Mi dzynarodowe seminarium
Ochrona zbiorów bibliotecznych – w trosce o
zachowanie wspólnego dziedzictwa
europejskiego
18 – 20 kwietnia 2005 r.
Seminarium, zorganizowane przez Instytut
Goethego, Zarz d Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i Bibliotek Narodow ,
spotkało si z du ym zainteresowaniem w całym
kraju. W ród ponad 90 uczestników nie zabrakło
zarówno pracowników bibliotek publicznych i
uczelnianych, jak i przedstawicieli Centralnej
Biblioteki Wojskowej, Centralnej Biblioteki
Policyjnej w Legionowie, Biblioteki Sejmowej,
członków Grupy Badawczej „Kwa ny Papier”
oraz prywatnych konserwatorów. Referaty
wygłosili prelegenci z Niemiec (Berlin, Getynga i
Münster) i z Polski (BN, BUW, ASP), w tym tak e
członkowie SBP. Dopełnieniem konferencji były
warsztaty
konserwatorskie
w
Bibliotece
Narodowej
i
w
Bibliotece
Uniwersytetu
Warszawskiego, przy czym wi kszo
go ci
uczestniczyła w obydwu.
Sponsorami
seminarium
były
firmy
konserwatorskie:
Neschen,
Olms,
Gubler
Imaging, Preservation Academy Leipzig, Schemp
i MIK-Center GmbH.
Niektóre
z nich
zaprezentowały swoje osi gni cia i materiały
reklamowe.

W TYM NUMERZE, m. in.:
1. POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG I ZG SBP – s.
1, 2, 3.
2. KRONIKA SBP – s. 3.
3. POSTULATY W SPRAWIE NOWEJ USTAWY
O BIBLIOTEKACH – s. 3 – 4.

Posiedzenie
Prezydium Zarz du Głównego SBP
15 kwietnia 2005 r.
W
obradach,
które
prowadził
Przewodnicz cy Jan Wołosz, uczestniczyli:
Jerzy Krawczyk, Stanisław Krzywicki,
El bieta Stefa czyk, Andrzej Jopkiewicz,
Sylwia
Błaszczyk
oraz
Joanna
Pasztaleniec-Jarzy ska, Maria Janowska,
Mieczysław Szyszko, Janusz Nowicki,
Marianna
Brachfogel
i
Mikołaj
J.
Wachowicz.
J. Wołosz przedstawił porz dek obrad
ZG, proponuj c wnikliwe omówienie zmiany
kwestii statutowych i projektowanych działa
SBP. Krótko poinformował o przebiegu prac
dotycz cych TYGODNIA BIBLIOTEK i
uzyskaniu przez Stowarzyszenie statusu
organizacji po ytku publicznego. Poruszono
te spraw wpłat 1 % podatku na rzecz SBP.
Tymczasowo przyj to,
e wpłaty b d
kierowane wył cznie na konto ZG, a nowo
wybrany Zarz d opracuje zasady podziału
tych rodków.
M. Szyszko odczytał projekt Uchwały
nr 2/05 ZG dotycz cej przyj cia Kodeksu etyki
bibliotekarza i pracownika informacji (zob. s.
4), który zatwierdzono do przedło enia ZG.
Na zako czenie zebrania Przewodnicz cy
zaproponował, by wystosowa krótki apel ZG
do Okr gu
wi tokrzyskiego w sprawie
powołania oddziałów SBP.
Relacja z posiedzenia Zarz du Głównego
SBP poł czonego ze spotkaniem
z Przewodnicz cymi Zarz dów Okr gów
na s. 2 – 3.

List Przewodnicz cego SBP z okazji
jubileuszu MBP w Gdyni
Warszawa, 25 kwietnia 2005 r.

Sz. Pani
Mgr El bieta Gwiazdowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdyni
Szanowna Pani Dyrektor,
70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni – to jubileusz godny uwagi całego
rodowiska
bibliotekarskiego.
Gdynia
symbolizuje bowiem polskie d enia do
samodzielnego
bytu
narodowego
i
to samo ci własnej kultury. W dziele tym
krzewienie
czytelnictwa
przypadło
pokoleniom
gdy skich
bibliotekarzy.
Pozdrawiamy
ich,
dzi kuj c
za
po wi cenie i trud wło ony w wielk
spraw ksi ki.
Na r ce Pani Dyrektor całemu
Zespołowi
Biblioteki
składamy
najserdeczniejsze gratulacje. Pragniemy,
aby były one wyrazem wdzi czno ci
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z
tytułu osi gni
wszystkich, którzy od lat
30-tych ubiegłego wieku po dzie
dzisiejszy budowali t
instytucj
na
po ytek współobywateli.
Przywołajmy zatem imiona takich
zasłu onych dla biblioteki i Wybrze a, jak:
Kazimierz Tymecki, Maria Sieradzan i
Maria
Bartel.
Przywołajmy
imiona
wszystkich, których szanujemy i cenimy za
lata pracy oddane kulturze Polskiego
Pomorza!
W imieniu ZG SBP składam
Kole ankom i Kolegom yczenia wielu
nowych, twórczych dozna , osobistej
pomy lno ci i zdrowia.
Z wyrazami Powa ania
Jan WOŁOSZ

Posiedzenie Zarz du Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
15 kwietnia 2005 r.
W obradach, które prowadził Przewodnicz cy
Jan Wołosz, uczestniczyli:
1) członkowie Zarz du Głównego SBP: Jerzy
Krawczyk,
Stanisław
Krzywicki,
El bieta
Stefa czyk,
Andrzej
Jopkiewicz,
Sylwia
Błaszczyk, Ewa Stachowska-Musiał, Janusz
Ambro y, Bo ena Bartoszewicz-Fabia ska, Maria
Janowska,
Stanisława
Mazur,
Joanna
Pasztaleniec-Jarzy ska,
Witold
Sulimierski,
Ryszard Turkiewicz;
2) Maria Bochan (Przewodnicz ca Głównej Komisji
Bolesław
Howorka
Rewizyjnej
SBP),
(Wiceprzewodnicz cy
Głównego
S du
Janina
Jagielska
Kole e skiego
SBP),
(Przewodnicz ca Komisji Odznacze i Wyró nie
SBP), Mieczysław Szyszko (Dyrektor Biura ZG
SBP), Janusz Nowicki (Dyrektor Wydawnictwa
Marianna
Brachfogel,
Magdalena
SBP),
Pilaci ska, Mikołaj J. Wachowicz (pracownicy
Biura ZG SBP);
3)
Przewodnicz cy Zarz dów Okr gów SBP:
Jolanta Ubowska (o. dolno l ski), Zofia Ciuru (o.
lubelski), El bieta Adamek (w zast pstwie Przew. o.
lubuskiego), El bieta Skubała (o. łódzki), Jadwiga
Kosek (o. małopolski), Robert Miszczuk (o.
mazowiecki), El bieta Kampa (o. opolski), Dorota
Rzeszutek (o. podkarpacki), Teresa Arendt (o.
pomorski), Jadwiga Zieli ska (o. wi tokrzyski),
Marian Filipkowski (o. warmi sko-mazurski).
Zgodnie z przyj tym porz dkiem obrad sprawozdania
za rok 2004 wygłosili: Sekretarz Generalny E.
Stefa czyk, Skarbnik A. Jopkiewicz, S. Błaszczyk
(nt. działalno ci okr gów), i E. Stachowska-Musiał
(nt. pracy sekcji, komisji i zespołów SBP). M.
Szyszko odczytał komunikat dot. działa SBP jako
organizacji po ytku publicznego.
c.d. na s. 3

TYDZIE BIBLIOTEK
zgłoszenia na konkurs
Do Biura ZG SBP wpłyn ło ju ok. 75 projektów
konkursowych z ponad 200 bibliotek i ich filii.
Zaktywizowały si placówki, które nie wzi ły
udziału w ubiegłorocznej edycji TYGODNIA.
Przewa aj biblioteki miejskie i powiatowe, ale nie
braknie
wojewódzkich,
pedagogicznych,
gminnych, a nawet szkolnych, jak równie struktur
SBP.

Posiedzenie ZG SBP – c.d. ze s. 2

Bie

Jednogło nie zatwierdzono uchwał dot. przyj cia
Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji
(zob. s. 4). Omówiono projekt Programu działania SBP
na lata 2005 – 2009 i owocnie dyskutowano nad
koniecznymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia.
Rozpatrywano równie spraw nadania członkostwa
honorowego zasłu onym działaczom SBP, przy czym
zalecono, by liczb ich ograniczy do 5.
Poruszono te kwesti relacji mi dzy okr giem a
oddziałem, w tym tak e wniosek Oddziału SBP w
Bydgoszczy, który postuluje utworzenie nowego okr gu
SBP. Zebrani stwierdzili, e postulat jest niezgodny ze
Statutem, za
cała sprawa stanowi przedmiot
wyja nie Prezydium ZG SBP. J. Wołosz poprosił
przewodnicz cych
okr gów,
by
przypomnieli
delegatom na KZD o sporz dzeniu krótkiej notki
autobiograficznej. Podkre lił te ,
e SBP jest
organizacj
dla bibliotekarzy aktywnych, którzy
uczestnicz w yciu Stowarzyszenia.

Przypominamy, e Krajowy Zjazd Delegatów
SBP poprzedzi konferencja nt.
Digitalizacja
zbiorów
bibliotecznych,
organizowana przez ZG SBP i Bibliotek
Narodow . Szczegółowe informacje oraz
program
znajduj
si
na
stronie
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/konferencja_digit
alizacja.html

Z prac Zespołu SBP
ds. zało e nowej ustawy o bibliotekach
W wyniku kilku spotka w l. 2003 – 2004 zespół
ds. zało e nowej ustawy o bibliotekach w
składzie:
Mgr Jadwiga Kosek
Dr Karolina Grodziska
Dr Józef Zaj c
Ks. dr Jan Bednarczyk
Dr Jerzy Krawczyk
przedstawia podsumowanie swoich dyskusji:
- nowa ustawa powinna dotyczy wszystkich
bibliotek
finansowanych
ze
rodków
publicznych, regulowa kompleksowo, na ile to
tylko
mo liwe,
kwestie
zwi zane
z
funkcjonowaniem bibliotek w Polsce, a
zwłaszcza kwestie dot. zbiorów bibliotecznych –
ich ewidencji, opracowania i informacji o nich,
specjalizacji, ochrony i konserwacji;

cy harmonogram przedzjazdowy

- 11 kwietnia br. Przewodnicz cy SBP Jan Wołosz
uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez
Ministra Kultury W. D browskiego, po wi conej
omówieniu spraw kultury w Narodowym Planie
Rozwoju na lata 2007 – 2013.
- 21 kwietnia br. MBP we Włocławku obchodziła
jubileusz 60-lecia, poł czony z nadaniem jej imienia
Zdzisława Arentowicza (1890 – 1956) – literata i
regionalisty, autora publikacji o Ziemi Kujawskiej. W
uroczysto ci wzi li udział m.in. Biskup Włocławski,
wicewojewoda
kujawsko-pomorski,
prezydent
Włocławka, przewodnicz cy Rady Miasta, dyrektorzy
bibliotek publicznych, członkowie SBP i inni
bibliotekarze. ZG SBP i BN reprezentowała Sekretarz
Generalny El bieta Stefa czyk, która przekazała
bibliotece medal „Bibliotheca Magna Perennisque”.
Ponadto 6 pracowników MBP otrzymało medale
„W Dowód Uznania” .
- 27 kwietnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w
Gdyni obchodziła jubileusz 70-lecia (zob. list
gratulacyjny na s. 2). Wi cej informacji na stronie
http://ebib.oss.wroc.pl/newPHP/news.php?350
- W dn. 27 – 28 kwietnia br. w Turawie k. Opola
odbyła si
ogólnopolska konferencja Biblioteki
polskie w otoczeniu prawnym, zorganizowana przez
WBP im. E. Smołki w Opolu, CEBID i ZG SBP. Około
100 uczestników spotkania wysłuchało 14 referatów i
prezentacji, m.in. nt. Najwa niejsze zmiany w
polskim prawie bibliotecznym w l. 1990 – 2005
(Honorowy Przewodnicz cy SBP dr Stanisław
Czajka) i Realizacja ustawy o egzemplarzu
obowi zkowym w Bibliotece Narodowej (El bieta
Stefa czyk).

c.d. na s. 4
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UCHWAŁA Nr 2/2005
Zarz du Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyj cia
Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji
W wyniku rodowiskowej, publicznej dyskusji oraz kieruj c si warto ciami moralnymi,
okre laj cymi społeczno-kulturowy sens naszego zawodu, Zarz d Główny Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich postanawia przyj Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji,
jako zbiór zasad uznanych za wi
ce w codziennej pracy.
Odwołujemy si do odpowiedzialno ci etycznej w trosce o dobro bibliotekarstwa i rozwój
kultury czytelniczej. Naszym wspólnym zadaniem winna sta si popularyzacja tre ci Kodeksu,
wzmacniaj cych rang bibliotekarskiej profesji. Czyni c to wyra amy nadziej , e dokument tej
miary b dzie powszechnie dost pny, znany i przestrzegany, e b dzie dobrze słu ył wszystkim
bibliotekarzom i pracownikom informacji.
Zarz d Główny SBP wyra a podzi kowanie Zespołowi Autorskiemu pod kierownictwem
prof. dr hab. Barbary Sosi skiej-Kalaty, który Kodeks opracował oraz Członkom Zespołu
Opiniuj cego.
Zarz d Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 15 kwietnia 2005 r.
Zało enia nowej ustawy... – c.d. ze s. 3

- prawo korzystania z bibliotek powinno mie charakter powszechny i bezpłatny; zasada bezpłatno ci w
korzystaniu z podstawowych usług bibliotecznych powinna by utrzymana niezale nie od wymogu
wprowadzenia do polskiego prawa tzw. public lending right’s;
- ministerstwo (lub inny organ centralny) powinno prowadzi jednolita pa stwow (rz dow ) polityk
wobec bibliotek, zwłaszcza samorz dowych, wspierane w tej kwestii przez Krajow Rad Biblioteczn ,
której rola powinna ulec wzmocnieniu;
- nie mo na zgodzi si na zapis, by „nadrz dn ” nad ustaw o bibliotekach była ustawa o
organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej; w zakresie nie uregulowanym ustaw i
bibliotekach zastosowanie powinny mie równie ustawy: o systemie o wiaty, o szkolnictwie wy szym,
o Polskiej Akademii Nauk; prawa i obowi zki organizatora powinny by okre lone w ustawach
„bran owych”;
- zmniejszy „kolizyjno ” ustawy o bibliotekach z innymi ustawami; dot. to nie tylko ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej, ale i innych, np. w art. 22 znajdujemy zapis, e ...
w ka dej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna, natomiast w ustawie o systemie o wiaty
w art. 67 ust. 1 czytamy, e do realizacji celów statutowych szkoła publiczna powinna zapewni
mo liwo korzystania m.in. z biblioteki; wynikałoby z tego, e prowadzenie biblioteki w ka dej szkole
nie jest – w rozumieniu ustawy o systemie o wiaty – obligatoryjne;
- konieczne jest ujednolicenie wymaga kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy w bibliotekach ró nych typów
oraz stanowisk bibliotekarskich (poza bibliotekami szkolnymi i ewentualnie pedagogicznymi); nale y
rozwa y , czy sprawy dot. bibliotek i bibliotekarzy nie powinny by umieszczone w jednej ustawie;
- kierownika (dyrektora) biblioteki powinno powoływa si w drodze konkursu otwartego, a kandydaci
powinni legitymowa si odpowiednim wykształceniem bibliotekarskim i do wiadczeniem zawodowym.
Za zespół Jerzy Krawczyk

