Prezydium Zarz du Głównego SBP 5 kwietnia
2004 r.
W zebraniu, które prowadził Przewodnicz cy
SBP Jan Wołosz, przyj to materiały na
posiedzenie ZG. Oprócz omówienia spraw
zwi zanych z Tygodniem Bibliotek zaproponowano
przeniesienie
narady
dyrektorów
bibliotek
publicznych na jesie 2004 r. Podkre lono równie
konieczno
zorganizowania
spotkania
przewodnicz cych okr gów w zwi zku
z przyszłorocznym Krajowym Zjazdem Delegatów.
Kol. E. Stefa czyk przedstawiła Roczne
sprawozdanie ZG SBP i zapowiedziała jego
publikacj .
Posiedzenie Zarz du Głównego SBP
5 kwietnia 2004 r.
Obradowano
według
porz dku
zapowiedzianego w nr 3(15) Expresu. Przyj to
roczne sprawozdania z działalno ci: ZG SBP
(E. Stefa czyk), Wydawnictwa SBP (J. Nowicki),
Okr gów (S. Błaszczyk), Skarbnika
(A. Jopkiewicz) oraz Sekcji, Komisji i Zespołów
(E. Stachowska-Musiał) tudzie materiały
Rola i przyszło SBP, które przekazano Komisji
Programowej
z zaleceniem opracowania.
Zatwierdzono Plan Pracy na rok 2004 oraz
wst pny harmonogram przygotowa do Krajowego
Zjazdu Delegatów w czerwcu 2005 r. i składy
komisji przedzjazdowych. Harmonogram i składy
publikujemy na s. 3.

W TYM NUMERZE, m. in.:
1. POSIEDZENIA ZARZ DU GŁÓWNEGO SBP
( s.1)
2. O TYGODNIU BIBLIOTEK (s. 2, 3, 4)
3. KRONIKA SBP (s. 3)

Zebrania Zespołu Roboczego
ds. programu Tygodnia Bibliotek
6 i 22 kwietnia 2004 r.
6 kwietnia 2004 r. w gmachu Biblioteki
Narodowej odbyło si
kolejne posiedzenie
Zespołu.
Podsumowano
dotychczasowy
przebieg przygotowa
i rozpatrzono nowe
propozycje. Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz
poinformował zebranych o patronacie UKIE,
działaniach podj tych przez Towarzystwo
Nauczycieli
Bibliotekarzy
i
szczegółach
konferencji Biblioteki w Europie były zawsze (10
maja 2004 r. w siedzibie BN). Członek
Prezydium ZG Ewa Stachowska-Musiał
powiadomiła o inicjatywach przedsi wzi tych
przez Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego
(m.in. o planowanym otwarciu w dniu 14 maja
2004 r. wystawy Kraje regionu bałtyckiego –
wspólnota do wiadcze , konferencji prasowej i
pokazie Elektroniczny BUW). Zaproponowała
te , aby plakat wydany z okazji Tygodnia
rozpropagowa równie w formie elektronicznej
na stronach EBIB-u, co spotkało si
z
akceptacj zebranych. W kwestii dystrybucji
zdecydowano, i nale y wysła pisma do
okr gów i oddziałów SBP z pro b , by okre liły,
ile egzemplarzy plakatu potrzebuj .
Na kolejnym spotkaniu
22 kwietnia
uszczegółowiono program i postanowiono
przesła
niezb dne
informacje
rodkom
masowego
przekazu.
Powiadomiono
o
zainteresowaniu Tygodniem Bibliotek ze strony
Ministra Kultury i Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. Wobec wycofania deklaracji pomocy
finansowej ze strony sponsorów zdecydowano
zmniejszy nakład plakatu na Tydzie Bibliotek
do 2 tysi cy egzemplarzy i dodatkowo
opublikowa
go w postaci wkładki w
Bibliotekarzu i Poradniku Bibliotekarza.

List z Sekretariatu Ministra Kultury do
Dyrektora BN Michała Jagiełło i
Przewodnicz cego SBP Jana Wołosza
Wielce Szanowni Panowie!
W imieniu ministra kultury pana Waldemara
D browskiego pragn Panom serdecznie
podzi kowa za pismo z pro b o obj cie
patronatu nad organizowan 10 maja br.
konferencj pt. Biblioteki w Europie były
zawsze. Jednocze nie pozwalam sobie
zawiadomi , e Pan Minister patronat ten
przyj ł z ogromn satysfakcj .

List Minister Edukacji Narodowej i
Sportu do Przewodnicz cego SBP
Jana Wołosza
Prosz przyj serdeczne
podzi kowania za informacj o
zamierzonych ogólnokrajowych
obchodach Tygodnia Bibliotek oraz za
przesłane zało enia programowe tego
przedsi wzi cia.
Zapoznałam si z nimi osobi cie i
przekazałam dyrektorom wła ciwych
komórek organizacyjnych ministerstwa do
wykorzystania w codziennej pracy.
Z powa aniem Krystyna Łybacka

Dyrektor Sekretariatu Ministra
Zofia Wile ska
List Komisarza Unii Europejskiej Danuty
Hübner do Przewodnicz cego SBP
Jana Wołosza

Robocze spotkanie w
Ministerstwie Kultury

Szanowny Panie Przewodnicz cy. Serdecznie
dzi kuj za zaproszenie do obj cia Patronatu
nad ogólnopolsk akcj promuj c ksi k ,
czytelnictwo i biblioteki, organizowan w dniach
8 – 15 maja 2004 r. pod hasłem „Biblioteki w
Europie były zawsze”.
Honorowy Patronat, jaki z prawdziw
satysfakcj obejmuj nad tak po ytecznym
przedsi wzi ciem, to wyraz szczególnego
poparcia dla inicjatywy, której celem jest
rozpropagowanie wiedzy na temat
informacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek w
yciu ka dego z nas. Wyra am nadziej , e
interesuj cy program akcji, w którym oprócz
tradycyjnych wydarze kulturalnych
przewidziano zorganizowanie konkursu na
najch tniej odwiedzan bibliotek w mie cie
i najsympatyczniejszego bibliotekarza,
przyci gn uwag u ytkowników oraz cał
społeczno lokaln .
Prosz przyj
yczenia, by
przygotowania do tego wydarzenia, a tak e
sama akcja przebiegała zgodnie z
oczekiwaniami organizatorów i uczestników.

21 kwietnia 2004 r. odbyło si
robocze spotkanie kierownictwa SBP z
Dyrektorem Departamentu Współpracy z
Samorz dami i Upowszechniania Kultury
– Pani Mari Garus oraz Zast pc
Dyrektora
–
Panem
Andrzejem
Jezierskim.
Stowarzyszenie
reprezentowali:
Przewodnicz cy
Jan
Wołosz, Sekretarz Generalny El bieta
Stefa czyk, Honorowy Przewodnicz cy
Stanisław Czajka oraz Dyrektor Biura ZG
SBP Mieczysław Szyszko. W toku
spotkania
przedstawiono
program
obchodów
Tygodnia
Bibliotek,
zainicjowany przez SBP, a tak e
omówiono zakres i formy współpracy
Ministerstwa
ze
Stowarzyszeniem.
Wyra ono zadowolenie z faktu obj cia
przez Ministra Kultury patronatu nad
konferencj
Biblioteki w Europie były
zawsze (10 maja 2004 r.), stanowi c
jeden
z
najwa niejszych
punktów
Tygodnia Bibliotek. Poruszono te sprawy
realizacji
wniosków
Stowarzyszenia,
zgłoszonych w ramach tzw. dotacji
celowych przewidzianych w Planie Pracy
SBP na rok 2004.

Z powa aniem
Danuta Hübner

Biblioteki i struktury SBP nominowane do
finału konkursu Na najlepszy projekt
programu działa w Tygodniu Bibliotek
Władze
SBP
zapoznały
si
z
informacjami
Przewodnicz cego Zarz du Okr gu SBP w Olsztynie
Mariana Filipkowskiego o interwencjach w sprawie próby
zlikwidowania BP w Or ynach – filii GBP w D wierzutach
(Okr g SBP Szczytno, woj. Warmi sko-Mazurskie) i o
pozbawieniu pracy w Iławskim Centrum Kultury kol.
Wiesława Niesiob dzkiego – Przewodnicz cego Oddziału
SBP w Iławie.

- W dniach 14 – 16 kwietnia 2004 r. w gmachu
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.
Norwida w Zielonej Górze odbyła si konferencja nt. Nowe
media w bibliotekach. Z ramienia Zarz du Głównego
uczestniczył Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz. Spotkaniu
towarzyszyła prezentacja firm produkuj cych nowoczesne
urz dzenia dla bibliotek. Trzeciego dnia go cie zwiedzili
Bibliotek Collegium Polonicum oraz Łagów i zespół
klasztorny w Parady u.
- W niedziel 25 kwietnia działaj ce w szczeci skiej
Ksi nicy Pomorskiej koło SBP, dyrekcja biblioteki
i zwi zki zawodowe zorganizowały Dzie Otwarty,
w trakcie którego ponad tysi c osób zwiedziło magazyny
ksi ek i czasopism, pracowni konserwacji ksi ek
zabytkowych, pracowni
mikrofilmow , introligatorni ,
poligrafi oraz zbiory specjalne, pinakotek i Muzeum
Literackie. Zainteresowani mogli naby
publikacje
biblioteki po cenach promocyjnych i obejrze wystaw pt.
Biblioteki narodowe krajów Unii Europejskiej. Dzieciom
bajki ilustrowane rekwizytami czytali bibliotekarze,
nauczyciele i harcerze. Dopełnienie imprezy stanowiła
publiczna debata nt. Ksi nica – jaka jest, jaka b dzie? z
udziałem władz Urz du Marszałkowskiego, przedstawicieli
sejmiku
wojewódzkiego
i
redaktora
Kuriera
Szczeci skiego. Podkre lono, i niski bud et Ksi nicy
ogranicza realizacj celów statutowych, w tym zwłaszcza
zakup nowych pozycji.
Harmonogram przygotowa
do Krajowego Zjazdu Delegatów SBP
15 X – 1 XII 2004 zebrania wyborcze w kołach i wybór
delegatów na zjazdy oddziałowe; 1 XII 2004 – 1 II 2005
zjazdy oddziałowe i wybory zarz dów oddziałów oraz
delegatów do okr gów; 1 II – 1 IV 2005 zjazdy okr gowe,
wybory do zarz dów okr gów oraz delegatów na Krajowy
Zjazd, który odb dzie si w dn. 9 – 11 VI 2005.
ZG prosi o dostarczenie do 15 IV 2005 informacji o
wyborach w oddziałach i w okr gach oraz listy
delegatów.

W dniu 4 maja 2004 r. Jury Konkursu w składzie: Jan
Wołosz, El bieta Stefa czyk, Andrzej Jopkiewicz,
Maria
Janowska,
Ewa
Stachowska-Musiał,
Barbara Dybicz, Mieczysław Szyszko, Witold
Przybyszewski, Mikołaj Wachowicz zakwalifikowało
do finału nast puj cych uczestników:
Biblioteki
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. I. Łyskowskiego w Brodnicy
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołł taja
w D browie Górniczej
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.
Conrada-Korzeniowskiego w Gda sku
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ił y
- Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza
w Inowrocławiu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Ła cucie
- Biblioteka w Zespole Szkół nr 1 w Ł cznej
- Biblioteka Publiczna Gminy Łom a z Siedzib w
Podgórzu
- Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie
Królewskim
- Namysłowski O rodek Kultury Biblioteka Publiczna
im. S. Wasylewskiego
- Gminny Dom Kultury i Biblioteka
w Ornontowicach
- Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
- Rawicka Biblioteka Publiczna
- Biblioteka Szkolna Szkoły Filialnej
w Salamonach (Zespół Szkół w Czajkowie)
C. d. na str. 4

Skład komisji przedzjazdowych SBP
Komisja organizacyjna: Andrzej Jopkiewicz
(Przewodnicz cy),
El bieta
Stefa czyk,
Mieczysław Szyszko, Janusz Nowicki, Maria
Janowska, Barbara Dybicz.
Komisja statutowa: Ewa Stachowska-Musiał
(Przewodnicz ca), Bolesław Howorka, Maria
Bochan, Sylwia Błaszczyk, El bieta Górska.
Komisja programowa: El bieta Stefa czyk
(Przewodnicz ca),
Aleksander
Radwa ski,
Ryszard Turkiewicz, Piotr Bierczy ski, Jerzy
Krawczyk,
Andrzej
Jagodzi ski,
Joanna
Pasztaleniec-Jarzy ska, Teresa Arendt.
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Tydzie Bibliotek – program coraz bogatszy
W odpowiedzi na ogłoszony przez Stowarzyszenie „Konkurs na najlepszy projekt
programu działa w Tygodniu Bibliotek” do warszawskiego Biura ZG SBP wpłyn ły ju
informacje o przygotowaniu ponad 1300 imprez. Przykładowo w województwie podkarpackim
zaplanowano ich 215, a w kujawsko-pomorskim 193. Na pierwszy plan wysuwaj si : Dni
Otwarte lub Dni Otwartych Drzwi; kiermasze (nie tylko zreszt ksi kowe); konkursy –
pi knego lub gło nego czytania, literackie (w tym tak specyficzne, jak na wiersz, opowiadanie
lub fraszk o tematyce bibliologicznej), poetyckie, plastyczne, recytatorskie, na exlibris, na
ulubionego bohatera ksi kowego; warsztaty literackie lub teatralne; lekcje biblioteczne dla
dzieci i młodzie y, ale równie – i to do cz sto! – dla poznaj cych dopiero sztuk czytania
przedszkolaków; wreszcie liczne wystawy i tradycyjne ju spotkania z literatami tudzie innymi
lud mi pióra – np. Stefanem Chwinem, Mieczysławem Czum , Katarzyn Grochol ,
Leszkiem Mazanem, Małgorzat
Musierowicz, Tomaszem Raczkiem, Zbigniewem
wi chem.
W miastach poło onych blisko granicy kraju nie brakuje imprez mi dzynarodowych,
organizowanych niekiedy przy współudziale zagranicznych bibliotekarzy i przedstawicieli
placówek dyplomatycznych – wystaw, wykładów, targów, spotka i wycieczek. Niektóre
biblioteki postanowiły przygotowa program pod k tem integracji z UE. Wszystkie te zdarzenia
wykraczaj poza przewidywane ramy czasowe. Czeka nas zatem nie tylko Tydzie , lecz
znacznie dłu szy i bogatszy program jego obchodów. W realizacj przedsi wzi anga uj si
obok bibliotek (wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych oraz uniwersyteckich,
pedagogicznych, szkolnych, a nawet zakładowych i wojskowych) archiwa, wydawnictwa,
samorz dy, o rodki kultury. Ich wkład i wysiłek zostanie oceniony przez Jury Konkursu, które
przewidziało atrakcyjne nagrody. List nominatów publikujemy na s. 3 i 4.
Nominaci – c. d. ze s. 3

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie Filia w Sochaczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Słowackiego
w Tarnowie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ksi gi Henrykowskiej w Z bkowicach l skich
- Miejska Biblioteka Publiczna im.
J. Szaniawskiego w Zdu skiej Woli
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
C. Norwida w Zielonej Górze
- Miejska Biblioteka Publiczna w arach.
Struktury SBP
- Zarz d Okr gu Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- Zarz d Okr gu Podkarpackiego w Rzeszowie
- Zarz d Okr gu Pomorskiego w Gdyni
- Zarz d Okr gu wi tokrzyskiego w Kielcach
- Zarz d Okr gu Zachodniopomorskiego Szczecinie
- Zarz d Oddziału w Ja le
- Zarz d Oddziału w Kolbuszowej
- Zarz d Oddziału w Łodzi
- Zarz d Oddziału w Ostroł ce
- Zarz d Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim
- Zarz d Oddziału w Siedlcach
- Zarz d Oddziału w Tarnobrzegu
- Zarz d Koła w Rawiczu

Nominaci – c. d. ze s. 2
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Słowackiego
w Tarnowie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ksi gi Henrykowskiej w Z bkowicach l skich
- Miejska Biblioteka Publiczna im.
J. Szaniawskiego w Zdu skiej Woli
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
C. Norwida w Zielonej Górze
- Miejska Biblioteka Publiczna w arach.
Struktury SBP
- Zarz d Okr gu Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- Zarz d Okr gu Podkarpackiego w Rzeszowie
- Zarz d Okr gu Pomorskiego w Gdyni
- Zarz d Okr gu wi tokrzyskiego w Kielcach
- Zarz d Okr gu Zachodniopomorskiego Szczecinie
- Zarz d Oddziału w Ja le
- Zarz d Oddziału w Kolbuszowej
- Zarz d Oddziału w Łodzi
- Zarz d Oddziału w Ostroł ce
- Zarz d Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim
- Zarz d Oddziału w Siedlcach
- Zarz d Oddziału w Tarnobrzegu
- Zarz d Koła w Rawiczu

