na pismo Komisji Wydawnictw 

Elektronicznych; po długiej dyskusji Zarząd Główny 
upoważnił Prezydium do kontynuacji rozmów z Zarządem 
KWE celem określenia zasad dalszej współpracy i 
wypracowania nowego porozumienia regulującego 
zarządzanie platformą, w tym metody i źródła 
finansowania 

• Krajowy Zjazd Delegatów SBP 2009; kol. E. Stefańczyk 
omówiła przygotowania, trwają jeszcze zjazdy 
okręgowe. Kol. Maria Bochan - przewodnicząca Komisji 
ds. gromadzenia i analizowania wniosków, zapoznała 
zebranych z napływającymi postulatami. Można 
przewidzieć, że więcej wniosków spływać będzie po 
zakończeniu okręgowych zjazdów.  

• Program działania SBP na lata 2009-2013 oraz Strategia 
SBP na lata 2010-2021; kol. E. Stefańczyk 
zaproponowała, aby uwagi członków ZG na temat 
programowych materiałów, były przekazane do Biura 
ZG SBP w terminie do 15 kwietnia br.  

• nowy konkurs SBP: „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”; 
o przebiegu i wynikach konkursu (patrz dalej) mówiła 
przewodnicząca Jury kol. Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska 

• Tydzień Bibliotek 2009; postanowiono, że opiekunowie 
okręgów na następnym posiedzeniu ZG przekażą relacje 
i wnioski z przebiegu tegorocznej edycji TB, które można 
będzie uwzględnić przy opracowywaniu programu na 
rok 2010. 

W sprawach różnych kol. przewodnicząca SBP 
poinformowała o propozycji dyrektora Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, dot. digitalizacji 
Przeglądu Bibliotecznego. Z uwagi na fakt, że mamy 
podpisaną umowę z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową 
na digitalizację Poradnika Bibliotekarza i Bibliotekarza, warto 
zastanowić się nad wyborem realizatora digitalizacji 
pozostałych naszych czasopism. 
Zamykając posiedzenie, przewodnicząca SBP podziękowała 
członkom Zarządu Głównego za czteroletnią współpracę. 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SBP 
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Na posiedzeniu w dniu 10 marca br. Jury konkursu na najlepszą pracę magisterską „Nagroda Młodych SBP im. 
prof. Marii Dembowskiej”, w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - przewodnicząca Jury, prof. dr hab. 
Hanna Tadeusiewicz, dr Aleksander Radwański, Janusz Nowicki - sekretarz, po zapoznaniu się z pracami, opiniami 
promotorów oraz przeprowadzeniu dyskusji postanowiło przyznać: 
I nagrodę Annie Wałek za pracę Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra w Polsce w latach 2002-2007, promotor: 
prof. UWr dr hab. Jadwiga Sadowska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Praca będzie opublikowana w wydawnictwie SBP. Jury przyznało ponadto wyróżnienia: 
Wyróżnienia: 
− Katarzynie Radziej za pracę Ochrona i konserwacja zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach jako problem 

badawczy i działalność praktyczna. Analiza piśmiennictwa polskiego z lat 1986- 2006, promotor prof. dr hab. 
Anna Migoń, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 

− Jadwidze M. Zielińskiej za pracę Księgozbiór Włodzimierza Puchalskiego w Muzeum Niepołomnickim, promotor: 
dr hab. Andrzej Linert, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

− Agnieszce Górskiej za pracę Księgozbiór Antoniego Ojrzyńskiego w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej w 

Krakowie, promotor: dr hab. Andrzej Linert, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

− Magdalenie Nawrockiej za pracę W kręgu kultury i inspiracji bibliologicznych i bibliotekoznawczych Jana 

Muszkowskiego, promotor prof. dr hab. Anna Migoń, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

− Annie Durskiej za pracę Książka elektroniczna dla niewidomych, promotor: prof. UWr dr hab. Jadwiga 
Sadowska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  

Jury przyznało również wyróżnienie specjalne Agnieszce Fluda-Krokos za pracę Castris & Astris y Iezusowi… - 
analiza edytorsko - literacka kazania pogrzebowego wygłoszonego w dniu 22 marca 1684 r. na pogrzebie 
Władysława Lubrańca Dąmbskiego. Porównanie dwóch wydań z drukarni Mikołaja Schedla (1684 i 1688) ze zbiorów 
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Praca o wysokiej wartości naukowej i znakomitym warsztacie. Jury 
rekomenduje tę pracę do specjalistycznego, fachowego czasopisma.  
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Młodych adeptów bibliotekarstwa zachęcamy do uczestnictwa w 
kolejnym konkursie, który zostanie ogłoszony w przyszłym roku. 

Nagroda Młodych SBP 

Zgodnie z harmonogramem, w marcu odbywały się 
walne zebrania Kół, zjazdy oddziałowe i okręgowe 
SBP, podczas których wybierano władze oraz 
delegatów na KZD. Do Biura ZG SBP przesyłana była 
dokumentacja sprawozdawczo-wyborcza. W zjazdach 
okręgowych oprócz delegatów uczestniczyli 
opiekunowie okręgów. W niektórych udział wzięła 
przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk (np. w 
okręgach mazowieckim, małopolskim) 

W ramach przygotowań do konferencji towarzyszącej 
KZD pt. Nowoczesna biblioteka kluczem do sukcesu 
użytkowników i edukacji społeczeństwa (29-30 maja br.), 
obradowały Rada Programowa i Komitet 
Organizacyjny. 

Rada Programowa, w skład której wchodzą: prof. dr 
hab. Elżbieta Barbara Zybert, dr hab. Maria 
Próchnicka, dr Katarzyna Wolff, Elżbieta Stefańczyk 
dokonała uzupełnienia w programie konferencji. W sesji 
pierwszej (Nowoczesna biblioteka w systemie nauki i 
kultury)  referat wprowadzający na temat funkcji 
nowoczesnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy 
przedstawi dr Dariusz Grygrowski z Instytutu Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.  W sesji 
drugiej (Prawodawstwo biblioteczne) praktyczne 
zagadnienia prawa w działalności bibliotek (m.in. w 
aspekcie prawa autorskiego oraz problemów 
windykacji) omówi mecenas Joanna Hetman-Krajewska z 
kancelarii prawniczej PATRIMONIUM.  

Komitet Organizacyjny (Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska, Anna Grzecznowska, Maria Burchard) 
dokonał analizy kosztów uczestnictwa dla delegatów 
KZD oraz innych osób. Ustalono, że opłata za udział w 
konferencji dla delegata wynosić będzie 380 zł z 
noclegiem, zaś dla pozostałych osób 440 zł. 
Opracowano formularze zgłoszeń i wysłano 
zaproszenia do bibliotek publicznych, uniwersyteckich i 
pedagogicznych. Trwa przyjmowanie zgłoszeń.  

Miło nam poinformować, że patronaty nad konferencją 
objęli: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Barbara Kudrycka - 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Więcej informacji o konferencji i zgłoszenia: 

www.ebib.info/sbp/nowoczesna-biblioteka 

Krajowy Zjazd Delegatów 2009 oraz towarzysząca mu konferencja - przygotowania 
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Kole-
dzy Bibliotekarze 

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
będąc organizacją pożytku publiczne-
go, ma prawo do korzystania z dobro-
wolnych odpisów od podatku dochodo-
wego osób fizycznych i prawnych w 
wysokości 1%. Uzyskane w ten sposób 
fundusze wspomogły w latach ubiegłych 
m.in. realizację ogólnopolskiego pro-
gramu Tydzień Bibliotek oraz organiza-
cję konferencji i seminariów poświęco-
nych najistotniejszym zagadnieniom bi-
bliotekarstwa polskiego. Wszystkim 
dotychczasowym darczyńcom serdecz-
nie dziękuję. 

W tym roku ponownie zwracam się z 
prośbą o dokonanie odpisów 1% na 
rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. 

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za 
rok 2008 dokonać następujących wpi-
sów: 

• w pozycji 124 (nazwa organizacji 
pożytku publicznego): Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich 

• w pozycji 125 (nr KRS): 00000 81477 

• w pozycji 126 - deklarowaną wyso-
kość odpisu w złotówkach 

 

Apeluję do środowiska bibliotekarskie-
go o włączenie się w kampanię 1% na 
rzecz SBP. Wszystkim ofiarodawcom, 
którzy zdecydują się wesprzeć w ten 
sposób działalność Stowarzyszenia ser-
decznie dziękuję. Zgromadzone środki 
przeznaczone będą na cele służące 
całemu środowisku bibliotekarskiemu. 

Będę wdzięczna również za rozpropa-
gowanie niniejszego apelu wśród swoich 
znajomych, pracowników 

Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca SBP 

Na konkurs wpłynęły 102 prace ze wszystkich rodzajów bibliotek. 
Obradujące 25 marca br. Jury konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 
2008 w składzie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - przewodnicząca 
Jury (SBP), Małgorzata Jezierska (BN), Witold Przybyszewski (BP 
dzielnicy Warszawa - Bemowo), Grażyna Szarszewska (PIK), 
przyznało następujące nagrody: 
I miejsce (5000 zł) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii 
Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie 
II miejsce (3000 zł) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 
III miejsce (2000 zł) Biblioteka Szkoły Podstawowejim. Jana 
Pawła II w Biesalu 
 
Jury przyznało ponadto 8 wyróżnień, które zdobyły: 
Miejska Biblioteka w Cieszynie 
Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz 
Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w 
Raciborzu 
 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Listy z gratulacjami do 
dyrektorów bibliotek przesłała przewodnicząca SBP - Elżbieta 
Stefańczyk. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 
w dniu 23 kwietnia podczas uroczystej Gali z okazji Światowego 
Dnia Książki w Warszawie (Teatr Studio Buffo).  

Mistrz Promocji Czytelnictwa - 
rozstrzygnięcie konkursu 

W dniu 25 marca br. rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący 
tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek, która przebiegać będzie pod 
hasłem Biblioteka to plus. Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, wpłynęło 
87 prac. Jury w składzie: 
Anna Grzecznowska - 
przewodnicząca, Małgorzata 
J e z i e r s k a ,  W i t o l d 
Przybyszewski ,  Joanna 
Pasz ta len iec-Jarzyńska, 
Janusz Nowicki uznało po 
d ł ug ie j  debac ie ,  ż e 
zwycięzcą konkursu został 
K r z y s z t o f  W y s m y k 
(Czerniewice). Jury wyróżniło 
ponadto plakaty autorstwa: 
Grzegorza Pietkiewicza 
(Szczecin) oraz Jakuba 
Plajzera (Trzcińsko-Zdrój). 
Wszystk im uczestn ikom 
konkursu dziękujemy za 
nad e s łan e  p ra c e ,  a 
nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy.  
 

Tydzień Bibliotek 2009 - konkurs na plakat 
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15 marca br. podpisana została umowa z  firmą 
MOL sp. z o.o. (producent oprogramowania dla 
bibliotek), na mocy której firmie przyznany został 
tytuł Partnera Wspierającego SBP oraz Partnera 
Strategicznego serwisu Elektroniczna Biblioteka 
Pedagogiczna SBP. Firma niejednokrotnie była 
sponsorem szeregu konferencji i seminariów 
organizowanych przez ZG SBP. Umowa została 
zawarta na okres jednego roku. 

MOL Partnerem 
Wspierającym SBP 

19 marca br. kol. Elżbieta Stefańczyk wzięła 
udział w kolejnym posiedzeniu Rady 
Pozarządowych Organizacji Kulturalnych przy 
ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. 
Omawiane były następujące tematy: ustawa 
medialna, zmiany w ustawie o prawie autorskim, 
Kongres Kultury Polskiej 2009, który odbywać się 
będzie pod hasłem „Kultura w czasie zmian”. W 
spotkaniu uczestniczył dyrektor Departamentu 
Finansowego MKiDN W. Kwiatkowski, który 
przedstawił budżet resortu w 2009 roku. 

Spotkanie w MKiDN 

W marcu br. przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk 
oraz Jacek Wojnarowski - prezes Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa informacyjnego podpisali list intencyjny w 
sprawie współpracy na rzecz rozwoju bibliotek publicznych 
w Polsce, w szczególności przy realizacji Programu Rozwoju 
Bibliotek. Stowarzyszenie zadeklarowało aktywny udział w 
pracach Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, 
promocję Programu w czasopismach SBP, na portalu SBP, 
podczas konferencji i seminariów oraz innych wydarzeń 
organizowanych przez Stowarzyszenie. Fundacja uzyskała 
status Partnera tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek. FRSI 
z kolei przyznała SBP tytuł Partnera Programu Rozwoju 
Bibliotek oraz zadeklarowała wsparcie finansowe i 
organizacyjne wybranych elementów strategii 
Stowarzyszenia, adresowanych do bibliotek wiejskich i 
systemu bibliotecznego w Polsce, a także rozwoju 
Elektronicznej Biblioteki - platformy cyfrowej SBP.  

Fundacja zdecydowała również o dofinansowaniu 
wydawania wkładki poświęconej seniorom w bibliotece - 
dodatku do Poradnika Bibliotekarza. 

Trwają rozmowy na temat udziału FRSI w wydawaniu 
wkładek do „Bibliotekarza” poświęconych promocji 
„dobrych praktyk” w bibliotekach.  

Współpraca SBP z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego 

W dniu 23 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady 
Redakcyjnej Przeglądu Bibliotecznego, w którym oprócz 
członków Rady uczestniczyła także redakcja Przeglądu 
Bibliotecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Elżbieta 
Stefańczyk ,  przewodnicząca Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Porządek obrad obejmował 
wystąpienia dr hab., prof. UW Barbary Sosińskiej-
Kalaty, redaktor naczelnej Przeglądu Bibliotecznego, 
oraz członków Rady Redakcyjnej. B. Sosińska-Kalata 
dokonała podsumowania pracy zespołu redakcyjnego w 
czasie jego czteroletniej kadencji, m.in. zwróciła uwagę 
na zmiany, jakie zaszły w organizacji prac redakcyjnych 
i wydawniczych i w składzie Rady Redakcyjnej 
(poszerzenie składu Rady). Prof. B. Sosińska-Kalata 
omówiła zakres tematyczny artykułów publikowanych w 
Przeglądzie Bibliotecznym w latach 2004-2008 . 
Nadmieniła, iż od zeszytu 3/4 z 2004 r. w serwisie EBIB 
zamieszczane są spisy treści, słowa kluczowe i 
streszczenia każdego z numerów. Od 2008 r. Przegląd 
Biblioteczny współpracuje z redakcją Central European 
Journal of Social Science nad Humanities (CEJSH), 
rejestrującą zawartość czasopism naukowych z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w 
Europie Środkowej. Zawartość Przeglądu Bibliotecznego 
jest też udostępniana przez Library and Information 
Science Abstracts (LISA), międzynarodową bibliografię 
analityczną z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej. Prof. B. Sosińska-Kalata przypomniała, że w 

2007 r. Przegląd Biblioteczny został wpisany na listę 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Prestiż tytułu w środowisku 
poświadcza bardzo duża liczba tekstów napływających 
do redakcji. Prof. B. Sosińska-Kalata zasugerowała, by 
wzorując się na  przykładach zachodnich czasopism 
naukowych, podjąć próbę przygotowywania i 
wydawania pięciu zeszytów tytułu, jednak koniecznym 
byłoby wtedy zwiększenie składu redakcji.   

Członkowie Rady Redakcyjnej z aprobatą przyjęli 
sprawozdanie prof. B. Sosińskiej-Kalaty, pozytywnie 
ocenili jej apracę na stanowisku redaktor naczelnej 
Przeglądu Bibliotecznego. Podkreśli wysoki poziom 
merytoryczny tytułu, wskazali na regularność 
ukazywania się poszczególnych zeszytów. Za 
interesującą i godną kontynuacji uznali ideę działu 
Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego, w którym są 
prezentowane sylwetki wybitnych osobowości polskiego 
bibliotekarstwa i publikowane wywiady z nimi (z. 
1/2006 - Jadwiga Kołodziejska, z. 4/2008 - Jan 
Wołosz). 

Na posiedzeniu Rady Redakcyjnej dyskusji poddano 
również strategię dostępu do treści Przeglądu 
Bibliotecznego. Kwestię zdigitalizowania i udostępniania 
Przeglądu Bibliotecznego w formie elektronicznej uznano 
za istotną, choć jeszcze trudną do realizacji w 
najbliższym czasie.  

Posiedzenie Rady Redakcyjnej Przeglądu Bibliotecznego 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 
• 5, 12, 19 lutego - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. War-

szawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97, Centrum Infor-
macji im Jana Nowaka-Jeziorańskiego na spotkania z autorami ksiąŜek, 
dyskusję nt. Ŝycia i twórczości Juliusza Słowackiego, 

• 6, marca - Korporacja Ha!art na spotkanie poświęcone premierom ksiąŜek 
oraz minifestiwal Ekopoezja,  

• 7 marca - Polskie Towarzystwo Wydawców KsiąŜek na XV Walny Zjazd 
Delegatów PTWK, 

• 10 marca - Zarząd Okręgu SBP w Krakowie na zjazd okręgowy. Gościem 
zjazdu była ElŜbieta Stefańczyk, 

• 18 marca - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima na spotkanie 
z Piotrem Matywieckim,  autorem monografii o Julianie Tuwimie, 

• 19 marca - Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na zjazd okręgowy. Obecna 
była m.in. kol. Maria Burchard oraz Zofia Ciuruś, 

• 19 marca - Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu w województwie Wielkopol-
skim na zjazd okręgowy, 

• 19 marca - Grzegorz Matuszyński - prezes Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich oraz Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum 
ŁOWICKA na 10. biesiadę literacką, 

• 25 marca - Zarząd Okręgu SBP we Wrocławiu na zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze okręgu, 

• 26 marca - Zarząd Okręgu SBP w województwie Podkarpackim na Zjazd 
Sprawozdawczo - Wyborczy Okręgu SBP, 

• 26 marca - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskie-
go w Lublinie na otwarcie ekspozycji ze zbiorów Biblioteki nt. „Józef Ło-
bodowski. W 100. rocznicę urodzin”, 

• 30 marca - Zarząd Okręgu SBP w Toruniu na Zjazd Okręgu Kujawsko-
Pomorskiego. W zjeździe uczestniczyła m.in. Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska - opiekun okręgu, 

• 31 marca - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i inni na otwarcie wysta-
wy „Stamperia Polacca” w 120. rocznicę urodzin Samuela Tyszkiewicza. 

Koalicja Otwartej Edukacji, w której uczestniczy 
SBP, organizuje 23 kwietnia br. w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP, konferencję pt.  „Otwarte 
zasoby edukacyjne w Polsce”. Patronat nad 
konferencją objął Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław 
Komorowski. 
Celem konferencji jest przybliżenie polskim 
parlamentarzystom modelu otwartej edukacji 
oraz otwartych materiałów edukacyjnych, 
stosowanych na wszystkich szczeblach 
nauczania. W jej ramach zostaną 
zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w 
zakresie budowania takich zasobów, nie tylko w 
kraju ale i Europie oraz przedstawione 
wyzwania i założenia polityki wspierającej 
otwartą edukację. 
Więcej informacji pod adresem:  

http://koed.org.pl/?p=397 

Konferencja dla parlamentarzystów 

W marcowym naborze wniosków do 
Programów Operacyjnych MKiDN, Biuro 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich złożyło 2 aplikacje: 

Program Operacyjny Literatura i 
czytelnictwo; priorytet 1 Promocja literatury 
i piśmiennictwa kulturalnego: 

• Wydawanie półrocznika Zagadnienia 
Informacji Naukowej w roku 2009, 

• Wkładka tematyczna do Bibliotekarza - 
„Dobre praktyki”. 

Wnioski do 
Programów Operacyjnych MKiDN 

W dniu 22 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie odbędzie się konferencja pt. Nowe oblicza 

kultury. Funkcje kulturotwórcze bibliotek w środowisku lokalnym. 
Konferencja przeznaczona będzie dla bibliotekarzy oraz 
samorządowców województwa podkarpackiego. Jej organizatorami są: 
Zarząd Główny SBP, WiMBP w Rzeszowie oraz REA Design sp. z o.o. 
Celem spotkania jest wskazanie możliwości rozwoju regionalnego 
poprzez inwestycje w instytucje kultury, z uwzględnieniem źródeł 
pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Szczególną uwagę 
chcielibyśmy zwrócić na korzyści, jakie płyną z rozwoju lokalnych 
struktur instytucji kultury oraz upowszechnić rozwiązania stosowane 
obecnie na świecie w zakresie rozwoju funkcji tradycyjnej biblioteki. 
Więcej o konferencji: 
http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktual_konferencja.html 

Konferencja regionalna SBP: 

Nowe oblicza kultury... 

Nowość wydawnicza: 

 

„Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka” - 

Pr. zb. pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i 

Mikołaja Ochmańskiego  

 

cena 40 zł 


