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EKSPRES ZG SBPEKSPRES ZG SBP  
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

 

 
 
 

Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

łączy się w bólu ze wszystkimi rodakami 

w obliczu narodowej tragedii. 

Rodzinom i przyjaciołom ofiar katastrofy 

pod Smoleńskiem składamy 

wyrazy szczerego współczucia. 

Wśród ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego, którym na obchody 
70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej leciały najważniejsze osobistości RP, 
był także Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
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W marcu rozpoczął pracę zespół redakcyjny portalu sbp.pl 
w składzie: Wioletta Lipińska – redaktor naczelny, Małgo-
rzata Szmigielska – sekretarz redakcji, Konrad Stepanaj-
tys – redaktor webmaster. 
Podczas prac koncepcyjnych, w kórych uczestniczył również 
ekspert z ramienia FRSI p. Marek Słowiński opracowano 
główne założenia portalu. Przedstawiają je dokumenty za-
wierające architekturę informacji, strukturę portalu, plan 
realizacji zadań, makiety strony głównej, strony z poziomu 
artykułu oraz z poziomu wydawnictwa – sklepu internetowe-
go. W pracy nad koncepcją portalu korzystano z konsultacji 
z przedstawicielami Wydawnictwa SBP oraz grupy ZG SBP 
ds. budowy portalu. 
Założenia portalu zostały opracowane w oparciu o wcze-
śniejszą koncepcję projektu, uzgodnioną w ZG SBP. Koncep-
cja ta zakłada, że portal będzie miał charakter ogólnopol-
ski i służyć będzie integracji środowiska bibliotekarskiego, 
wsparciu działalności członków wszystkich struktur SBP, edu-
kacji bibliotekarzy, promocji wydawnictw SBP i inicjatyw 
podejmowanych przez różnego typu biblioteki w Polsce. 

Materiały koncepcyjne portalu zostały zaprezentowane na 
posiedzeniu Zarządu Głównego SBP 26 marca br. Członko-
wie Zarządu Głównego wyrazili żywe zainteresowanie pro-
wadzonym projektem. Szczególną chęć współpracy z re-
dakcją portalu zgłosił kol. Piotr Marcinowski, który zaprosił 
naczelnego redaktora portalu do aktywnego uczestnictwa w 
V Forum Młodych Bibliotekarzy. Uzgodniono również, że 
informacje o postępach prac nad portalem będą mogły być 
zamieszczane na Facebooku na profilu Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. 
W marcu miało miejsce spotkanie przedstawicieli ZG SBP z 
reprezentantem firmy zewnętrznej, rekomendowanej przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Firmie 
przedstawiono wstępny spis wymagań technicznych serwisu, 
który posłuży jej do przeprowadzenia wyceny projektu. 
Równocześnie z pracami merytorycznymi nad portalem pro-
wadzone były działania organizacyjne polegające na do-
stosowaniu pomieszczeń Biura ZG SBP do potrzeb redakcji. 
Kontakt z redakcją portalu: redakcja.portal@sbp.pl  

Projektowanie portalu sbp.pl 

26 marca 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Spotkanie 
poprzedziło posiedzenie Prezydium ZG, podczas którego 
omawiano materiały prezentowane na ZG. Prezydium przyję-
ło ponadto uchwałę dot. zmiany siedziby oddziału SBP w 
Gorzowie Wielkopolskim. 
Spotkanie Zarządu Głównego rozpoczęto podziękowaniami 
za pracę długoletniemu pracownikowi Biura ZG SBP, Pani 
Marii Brachfogel, która z dniem 1 kwietnia przeszła na eme-
ryturę. Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, w towarzy-
stwie Honorowego Przewodniczącego - Stanisława Czajki, 
uhonorowali Panią Marię medalem „W dowód uznania”. 
Przechodząc do porządku merytorycznego obrad, po przyję-
ciu protokółu z posiedzenia ZG SBP w dniu 17 grudnia 2009 
r., omawiano sprawozdania za rok 2009 z działalności: Za-
rządu Głównego (referowała kol. M. Przybysz), Okręgów 
SBP (kol. S. Błaszczyk), Sekcji, Komisji, Zespołu problemowe-
go (kol. E. Chrzan), działalności finansowej (kol. J. Pasztale-
niec-Jarzyńska). Sprawozdania zostały przyjęte. 
W kolejnym punkcie porządku obrad kol. J. Pasztaleniec-
Jarzyńska przedstawiła wyniki analizy przyczyn pogorszenia 
się sytuacji finansowej SBP w 2009 roku. Ustalono, że Prezy-
dium ZG będzie analizowało systematycznie (najlepiej co 
kwartał finanse SBP). 
Omawiano również i przyjęto plan pracy ZG SBP na 2010 
rok. Plan ten został opracowany z uwzględnieniem zadań 
Stowarzyszenia zapisanych w następujących dokumentach 
zatwierdzonych na Krajowym Zjeździe Delegatów w Konstan-
cinie-Jeziornej  w 2009 r.: 
• Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 

2010-2021 
• Program działania SBP na lata 2009-2013 
• Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów SBP 

(Konstancin-Jeziorna 2009) 
Plan pracy na rok 2010 zawiera – oprócz stałych corocznych 
działań statutowych – nowe w treści i formie zadania, z któ-
rych większość będzie możliwa do zrealizowania dzięki gran-
tom Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Plano-
wane na rok 2010 zadania zakładają aktywny udział nie 
tylko członków Zarządu Głównego SBP, ale także regional-
nych struktur naszej organizacji. 

W kolejnych punktach porządku obrad: 
• kol. Wioletta Lipińska - redaktor naczelny portalu sbp.pl, 

omówiła realizację projektu budowy nowej platformy cyfro-
wej Stowarzyszenia. 

• kol. Elżbieta Górska przedstawiła sytuację w zakresie przy-
gotowania do realizacji umowy z FRSI dot. wzmocnienia 
potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia. 

• kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła inne działania podjęte w 
okresie styczeń-marzec w 2010 roku, zwracając szczególną 
uwagę na: posiedzenia grupy roboczej ds. zmiany ustawy o 
egzemplarzu obowiązkowym, rozstrzygnięcie konkursu na 
plakat Tygodnia Bibliotek 2010, stan realizacji konkursu 
Mistrz Promocji Czytelnictwa, przygotowania do konferencji 
nt. e-learningu (14-15 września 2010) oraz automatyzacji 
bibliotek publicznych (25-26 listopada 2010), wyniki apli-
kacji SBP do programów operacyjnych oraz opracowanie 
nowych wniosków do programów realizowanych przez Na-
rodowe Centrum Kultury, a także Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Trwają również przygotowania do wyjazdu studyj-
nego członków SBP do Niemiec (7-11 czerwca br.). Celem 
wyjazdu, organizowanego we współpracy z Instytutem Go-
ethego w Warszawie jest praktyczne poznanie działalności 
centrów multimedialnych na terenach Saksonii i Turyngii oraz 
nawiązanie kontaktów ze strukturami Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Niemieckich. 

Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu 
ds. wypożyczeń międzybibliotecznych. W skład zespołu we-
szły następujące osoby: Izabela Toczko i Wojciech Sachwa-
nowicz (Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu), Teresa Kosik (Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
w Bydgoszczy) Monika Niewalda, Piotr Janczura, Lucjan 
Stalmach (Biblioteka Medyczna Collegium Medium UJ), 
Agnieszka Kasprzyk, Maria Burchard (Centrum NUKAT 
BUW). 
W sprawach różnych, ustalono termin posiedzenia Głównej 
Komisji Rewizyjnej (26-27 kwietnia br.), zaakceptowano pro-
pozycję Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w sprawie przyzna-
nych odznaczeń SBP, zaapelowano o aktywne włączenie się 
struktur SBP w budowę nowego portalu służącego całej spo-
łeczności bibliotekarskiej.  

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP 
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Na podstawie zapisów Traktatu Akcesyjnego oraz 
negocjacji w latach następnych Polska może stoso-
wać 0% stawkę podatku VAT na książki i czasopi-
sma specjalistyczne do końca 2010 r. W związku 
z kończącym się okresem ochrony polskiej książki i 
czasopism specjalistycznych należy podjąć stara-
nia o jego przedłużenie i rozpocząć negocjacje w 
tej kwestii z Unią Europejską. Stanowisko SBP jest 
tożsame z prezentowanym podglądem środowi-
ska bibliotekarskiego, zgodnie z którym koniecz-
ność utrzymania 0% stawki podatku VAT wynika z 
potrzeby wspierania czytelnictwa w Polsce i re-
spektowania podstawowego priorytetu unijnego – 
polityki równych szans.Z badań wynika, że głów-
nym źródłem dostępu do książek i czasopism są 
biblioteki, zwłaszcza publiczne i akademickie. 
Analizy statystyczne Instytutu Książki i Czytelnic-
twa BN publikowane w „Biblioteki Publiczne w 
Liczbach” oraz systematycznie przygotowywane 
raporty dotyczące społecznego zasięgu książki 
wskazują na kurczenie się zarówno rynku indywi-
dualnego konsumenta książki (w 2006 r. czytanie 
książek zadeklarowało 50% polskiego społeczeń-
stwa, kupiło 1 książkę w roku 33% mieszkańców 
Polski, w 2008 r. odpowiednio: 38%, 23%), jak 
również odbiorców instytucjonalnych, w tym biblio-
tek publicznych. 
Zakupy nowości wydawniczych w bibliotekach pu-
blicznych po okresie gwałtownego spadku w la-
tach 1999-2003, kiedy to osiągnęły najniższy 
wskaźnik 5,1 wol./100 mieszkańców, w latach 
następnych stopniowo wzrastały do 6,6 wol. w 
2004 r. i 9,6 wol. w 2008 r. 
Przypomnijmy, że Zarządzenie Ministra Kultury i 
Sztuki z 24.XI.1980 r. ustanowiło jako normę za-
kupu 18 wol./100 mieszkańców, zaś międzynaro-
dowa norma opracowana przez International Fe-
deration of Library Associations and Institutions 
wynosi 30 wol./100 mieszkańców. 
Biblioteki zakupiły w 1999 r. do zbiorów – 
2.183.371 wol. natomiast w roku 2008 – 
3.674.660 wol. Przeciętnie na 1 książkę biblioteki 
publiczne w 1999 r. wydatkowały 15 zł i 85 gr., 
natomiast w 2008 r. – 20 zł i 66 gr. Na 1 miesz-
kańca kraju, na zakup książek do bibliotek, wy-
dano w 1999 r. – 90 gr., w 2008 r. – 1 zł i 99 gr. 
Wzrost zakupów nowości wydawniczych w biblio-
tekach publicznych, a także wzrost wskaźników 
zakupu nowości w przeliczeniu na 100 mieszkań-
ców jest wynikiem dotowania bibliotek przez sa-
morządy (organizatorów bibliotek), jak również 

interwencjonizmu państwa w tym zakresie. Od 20-
00 r. biblioteki publiczne otrzymywały dotacje 
celowe MK, od 2004 r. w ramach programu ujęte-
go w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, której 
założenia sięgają 2013 r. Na wzbogacenie i od-
nowienie zasobów bibliotek publicznych Minister-
stwo Kultury przekazało w ostatnich latach następują-
ce kwoty: 

2000 r. – 9 mln zł, 
2001 r. – 7,463 mln zł,  
2002 r.– 1,150 mln zł,  
2003 r. – 5 mln zł,  
2004 r. – 10 mln zł,  
2005 r. – 30 mln zł,  
2006-2008 – 28,5 mln zł. 

Od  2009 r. środki te zostały ograniczone do 10 mln 
zł. Niższe stawki podatku VAT na sprzedaż ksią-
żek i prasy są wynikiem starań, zabiegów wielu 
państw Unii Europejskiej i innych. W Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii bezterminowo obowiązuje zerowa 
stawka VAT na książki, mimo iż kraje te przezna-
czają olbrzymie kwoty na promocję książek i czy-
telnictwa. Także Norwegia stosuje zerową stawę 
VAT, Szwajcaria 2,4%.   Do 5% stawki VAT ogra-
niczają się Luksemburg (3), Włochy i Hiszpania 
(4), Grecja (4,5), Cypr, Malta,  Portugalia, Estonia 
i Węgry (5). Pozostałe kraje stosują zróżnicowaną 
stawkę VAT (od 5,5% we Francji do 25% w Da-
nii).  Ta nierówność stawki VAT pokazuje niejedno-
rodną sytuację w tym zakresie i jest podstawą do 
negocjacji.Uregulowania wymaga także wysokość 
stawek VAT na książki wydawane na różnych no-
śnikach. W 2009 r. Komisja Europejska uznała, że 
wszystkie książki zapisane na nośnikach (CD, DVD, 
pendrive) powinny płacić taką samą jak książki 
drukowane. Obecnie w Polsce wydawcy audiobo-
oków na nośnikach fizycznych płacą 22% poda-
tek. Kwestią otwartą jest też wysokość stawki VAT 
na książki w postaci plików  np. na mp3, PDF, 
epub.Uważamy, że wprowadzenie wyższej niż 
0% stawki podatku VAT na książki spowoduje po-
wrót spadku zakupów książek przez biblioteki (po 
latach 2004-2008 wzrostu), co wpłynie na ogra-
niczanie zasięgu czytelnictwa, szczególnie w ma-
łych miejscowościach. 
 
Stanowisko zostało przekazane Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego - Bogdanowi Zdro-
jewskiemu w dniu 22 marca br.  

Stanowisko SBP w sprawie utrzymania zerowej stawki podatku VAT 
na ksiąŜki i czasopisma specjalistyczne 
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymuje sy-
gnały od swoich członków o rosnących trudnościach z 
dostępem do bazy katalogu centralnego NUKAT. 
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT 
jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć polskie-
go bibliotekarstwa w ostatnich kilkunastu latach. Wy-
warł wielki wpływ na przyspieszenie modernizacji 
bibliotek naukowych, szczególnie akademickich oraz 
wdrożenie w nich nowoczesnych wzorców i metod 
pracy, zgodnych ze światowymi tendencjami. Jest 
podstawowym źródłem gotowych opisów dokumen-
tów, wytwarzanym w kooperacji przez największe 
biblioteki naukowe kraju, w tym akademickie. Jedną z 
najważniejszych jego wartości jest umożliwienie i upo-
wszechnienie wśród stale rosnącej liczby bibliotek idei 
współkatalogowania, a przez to ułatwienie i zmniej-
szenie obciążenia bibliotek żmudnym lokalnym opra-
cowaniem zbiorów, eliminując redundancję tego pro-
cesu oraz niejednolitość opisów w skali sieci współpra-
cujących instytucji. Przyniosło to konkretne korzyści w 
postaci istotnego przyspieszenia budowania informa-
cji o zbiorach w polskich bibliotekach oraz redukcję 
kosztów budowania tej informacji w skali kraju. Kata-
log NUKAT przyczynia się ponadto do istotnego przy-
spieszenia komunikacji w nauce oraz wzrostu jej efek-
tywności, dzięki redukcji szumu generowanego przez 
niespójne opisy. 
Katalog centralny NUKAT jest także głównym partne-
rem Online Computer Library Center (OCLC), świato-
wej organizacji prowadzącej największy katalog cen-
tralny świata - WorldCat oraz uczestniczy aktywnie w 
projekcie Virtual International Authority File 
(Międzynarodowa Wirtualna Kartoteka Haseł Wzor-
cowych) realizowanym przez Library of Congress, 
Biblioteke Narodową Francji, Bibliotekę Narodowa 
Niemiec i OCLC.  
Głównymi beneficjentami przedsięwzięć realizowa-
nych przez NUKAT są użytkownicy bibliotek: polskie 

środowisko naukowe i młodzież akademicka, czy też 
jeszcze szerzej – wszyscy, którzy poszukują informacji 
o materiałach potrzebnych do rozwijania własnej wie-
dzy. Projekt NUKAT jest więc przedsięwzięciem waż-
nym społecznie i w tym kontekście należy troszczyć się 
o jego dalszy rozwój. 
Trudności z dostępem do bazy NUKAT wynikają z 
ograniczeń licencji oprogramowania, które obecnie 
obsługuje NUKAT. Liczba jednoczesnych użytkowników 
jest limitowana do 512. Podniesienie poziomu licencji 
do 700 jednoczesnych użytkowników jest planowane 
w drugim kwartale br. w ramach projektu: NUKAT - 
autostrada informacji cyfrowej, realizowanego w ra-
mach programu operacyjnego: Innowacyjna Gospo-
darka. Priorytet 2. Inwestycje związane z rozwojem 
infrastruktury informatycznej nauki. Jednakże jest to 
jedynie doraźne rozwiązanie, generujące istotny 
wzrost corocznej opłaty za użytkowanie licencji, która 
już w obecnej wysokości nie jest w pełni pokrywana 
przez dotację przyznawaną Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie, w ramach SPUB na prowadzenie 
katalogu centralnego. Wobec dynamicznego wzrostu 
użytkowania katalogu (w styczniu ponad 3 mln. wy-
szukiwań) problem z dostępnością powróci w ciągu 2-
3 lat. 
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, członków SBP, przedstawicieli biblio-
tek naukowych i akademickich, zwracam się do Pani 
Minister z prośbą o objęcie troskliwym nadzorem roz-
woju katalogu centralnego NUKAT, co powinno prze-
łożyć się na stałe, stabilne dofinansowanie przedsię-
wzięcia, gwarantujące jego płynną rozbudowę.  
Znając zaangażowanie Pani Minister w sprawy wdra-
żania nowoczesnych narzędzi informacyjnych, liczę na 
pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
 
List został przesłany do Pani Prof. Barbary Kudryckiej 
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

List SBP do Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w sprawie NUKAT 

W dniu 4 marca Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca 
SBP i Marzena Przybysz, sekretarz generalny SBP 
spotkały się z Aldoną Salską - prezesem powstałego 
w ubiegłym roku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-
Amerykańskich (Polish American Librarians 
Association). Wiceprezesem  Stowarzyszenia jest 
Elizabeth Marszalik z Indian Trails Public Library. 
Funkcję sekretarza pełni Ursula Zyzik z Saint Xavier 
University Library. Stowarzyszenie uzyskało 
osobowość prawną. Celami PALA są:  
• wspieranie polsko-amerykańskiego bibliotekarstwa 

i usług bibliotek,  
• ułatwianie kontaktów pomiędzy amerykańskimi 

bibliotekarzami polskiego pochodzenia, 

• tworzenie platformy dyskusji na temat wzajemnych 
problemów i spraw zawodowych środowiska 
bibliotekarzy, 

• współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnych 
lub pokrewnych zainteresowaniach.  

Członkami PALA mogą zostać bibliotekarze, 
pracownicy bibliotek, studenci bibliotekoznawstwa 
oraz osoby związane z bibliotekami i centrami 
informacji Ameryki Północnej.  
W trakcie spotkania obie strony zadeklarowały wolę 
współpracy, wyraziły chęć wzajemnej pomocy i 
wsparcia podejmowanych działań oraz 
przekazywania doświadczeń na polu zawodowym i 
organizacyjnym m. in. poprzez łamy czasopism i serwis 
internetowy. 

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich 
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29 marca br. odbyło się posiedzenie 
Jury konkursu na najbardziej aktywną 
bibliotekę promującą czytelnictwo w 
2009 roku. Na konkurs wpłynęło 89 
prac. Jury w składzie: Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska 
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) 
– Przewodnicząca, Elżbieta Górska 
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), 
Anna Grzecznowska (Biuro ZG SBP), 
Małgorzata Jezierska (Biblioteka 
Narodowa), Małgorzata Kołodziejczyk 
(Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy), Grażyna 
Szarszewska (Polska Izba Książki), 
przyznało następujące nagrody: 
 
I miejsce: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wągrowcu 
 
II miejsce: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jaśle 
 
III miejsce: Biblioteka Publiczna 
Gminy Stare Miasto 
 
Jury przyznało ponadto 6 wyróżnień: 
• Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bogatyni 
• Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w 
Trzciance 

• Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

• Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. W. Bełzy w 
Bydgoszczy 

• Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Białej Podlaskiej 

• Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i 
Edukacji Regionalnej – Książnicy 
Karkonoskiej 

 
Jury postanowiło przyznać także 2 
wyróżnienia specjalne dla laureatów 
poprzednich edycji konkursu za 
utrzymanie wysokiego poziomu 
popularyzacji książek i czytelnictwa. 
Wyróżnienia te otrzymują: 
• Miejska Biblioteka Publiczna  im. J. 

Wybickiego w Sopocie  
• Krośnieńska Biblioteka Publiczna 
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy! 

Mistrz Promocji 
Czytelnictwa  

15 marca br. z inicjatywy SBP odbyło się w Bibliotece Narodowej 
spotkanie przedstawicieli wydawców z dyrektorami bibliotek 
(narodowej, publicznych, naukowych) poświęcone problematyce 
egzemplarza obowiązkowego (eo). W spotkaniu, które miało 
charakter otwarty udział wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli 
tych środowisk. Od blisko dwóch lat trwają prace zespołu roboczego 
powołanego przez Polską Izbę Książki i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich do opracowania stanowiska środowiska w 
zakresie funkcjonowania w Polsce instytucji egzemplarza 
obowiązkowego. Ostatnie oficjalne spotkanie przedstawicieli dwóch 
środowisk odbyło się w październiku ub., podczas którego 
przedstawiony został materiał dotyczący wpływów z eo w 
bibliotekach uprawnionych. 
W nawiązaniu do tego spotkania, prowadząca zastępca dyrektora 
BN ds. gromadzenia i opracowania zbiorów oraz przewodnicząca 
SBP Elżbieta Stefańczyk podkreśliła, że wiedza na temat wpływu eo 
i problemy z nim związane nie różnią środowisk: eo jest ważnym 
źródłem dokumentów dla bibliotek, a dla wydawców jest ważnym 
elementem promocji – problemem są koszty ponoszone przez 
wydawców z tytułu bezpłatnego przekazywania publikacji w wersji 
tradycyjnej w ramach eo. Przedstawiono stanowisko bibliotekarzy 
(obniżenie liczby eo papierowego - 2 dla BN i 2 dla UJ, utrzymanie 
eo dla Biblioteki Sejmowej i bibliotek wojewódzkich w zakresie 
egzemplarzy regionalnych; przekazywanie po 1 egzemplarzu wersji 
elektronicznej do Centralnego Repozytorium eo BN, z którego 
uprawnione biblioteki przejmowałyby po 1 kopii; przygotowanie 
zabezpieczeń przez BN dla Centralnego Repozytorium). 
Stanowisko wydawców przedstawił prezes PIK dr Piotr Marciszuk. 
Stwierdził, że nie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie 
dostępu elektronicznego do publikacji może skutkować przejęciem 
digitalizacji zbiorów, prezentacji nowości w postaci elektronicznej 
przez Google. Istnieje niebezpieczeństwo monopolizacji a 
jednocześnie prezentowania publikacji elektronicznych niepełnych 
(brak ochrony praw autorskich, zamieszczanie niepełnych, 
wybiórczych treści). Odniósł się do prac Komisji Europejskiej, która w 
ramach projektu EUROPEANA zamierza zdigitalizować zasoby 
bibliotek europejskich. Obecni na spotkaniu reprezentanci firm 
działających w SPE PIK wnioskowali o rozdzielenie rozmów i prac 
nad elektronicznym eo od projektu zmian w systemie funkcjonowania 
eo w ogóle. Takiego rozwiązania nie popiera środowisko 
bibliotekarskie. Szczególnym wątkiem w dyskusji była kwestia 
odpowiednich zabezpieczeń elektronicznego eo.  
 
Dyrektor BN dr Tomasz Makowski podkreślił potrzebę współpracy 
i utrzymania jednego stanowiska bibliotekarzy i wydawców. 
Zaznaczył konieczność wspólnego zdania, prace powinny zmierzać 
w kierunku nowelizacji ustawy o eo. Po wprowadzeniu 
znowelizowanej ustawy o eo elektronicznym ograniczone zostałyby 
koszty związane z eo, a jednocześnie ograniczone środki na 
digitalizację zbiorów. Uzyskaną w ten sposób nadwyżkę możnaby 
przeznaczyć na zakup nowości. Podkreślił, że bibliotekarze nie są 
konkurencją dla wydawców, „jesteśmy partnerami, mamy wspólny 
interes – dobro użytkownika, czytelnika, klienta”. 
 
Ostatecznie ustalono, że warunkiem dalszych prac nad eo wspólnej 
grupy wydawców i bibliotekarzy jest przedstawienie stanowiska 
wydawców w tej kwestii.  

Narada w sprawie egzemplarza obowiązkowego 
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W dniu 18 marca br. w Śląskiej Wyższej Szkole 
Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach odbyło się 
kolejne Forum bibliotekarzy województwa śląskiego pt. Od 
biblioteki do mediateki. Jednym ze współorganizatorów 
Forum był Zarząd Okręgu SBP w Katowicach 
Forum uroczyście otworzył prof. zw. dr hab. Jan Malicki, 
dyrektor Biblioteki Śląskiej, przypominając o randze 
spotkań odbywających się w Bibliotece Śląskiej i 
gromadzących środowisko bibliotekarskie.  
Podczas Forum poruszane były następujące zagadnienia: 
zmiany organizacyjne w bibliotece,  e-learning w bibliotece 
 współczesne problemy bibliotek i bibliotekarzy,  obecny 
profil zbiorów bibliotecznych,  komputeryzacja bibliotek,  
użytkownicy bibliotek,  standardy w bibliotece,  reforma a 
biblioteka szkolna. 
W Forum uczestniczyła m.in. kol. Sylwia Błaszczyk - 
członek Zarządu Głównego SBP, która zaprezentowała 
uczestnikom Strategię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
na lata 2010-2021. 

VI Forum bibliotekarzy województwa 
 śląskiego 

Z inicjatywy Sekcji Fonotek ZG SBP w dniu 
18 marca br. odbyło się spotkanie nt. Cele 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego i 
jego współpraca z przedstawicielami 
bibliotekarzy i archiwistów oraz organizacji 
twórców i wykonawców. 
W spotkaniu uczestniczyła m.in. Katarzyna 
Janczewska-Sołomko - przewodnicząca 
Sekcji Fonotek ZG SBP.  

Spotkanie z przedstawicielami 
Narodowego Instytutu  Audiowizualnego 

18 marca br. Elżbieta Stefańczyk 
uczestniczyła w posiedzeniu Rady Naukowo-
Programowej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W 
trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie z 
działalności biblioteki w 2009 roku oraz 
plan na 2010 rok. Szczególną uwagę 
zwrócono na działalność wydawniczą 
biblioteki. W ostatnim okresie wydane 
zostały m.in. kolejne 2 tomy Bibliografii 
Regionalnej Lubelszczyzny, za lata 1991-
1995 oraz 1996-1997.  

Posiedzenie Rady Naukowo-
Programowej WBP w Lublinie 

W dniu 16 marca w Bibliotece na 
Koszykowej odbyła się promocja książki 
prof. Grzegorza Leszczyńskiego Bunt 
czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji. 
Spotkanie prowadziła pani dr hab. 
Katarzyna Materska - wicedyrektor 
Biblioteki. Gości, liczne grono bibliotekarzy 
i ludzi książki powitał dyrektor  Biblioteki 
Michał Strąk, po czym zebrani wysłuchali 
słowa od wydawcy – dyrektora 
Wydawnictwa SBP Janusza Nowickiego, 
recenzji pani Wandy Monastyrskiej oraz 
laudacji wygłoszonej przez dr Michała 
Zająca. Autor  odnosił się do wygłoszonych 
opinii, pokrótce opowiedział historię 
powstania książki, a także przybliżył 
zebranym problemy nastolatków oraz 
twórców literatury dla młodzieży w nowej 
rzeczywistości informacyjnej, w jakiej 
żyjemy. Podkreślił potrzebę promocji takiej 
literatury, która podejmuje trudne sprawy 
dojrzewania i dylematy moralne.  

Spotkanie z autorem ksiąŜki 

Bunt czytelników 

W dniach 10-12 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Warszawie, w ramach projektu „Biblioteki w 
społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości” 
odbyło się I spotkanie warsztatowe przedstawicieli 
wojewódzkich bibliotek publicznych oraz publicznych 
bibliotek norweskich. Partnerami projektu są: Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - organizator 
warsztatów - oraz ABM-utvikling - Panstwowe Centrum 
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Norwegii, Małopolski 
Instytut Kultury, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich 
Bibliotek Publicznych i norweskie biblioteki z Buskerund, 
Akershus i Vestfold. 
Głównym celem warsztatów była prezentacja 
norweskiego systemu bibliotecznego i wybranych 
bibliotek norweskich oraz zadań ABM-utkvikling, 
Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów w 
Norwegii. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać 
m.in. wykładu prof. Wojciecha Cellary: Wyzwania w 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Andrzeja Tywsa: 
Ramy prawne systemu bibliotek w Polsce,  Ryszarda 
Stockiego: Miedzy naturą a kulturą. Dlaczego trudno jest 
prowadzić dialog strategiczny. Znaczna część spotkania 
była poświęcona opracowywaniu planu strategicznego. 
Doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem i 
realizowaniem Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich na lata 2010-2021 z uczestnikami spotkania 
podzieliła się kol. Maria Burchard. 

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy 
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Bibliotekarz i prawo: podstawowe informacje dla 
pracowników bibliotek / Bolesław Howorka  
 
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat 
stosowania prawa w bibliotekach i problemów, które 
spotyka bibliotekarz w swojej pracy. Znajdziemy tu 
szerokie omówienie aktów normatywnych 
regulujących funkcjonowanie bibliotek, zasady 
postępowania i procedury, które muszą być 
przestrzegane w działalności bibliotecznej. Autor 
omówił m.in. ustawy o: 
• bibliotekach 
• organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej 
• świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
• prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a także inne przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, 
prawa autorskiego, zawodu bibliotekarza, statusu czytelnika itp. 
Książkę polecamy wszystkim pracującym bibliotekarzom a także 
studentom i pracownikom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
Stron 244, cena 31 zł  

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy Bibliote-
karze 
Zbliża się okres rozliczeń 
podatkowych. Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, 
będąc organizacją pożytku 
publicznego, ma prawo do korzystania z do-
browolnych odpisów od podatku dochodowe-
go osób fizycznych i prawnych w wysokości 
1%. Uzyskane w ten sposób fundusze wspo-
mogły w latach ubiegłych m.in. realizację 
ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek 
oraz organizację konferencji i seminariów 
poświęconych najistotniejszym zagadnieniom 
bibliotekarstwa polskiego. Wszystkim dotych-
czasowym darczyńcom serdecznie dziękuję. 
W tym roku ponownie zwracam się z proś-
bą o dokonanie odpisów 1% za rok 2009 
na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. 
Apeluję do środowiska bibliotekarskiego o 
włączenie się w kampanię 1% na rzecz SBP. 
Wszystkim ofiarodawcom, którzy zdecydują 
się wesprzeć w ten sposób działalność Stowa-
rzyszenia serdecznie dziękuję. Zgromadzone 
środki przeznaczone będą na cele służące 
środowisku bibliotekarskiemu. 
Będę wdzięczna również za rozpropagowa-
nie niniejszego apelu wśród swoich znajomych, 
pracowników i przyjaciół. 

Elżbieta Stefańczyk, 
Przewodnicząca SBP 

Nowości wydawnicze 

Rabaty 
na wydawnictwa SBP 

 
Zachęcamy do prenumeraty zbiorowej naszych 
czasopism dla bibliotek i bibliotekarzy. Oferuje-
my korzystne rabaty na Bibliotekarza, Poradnik 
Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, w zależności 
od liczby egzemplarzy: 3-6 egz. - 10%, 7-9 egz 
- 15%, powyżej 10 egz. - 20% 
Na książki i wydawnictwa SBP przy zamówie-
niach zbiorczych (powyżej 10 egzemplarzy jed-
nego tytułu) proponujemy rabat w wysokości 
20%. Oferta obejmuje czasopisma i książki wy-
dane dotychczas, a także prenumeratę na 2010 
r. 
Zamówienia przyjmuje - Dział Promocji 
i Kolportażu: 
tel. 22 825-50-24; fax 22 825-53-49; 
e-mail: sprzedaz@sbp.pl 

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna 
biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze 
nauki / Marek Nahotko 
 
Autor jest jednym z najbardziej znanych i cenionych 
polskich badaczy, od wielu lat konsekwentnie 
z a j m u j ą c y  s i ę  w p ł y w e m  t e c h n o l o g i i 
teleinformatycznych na formy i metody działalności 
informacyjnej i bibliotecznej oraz realizowanie 
kluczowego zadania bibliotekarzy i specjalistów 
informacji, którym jest organizacja dostępu do utrwalonego w formie 
cyfrowej dorobku poznania naukowego. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat Internet stał się integralną częścią 
naukowego i akademickiego życia, właśnie tutaj lokuje się główny 
nurt komunikacji naukowej. Zarówno naukowcy, jak i studenci za 
pośrednictwem usług internetowych nawiązują i utrzymują coraz 
szersze kontakty. Z roku na rok rosną kolekcje wysokiej jakości 
sieciowych publikacji naukowych, a w konsekwencji internetowe 
zasoby informacyjne stają się coraz ważniejszym źródłem danych, 
informacji i wiedzy dla celów badań i edukacji. Nawyk 
wykorzystywania kanału komunikacji i cyfrowych zasobów Internetu w 
pracy naukowej pogłębia wszechobecność tego medium w codziennej 
pracy. 
Książka dr M. Nahotki zawiera siedem rozdziałów oraz obszerną 
bibliografię (ok. 500 pozycji). Rozważania podzielone zostały na 
dwie części: wprowadzającą, w której Autor omówił założenia 
globalnej biblioteki cyfrowej jako modelu komunikacji naukowej w 
rozbudowanej infrastrukturze informacyjnej nauki oraz część 
egzemplifikacyjną, w której szczegółowo przedstawił funkcjonowanie 
GBC, wykorzystując w tym celu meta model 5S biblioteki cyfrowej.  
Stron 284, cena 39 zł  


