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Spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
10 kwietnia br. w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego ElŜbieta Stefańczyk,
przewodnicząca SBP, Zastępca Dyrektora BN i Ewa
Kobierska - Maciuszko, wiceprzewodnicząca SBP,
Dyrektor BUW, spotkały się z Podsekretarzem Stanu
w MKiDN Tomaszem Mertą.
W trakcie rozmowy omówiono najbardziej
istotne sprawy dotyczące bibliotekarstwa, a takŜe
działalności SBP w 2007 r. Za najwaŜniejsze uznano
jubileusz 90-lecia SBP, utrzymanie 0% stawki
podatku VAT na ksiąŜki i czasopisma specjalistyczne,
nowelizację ustawy o bibliotekach i ustawy o
egzemplarzu obowiązkowym, a takŜe o Narodowym
Zasobie Bibliotecznym.
Minister Tomasz Merta otrzymał takŜe
najnowsze publikacje Wydawnictwa SBP.
23 kwietnia br. przewodnicząca SBP, z-ca.
dyrektora BN ElŜbieta Stefańczyk, uczestniczyła w
spotkaniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
W
spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji zrzeszających księgarzy,
wydawców i bibliotekarzy. Tematem spotkania było
utrzymanie zerowej stawki VAT na ksiąŜki i
czasopisma
specjalistyczne
oraz
utrzymanie
dotychczasowego systemu rozliczenia VAT.
Stanowisko SBP dotyczące VAT patrz s. 3
Wybory uzupełniające do Zarządu Komisji
Wydawnictw Elektronicznych SBP i Redakcji
Elektronicznej BIBlioteki
W związku z rezygnacjami ze swoich funkcji:
dotychczasowego przewodniczącego KWE Aleksandra Radwańskiego oraz redaktora stron
angielskich
Joanny
Grześkowiak,
przeprowadzono wybory uzupełniające.
Na wakujące stanowiska w zarządzie, w
wyniku głosowania zostały wybrane 11 kwietnia br.
następujące koleŜanki:
Przewodnicząca: BoŜena Bednarek-Michalska
Redaktor stron angielskich: Barbara SękowskaReinke
Szef redakcji technicznej: Joanna Broniarczyk
Dziękujemy za dotychczasową współpracę
Panu A. Radwańskiemu i Pani J. Grześkowiak;
nowo
wybranym
koleŜankom
serdecznie
gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów.

Posiedzenie w Sejmie
25 kwietnia br. odbyło się w Sejmie
posiedzenie Podkomisji stałej ds. MłodzieŜy w
którym uczestniczyła przewodnicząca SBP
ElŜbieta Stefańczyk. Tematyka spotkania
dotyczyła sieci szkolnych oraz gminnych
bibliotek
publicznych
i
pozaszkolnych
placówek oświatowych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.:
„Model biblioteki powiatowej – jaki?”
W dn. 19-20.04.2007 w Pile odbyła się
ogólnopolska konferencja naukowa oraz
spotkanie
nestorów
bibliotekarstwa,
zorganizowane przez ZG SBP oraz Powiatową i
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona
Szumana.
Konferencja poświęcona była
zadaniom bibliotek powiatowych, ich relacji i
współpracy z innymi rodzajami bibliotek,
władzami samo-rządowymi, itp. Podczas obrad
dokonano oceny struktury i kondycji sieci
bibliotek powiatowych w Polsce, prezentowano
róŜne rozwiązania organizacyjne realizacji
zadań, sformułowano propozycje standardów
dla tych placówek. W trakcie dyskusji z
udziałem
przedstawicieli
samorządów
sformułowano
wnioski
dotyczące
m.in.
konieczności utrzymania bibliotek powiatowych
w kaŜdym powiecie, optymalizacji rozwiązań
organizacyjnych, finansowania bibliotek z
dotacji na kulturę, powołania zespołu ds.
opracowania
standardów
dla
bibliotek
powiatowych, który wyniki swoich prac
przedłoŜy, wraz z raportem o stanie bibliotek
powiatowych w kraju, Ministrowi Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmowej, a
takŜe Senackiej Komisji Kultury i Środków
Przekazu.
W konferencji uczestniczyły m.in. E.
Stefańczyk, M. Bochan, J. Jagielska oraz A.
Grzecznowska.
Obszerna relacja dostępna jest na
stronie www.ebib.info
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007
Na konkurs na najlepszy program
TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 otrzymaliśmy
68 zgłoszeń. W tym roku nadal aktywne są
biblioteki publiczne, zarówno miejskie, gminne
jak i powiatowe. Przyłączyły się takŜe
placówki działające przy szkołach róŜnego
poziomu. Nierzadko planowane imprezy
organizowane są przy współpracy struktur
SBP.
Hasłem tegorocznego TYGODNIA
BIBLIOTEK jest „Biblioteka mojego wieku”.
Autorzy programów nawiązują do niego w
róŜny sposób. Jego znaczenie dla niektórych
to potrzeba promocji bibliotek wśród
czytelników z róŜnych grup wiekowych oraz
realizacja ich potrzeb, podczas gdy dla innych
stanowi ono zachętę do łączenia tradycji ze
współczesnością. Organizatorzy imprez chcą
uświadomić swoim gościom róŜnorodność
zbiorów współczesnej biblioteki, wskazać ją
jako centrum informacyjne, które wyposaŜone
w nowoczesne narzędzia i technologie, jest w
stanie sprostać oczekiwaniom czytelników.
Wśród planowanych imprez znalazły
się wystawy, prezentacje multimedialne,
spotkania z czytelnikami, konkursy związane
z ksiąŜką oraz kursy dla zainteresowanych
informacji
naukowej
i
tematyką
bibliotekarstwa.

Wyniki starań ZG SBP o
dofinansowanie zadań
W pierwszym naborze dofinansowanie
uzyskały następujące wnioski złoŜone przez ZG
SBP w ramach programów operacyjnych:
Edukacja kulturalna i upowszechnianie
kultury:
− Rozwój
portalu
internetowego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: EBIB
– Elektroniczna Biblioteka – platforma
cyfrowa
bibliotekarzy
i
pracowników
informacji
Promocja czytelnictwa:
− Reedycja ksiązki pt. „Publiczność literacka”
Jana Stanisława Bystronia (priorytet 2)
− Organizacja ogólnopolskiego, dorocznego
TYGODNIA BIBLIOTEK 2007 pod hasłem
„Biblioteka mojego wieku” (priorytet 2)
− Wydawanie
kwartalnika
kulturalnego
„Przegląd Biblioteczny” w roku 2007 w
formie papierowej (priorytet 3)
− Poszerzenie
zawartości
tematycznej
„Poradnika Bibliotekarza” – wkładka do
czasopisma (priorytet 3)

Wnioski SBP do programów
operacyjnych MKiDN
ZG SBP złoŜył w drugim naborze do
programu operacyjnego Patriotyzm jutra
wniosek Organizacja wystawy pt. „90 lat
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich”.
Ponadto w Instytucie KsiąŜki zostały złoŜone
3 wnioski do programu operacyjnego:
Promocja czytelnictwa, które wcześniej były w
innych programach. Wnioski te dotyczą 2
ogólnopolskich konferencji (jedna na temat
modelu
biblioteki
powiatowej,
druga
jubileuszowa
SBP)
oraz
jednej
międzynarodowej (dot. współpracy bibliotek
publicznych w Euroregionach)
APEL BIURA ZG SBP
W
związku
ze
zbliŜającymi
się
uroczystościami 90-lecia SBP, zwracamy się
ponownie z uprzejmą prośbą o nadsyłanie
planów i propozycji obchodów Jubileuszu w
poszczególnych okręgach. ZG SBP planuje
wydanie specjalnej publikacji z programami
obchodów Jubileuszu w całym kraju.

Posiedzenie Komisji Nagrody
Naukowej SBP im. Adama
Łysakowskiego
W dniu 18 kwietnia br. obradowała
Komisja Nagrody Naukowej SBP im Adama
Łysakowskiego, która dokonała wyboru prac z
zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej do
uzyskania nagrody za rok 2006. Na konkurs
wpłynęło 13 prac. W wyniku dyskusji komisja
nagrodziła prace w następujących kategoriach:
I.
Prace o charakterze teoretycznym,
metodologicznym źródłowym: Z uśmiechem
przez wszystkie granice: recepcja wydawnicza
przekładów polskiej ksiązki dla dzieci i
młodzieŜy - Bogumiła Staniów, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006
II.
Prace o charakterze dokumentacyjnoinformacyjnym:
Działalność
Aleksandra
Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów
bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej
Polski w latach 1945-1947 – Ryszard Nowicki,
Poznań 2006
III.
Podręczniki akademickie: Informacja
naukowa: rozwój – metody – organizacja –
praca pod red. Zbigniewa śmigrodzkiego oraz
Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes,
Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006
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Stanowisko SBP dotyczące stawki
VAT na ksiąŜki i czasopisma
specjalistyczne
ZG
SBP
przygotował
projekt
stanowiska w sprawie utrzymania zerowej
stawki VAT na specjalistyczne ksiąŜki i
czasopisma. Stanowisko Stowarzyszenia
jest zgodne z poglądem środowiska
bibliotekarskiego,
zgodnie
z
którym
konieczność utrzymania zerowej stawki VAT
wynika z potrzeby wspierania rozwoju
czytelnictwa w Polsce i respektowania
podstawowego priorytetu unijnego - polityki
równych szans.
Z badań wynika, Ŝe głównym źródłem
dostępu do ksiąŜek i czasopism są
biblioteki,
zwłaszcza
publiczne
i
akademickie. NiŜsze stawki podatku VAT na
sprzedaŜ ksiąŜek i prasy są regułą w
krajach Unii Europejskiej i innych. W
Wielkiej Brytanii i Irlandii nadal obowiązuje
zerowa stawka VAT.
W
projekcie
czytamy:
„[…]
UwaŜamy, Ŝe wprowadzenie wyŜszej niŜ 0%
stawki podatku VAT na ksiąŜki spowoduje
kolejny (po latach 1999-2003) spadek
zakupów ksiąŜek przez biblioteki, co wpłynie
na załamanie czytelnictwa, szczególnie w
małych miejscowościach[…]”.
Stanowisko SBP, po konsultacjach ze
stowarzyszeniami
oraz
organizacjami
obszaru
bibliotekarstwa
i
informacji
naukowej, zostanie przekazane do MKiDN.
Będzie równieŜ dostępne na naszej stronie
www.
Światowy Dzień KsiąŜki i Praw
Autorskich
19 kwietnia br. w Teatrze Polonia w
Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja
obchodów Światowego Dnia KsiąŜki i Praw
Autorskich. Organizatorem uroczystości była
Polska Izba KsiąŜki, a uczestniczyli w niej
przedstawiciele instytucji i organizacji
związanych z ksiąŜką i czytelnictwem,
dziennikarze, ludzie teatru i filmu –
szczególnie zaangaŜowani w róŜnego
rodzaju akcje propagowania czytelnictwa.
Uroczystość uświetnił recital piosenek
Agnieszki Osieckiej i piosenek francuskich w
wykonaniu Krystyny Jandy. W inauguracji
brała udział Maria Burchard, Sekretarz
Generalny SBP.

Seminarium w Bibliotece Narodowej
W dniu 11 kwietnia br. odbyło się w BN
seminarium, zorganizowane przez Zespół ds.
Bibliografii Regionalnej SBP, poświęcone
dokumentom elektronicznym. W programie
spotkania znalazły się następujące tematy:
− opis
bibliograficzny
dokumentu
elektronicznego
− zasady opisu dokumentu elektronicznego na
potrzeby bibliografii regionalnej
− opracowanie dokumentów elektronicznych w
KsiąŜnicy Pomorskiej w Szczecinie
− dokumenty elektroniczne w „Bibliografii
Województwa Mazowieckiego”
− nowości w MAK-u z punktu widzenia
bibliografii
Konkurs dla bibliotek
Polska Izba KsiąŜki organizuje konkurs
na najbardziej aktywną bibliotekę i księgarnię w
2007 roku. Szczegóły na stronie:
www.pik.org.pl

W dniach 25-26 kwietnia br odbyło się
posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.
O wynikach powiadomimy w następnym
Ekspresie.
Konferencja w Akademii Pedagogiki
Specjalnej
25 kwietnia br. w Warszawie odbyła się I
Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Bibliotek
Szkolnych i Pedagogicznych, zorganizowana
przez Instytut Badań w Oświacie. Celem
konferencji
było
dostarczenie
informacji
ułatwiającej
bibliotekarzom
wspomaganie
uczniów i nauczycieli w poszukiwaniu wiedzy
oraz stworzenie forum wymiany myśli pomiędzy
teoretykami i praktykami w zakresie problemów
bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieŜy. W
spotkaniu
uczestniczyła
E. Stefańczyk.
Powitała ona uczestników i gości w imieniu
SBP, które objęło konferencję patronatem
honorowym.
Tematyka spotkania obejmowała:
− opracowanie przedmiotowe w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych
− wydawnictwa multimedialne dla dzieci
− organizację
multimedialnego
centrum
informacyjnego
− ochronę danych osobowych w bibliotekach

Konto bankowe SBP:

BANK MILLENNIUM S.A.
70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
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Jubileusz Krośnieńskiej Biblioteki
Publicznej
24 kwietnia br. odbyły się w Krośnie
uroczystości
jubileuszowe
60-lecia
Krośnieńskiej
Biblioteki
Publicznej.
Zgromadziły
one
byłych
i
obecnych
pracowników
biblioteki,
bibliotekarzy
z
województwa podkarpackiego, władze miasta
i
powiatu
krośnieńskiego
a
takŜe
przedstawicieli instytucji kultury z Krosna i
regionu. Historię instytucji, która z małej
biblioteki powiatowej przekształciła się w
nowoczesną
placówkę
informacyjnoedukacyjną, przypomniała Teresa Leśniak –
dyrektor Biblioteki. KBP posiada bogate zbiory
(ponad 260.000 tys. wol./j.), w tym znaczące
zbiory regionalne. Na terenie miasta działa 7
filii bibliotecznych oraz Oddział dla Dzieci i
Oddział Zbiorów Audiowizualnych. Biblioteka
aktywnie działa w ramach Euroregionu
Karpackiego, współpracując z bibliotekami
słowackimi, węgierskimi i ukraińskimi.
W
spotkaniu uczestniczyli
m.in.
ElŜbieta Stefańczyk, która przekazała w
imieniu władz SBP list gratulacyjny, a takŜe
Stanisław
Czajka
–
honorowy
przewodniczący SBP oraz Jan Wołosz –
redaktor naczelny „Bibliotekarza”.
Z okazji jubileuszu Biblioteka wybiła
medal „Biblioteka Publiczna w Krośnie - 60
lat”,
którym
uhonorowała
uczestników
uroczystości.
Obejrzeli
oni
równieŜ
prezentację multimedialną Zmieniamy się z
czasem, a takŜe zwiedzili okolicznościowe
wystawy.

Gratulacje dla ElŜbiety Zaborowskiej
Z
okazji
powołania
kol.
E. Zaborowskiej na stanowisko dyrektora
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
im.
Z. Arentowicza
we
Włocławku
przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefańczyk
wystosowała list gratulacyjny, w którym
czytamy między innymi:

„[…] Radością napawa fakt, Ŝe dyrektorem
biblioteki został świetny fachowiec oddany
sprawom bibliotekarstwa, aktywnie działający w
strukturach naszego stowarzyszenia.
Gratulując nominacji Ŝyczę dalszych
sukcesów
zawodowych,
realizacji
wielu
ciekawych inicjatyw na rzecz środowiska
lokalnego i ogólnopolskiego w kierowanej przez
Panią
placówcę,
jak
równieŜ
twórczej
kontynuacji pracy nad wdraŜaniem nowej wizji
biblioteki publicznej[…]”
Gratulacje dla Teresy E. Szymorowskiej –
dyrektora WBP – KsiąŜnicy
Kopernikańskiej
W imieniu Zarządu Głównego SBP
serdecznie gratuluję wyboru na przewodniczącą
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych i równocześnie Ŝyczę wielu
sukcesów w realizacji zadań KDWBP,
słuŜących kształtowaniu strategii rozwoju
współczesnych bibliotek publicznych.
Z koleŜeńskim pozdrowieniem
ElŜbieta Stefańczyk
Zaprosili nas w tym miesiącu:
− 10 kwietnia - Klub pod Otwartą Księgą na
spotkanie pt. „Dylematy związane z
gromadzeniem i opracowaniem dokumentów
Ŝycia społecznego”
− 16 kwietnia - Dyrektor KsiąŜnicy Pomorskiej
oraz Dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie
na Dni Zakopanego w Szczecinie.
− 17 kwietnia - Forum Młodych Dyplomatów
oraz
Uniwersytet
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego na konferencję „Między
wschodem a zachodem”
− 16 kwietnia - Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Słupsku na XIV Słupską
Wiosnę Literacką
− 21 kwietnia – SBP Koło Miejskie w Lublinie
na wieczór poświęcony pamięci patrona
WBP, Hieronimowi Łopacińskiemu
− 27 kwietnia - WiMBP im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku na uroczystość
inauguracji projektu „Aktywna jesień Ŝycia –
rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu
osamotnieniu osób starszych”
Za zaproszenia dziękujemy
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