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EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Biblioteka powiatowa i jej uŜytkownicy
W konferencji organizowanej w dniach 15-17
kwietnia br. przez ZG SBP oraz PiMBP w Pile pod
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piły, Starosty
Pilskiego oraz patronatem medialnym „Poradnika
Bibliotekarza” wzięło udział ok. 70 bibliotekarzy z
powiatowych, miejskich, gminnych bibliotek publicznych oraz
z Biblioteki Narodowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego reprezentowała Pani Joanna Cicha, Z-ca
Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego.
Ko nfer e ncja st ano wiła ko nt y nuację s pot kania
ubiegłorocznego pt.: „Model biblioteki powiatowej – jaki?”,
które odbyło sie w dn. 19-20 kwietnia. W tym roku
organizatorzy postawili sobie za cel określenie funkcji
nowoczesnej biblioteki powiatowej w relacji z jej
użytkownikami oraz zdefiniowanie zadań biblioteki
powiatowej, jako ośrodka metodycznego dla bibliotek w
powiecie. Po powitaniu gości przez kol. Elżbietę Stefańczyk,
przewodniczącą SBP i kol. Marię Bochan – dyrektora PiMBP
w Pile, a zarazem wiceprzewodniczącą SBP i gospodarza
spotkania, referat wprowadzający na temat szans biblioteki
powiatowej wygłosiły Barbara Budyńska i Małgorzata
Jezierska z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej. Referentki przedstawiły wyniki badań własnych
dot. uwarunkowań organizacji i rozwoju bibliotek
powiatowych. Scharakteryzowały dotychczasowe działania
bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe,
zwracając przy tym uwagę, ze proces ich powoływania ma
charakter ciągły i niestabilny.
Podczas konferencji dużą uwagę poświęcono
instruktażowi, przedstawiając w wystąpieniach Renaty
Pietrulewicz, Moniki Jackowicz-Nowak, Bernadety
Kulinskiej organizację warsztatu metodycznego
bibliotekarzy, działalność instruktażowo-szkoleniową, funkcje
nowoczesnego instruktora oraz zakres pomocy udzielanej
bibliotekom w powiecie.
Wyniki pierwszego w 2008 r. naboru wniosków do
programów operacyjnych MKiDN przedstawiła Joanna
Cicha. Scharakteryzowała również nowe programy dla
bibliotek, np. „Biblioteka Plus” oraz propozycje finansowania
podmiotowego. Poinformowała też o pracach nad
nowelizacją Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 20072013.
W dalszej części obrad kol. Elżbieta Stefańczyk
omówiła podjęte przez SBP działania na rzecz poprawy
sytuacji bibliotek powiatowych (m.in. przekazanie do Ministra
Tomasza Merty informacji o realizacji ustaw o bibliotekach i
o samorządzie powiatowym w zakresie powoływania
bibliotek powiatowych, apel o zainteresowanie wojewodów
stopniem przestrzegania tych ustaw i uzyskane odpowiedzi).
Pierwszy dzień obrad zakończyły wystąpienia
przedstawicieli firm: Sokrates-Software (sponsora
konferencji) oraz Max Elektronik.
W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji
zapoznali się z:

• doskonaleniem warsztatu bibliotekarza poprzez budowę
stron www bibliotek powiatowych (Aleksander
Trembowiecki z Koszalinskiej Biblioteki Publicznej)
• formami obsługi użytkowników specjalnych w PiMBP w
Pile (Katarzyna Staniak-Stelcer, Elzbieta Banach-Wach)
• problematyką dosko nalenia zawodo wego i
samokształcenia bibliotekarzy (Małgorzata Zychowicz,
Koszalińska Biblioteka Publiczna).
W trakcie kolejnych wystąpień (m.in. Iwony Belter) i
dyskusji zastanawiano się, czy każda z bibliotek
powiatowych powinna tworzyć bibliografie powiatu i
digitalizować zbiory.
Po południu zwiedzaliśmy wybrane biblioteki
powiatu pilskiego; byliśmy między innymi w GBP Miasteczko
Krajeńskie, gdzie bibliotekarki przygotowały smaczny
poczęstunek oraz prezentację multimedialną dot. biografii
Michała Drzymały. Następnie w udaliśmy się na jego grób,
gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów. Zwiedziliśmy również
dom rodzinny Stanisława Staszica, Kościół Kapucynów oraz
Muzeum Okręgowe.
Ostatni dzień konferencji rozpoczął Jerzy Kondras,
Dyrektor Biblioteki w Śremie bardzo ciekawą prezentacją
projektu Biblioteki „Uniwersytet ludzi ciekawych
świata” (cykliczne wykłady z różnych dziedzin wiedzy
prowadzone przez nauczycieli akademickich, podróżników,
dziennikarzy, polityków; do powołanego „uniwersytetu”
należy ok. 250 osób w różnym wieku). Z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchaliśmy również wystąpienia prof.
Tomasza Naganowskiego z Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu, który uświadomił nam, jak często na
stronach www łamane jest prawo autorskie. Prezentacji
zagadnień bibliotek powiatowych na łamach prasy
zawodowej dokonały Jadwiga Chruścińska, redaktor
naczelny Poradnika Bibliotekarza oraz Maria Bochan.
W dyskusji podkreślono konieczność kontynuację
problematyki bibliotek powiatowych w następnych
spotkaniach, ponownego monitowania poprzez ministerstwo
jednostek odpowiedzialnych za organizację bibliotek
powiatowych oraz wydania publikacji obejmującej
zagadnienia poruszane na tej i ubiegłorocznej konferencji.
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Rozstrzygnięcie konkursu na plakat
Tygodnia Bibliotek 2008

Wizyta E. Stefańczyk
u Ministra Piotra śuchowskiego

W dniu 2 kwietnia Jury pod przewodnictwem Marii
Burchard – Sekretarza Generalnego SBP, po ocenie
nadesłanych 26 projektów plakatu na „Tydzień
Bibliotek” postanowiło przyznać:
I nagrodę
• Pani Iwonie Danielczok z MBP w Zabrzu
4 wyróżnienia, które otrzymali:
• Pan Lech Pierchała z PiMBP w Rybniku
• Pan Grzegorz Komandera z BM w Imielinie
• Pani Monika Paliga – Bańka z MGBM w
Siewierzu
• Pani Emilia Guźnik z MBP w Koninie za wielość
pomysłów i niebanalne potraktowanie tematu
(wyróżnienie specjalne).
Serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali projekty, a
tym samym włączyli się do propagowania naszej
wspólnej dorocznej inicjatywy jaką jest „Tydzień
Bibliotek”.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają upominki
książkowe.

W dniu 29 kwietnia br. w MKiDN odbyło się spotkanie
Elżbiety Stefańczyk z Sekretarzem Stanu MKiDN Piotrem
Żuchowskim. Tematem było: przedstawienie Ministrowi
działalności i dorobku SBP, bieżące zagadnienia nurtujące
środowisko bibliotekarskie - ustawa o bibliotekach, ustawa
o egzemplarzu obowiązkowym, powoływanie bibliotek
powiatowych, zakupy nowości książkowych dla bibliotek,
plany reform kultury odnośnie bibliotek w 2008 roku i
latach następnych.

Konferencja Dyrektorów WBP w Lublinie
W dniu 31 marca br. kol. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła
w posiedzeniu Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych, które odbyło się w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wśród
poruszanych w trakcie spotkania problemów omawiano
dotychczasowe prace Zespołu ds. opracowania założeń
i projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach.

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SBP

Nagroda Naukowa SBP
im. A. Łysakowskiego
Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. Komisja
pod kierunkiem prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty,
zakwalifikowała do Nagrody Naukowej za rok 2007
publikacje:
W kategorii prac o charakterze teoretycznym,
metodologicznym, źródłowym:
Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 19181948. Studium bibliologiczne. / Jacek Puchalski . Warszawa: Wydaw. SBP 2007, 333 s. (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka ; 90)
W kategorii prac o charakterze dokumentacyjnoinformacyjnym:
Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. / Janusz Tondel . - Toruń:
Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Wydaw. Bernardinum w Pelplinie 2007, 619 s.
W kategorii podręczników akademickich:
Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu. / Jerzy Maj . Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, 191 s. (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka ; 89)
Laureatom serdecznie gratulujemy. Więcej informacji
na naszej stronie www.

W dniach 24-25 kwietnia br., Główna Komisja Rewizyjna
SBP pod przewodnictwem kol. Janusza Ambrożego,
dokonała kontroli działalności ZG SBP. Kontrolą objęto
prace Biura ZG SBP oraz Wydawnictwa. Analizowano
działalność merytoryczną w tym , wydawniczą i finansową.
Wyniki kontroli będą przedstawione na posiedzeniu ZG SBP
w czerwcu.

Porozumienie z Aleph Polska
1 kwietnia br., kol. E. Stefańczyk oraz kol. J. PasztaleniecJarzyńska podpisały porozumienie z firmą Aleph Polska, na
mocy którego firma ta w okresie od 1 kwietnia 2008 do
31marca 2009 będzie partnerem strategicznym SBP. Firma
(dostawca nowoczesnego oprogramowania dla bibliotek)
od wielu lat wspiera działalność SBP, była m.in. sponsorem
głównym Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia. Więcej o
firmie pod adresem: www.aleph.pl

Komunikat
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Maria
Próchnicka, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła
zaproszenie ZG SBP oraz prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty redaktora naczelnego Przeglądu Bibliotecznego do udziału
w pracach komitetu redakcyjnego tego czasopisma.
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Wyniki aplikacji SBP do
Programów Operacyjnych

Porozumienie dot. portalu SBP Serwis
Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna

W pierwszym naborze tegorocznych wniosków do
Programów Operacyjnych, dofinansowanie uzyskały
następujące cztery zadania realizowane przez ZG SBP:
W programie MKiDN: Edukacja kulturalna i
upowszechnianie kultury, priorytet 1 - Edukacja
kulturalna i kształcenie kadr kultury:
• Warsztaty edukacyjne bibliotekarzy - opracowanie
rzeczowe materiałów bibliotecznych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik.
W programie MKiDN: Promocja czytelnictwa, priorytet
3 - Rozwój czasopism kulturalnych:
• Wydawanie kwartalnika kulturalnego Przegląd
Biblioteczny w roku 2008 w formie papierowej,
• Rozwój czasopisma Poradnik Bibliotekarza poprzez
wydawanie dodatku Świat książki dziecięcej i
uruchomienie strony internetowej.
W programie MNiSzW: Finansowanie działalności
wspomagającej badania:
• Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji
Naukowej w 2008 roku.

30 kwietnia br. kol. kol. Elżbieta Stefańczyk, Maria
Burchard podpisały w imieniu ZG SBP porozumienie z
Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, reprezentowaną przez
Elżbietę Wykrzykowską - dyrektora Biblioteki, o
współpracy w zakresie utrzymania i rozwoju Serwisu
Informacyjnego Biblioteka Pedagogiczna SBP.
Funkcjonować będzie on w ramach Sekcji Bibliotek
Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP. Porozumienie
zawarto na okres od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009
roku.

Wniosek SBP w sprawie LIS in Poland
W kwietniu br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
złożyło do MNiSzW wniosek w sprawie nowego
projektu zadania wydawniczego SBP - czasopisma
internetowego LIS In Poland (Library and Information
Science In Poland). Czasopismo anglojęzyczne (rocznik)
kierowane będzie do odbiorcy zagranicznego i ma na
celu upowszechnianie osiągnięć polskiej nauki o książce,
bibliotece i informacji, promocję polskich badaczy oraz
włączenie polskiej myśli bibliotekarskiej do
ogólnoświatowego obiegu informacji naukowej i
cytowań bibliograficznych.

Przygotowania do seminarium SBP

Lobbing na rzecz bibliotek
23 czerwca 2008 r. odbędzie się w Bibliotece
Narodowej międzynarodowe seminarium poświęcone
metodom skutecznego lobbowania na rzecz bibliotek.
Organizatorami są ZG SBP, BN i Instytut Goethego.
W programie m.in. uwarunkowania prawne, metody i
techniki lobbingu, przykłady skutecznej mediacji z
organizatorami bibliotek oraz budowy wizerunku
nowoczesnej biblioteki. Więcej wkrótce na naszej
stronie www.

X warsztaty nt. JHP BN - zgłoszenia
juŜ przyjmujemy
Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP
uprzejmie informuje, że w dniach 2-4 czerwca 2008 r. w
Bibliotece Narodowej odbędą się X ogólnopolskie warsztaty nt. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - problemy metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych.
Zapraszamy bibliotekarzy do zgłaszania referatów, komunikatów na temat stosowania JHP BN i UKD w swoich bibliotekach.
Więcej informacji i karta uczestnictwa dostępne są na stronie: www.ebib.info

Przedstawiciel SBP na spotkaniu
EBLIDA
W dniach 15-16 kwietnia, kol. Barbara Szczepańska członek Komisji Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP
uczestniczyła w spotkaniu ekspertów ds. prawa
autorskiego organizacji EBLIDA. W trakcie spotkania
poruszane były m.in. następujące kwestie:
1. Strategia EBLIDy w zakresie zagadnień związanych z
prawem informacyjnym (konflikt prawa autorskiego z
prawem kontraktów, czas ochrony praw autorskich,
ograniczenia stosowane w prawie autorskim, ochrona
danych osobowych),
2. Projekt Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia
czasu ochrony praw autorskich twórców (z 50 do 95
lat),
3. Raport o wyjątkach i ograniczeniach stosowania prawa
autorskiego przez biblioteki,
4. Zagadnienia tworzenia kopii zbiorów przez biblioteki i
inne instytucje kulturalne w celu ochrony dzieł o
wyczerpanych nakładach i dzieł osieroconych.
Wyjazd Barbary Szczepańskiej był dofinansowywany ze
środków pozostających w dyspozycji Instytutu Adama
Mickiewicza na wniosek SBP.
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Ustawa o bibliotekach

Logo

Patronaty SBP

Poradnika Bibliotekarza

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
objęło patronatem akcję Czas na
Poradnik
czytanie. Książka wzbogaca Fundacji
Bibliotekarza
Agory, Świata Książki oraz Ciszewski
Public Relation. Przedsięwzięcie
ma nowe logo:
przewiduje m.in. bezpłatne
przekazanie ok. 100 tys. książek na
rzecz bibliotek. Szczegóły wkrótce.
Ponadto Elżbieta Stefańczyk Kampania 1%
Przewodnicząca SBP przyjęła
patronat honorowy nad:
Wszystkim, którzy zdecydowali się
• I I K r a j o w ą K o n f e r e n c j ą oddać 1% na rzecz SBP z tytułu
Nauczycieli Bibliotekarzy, która odpisów podatkowych za rok 2007
odbędzie się w dniach 16-17
serdecznie dziękujemy. O celu na jaki
maja br w Warszawie
(organizatorem jest Instytut Badań przeznaczone będą uzyskane środki
zdecyduje Zarząd Główny SBP na
w Oświacie),
• III Międzynarodową Konferencją najbliższym posiedzeniu w czerwcu br.
Współpraca SBP w nowym
EDM Reporter: Różnorodność
Biuro ZG SBP
kulturowa a Internet,
projekcie Muratora
organizowaną przez Bibliotekę
Z ogromnym smutkiem żegnamy
Firma Murator EXPO zwróciła się do
Publiczną im. W. J. Grabskiego w
naszą Koleżankę
SBP o pomoc w organizacji
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Lucynę Sułkowską
Warszawskiego Salonu Książki, pod
Nowości
hasłem „Zaczytaj się w Warszawie”,
1944 - 2008
wydawnicze:
który odbędzie się w dniach 19-21
września br. w gmachu Biblioteki
Członka Stowarzyszenia
Uniwersyteckiej w Warszawie. Idea 1. „Biblioteka dla dzieci wczoraj i
Bibliotekarzy Polskich i wieloletnią
dziś. Poradnik” / Grażyna
organizacji Salonu zyskała
przewodniczącą Zarządu Okręgu
Lewandowicz-Nosal
akceptację środowiska
Stowarzyszenia w Łodzi
bibliotekarskiego i wydawców 2. „Przyszłość bibliotek w Polsce.
Materiały z ogólnopolskiej
książek. Przewodnicząca SBP weszła
konferencji Warszawa , 12Pogrzeb odbył się 11 kwietnia br.
w skład Rady Programowej, która
13.10.2007”
/
pod
red.
Jadwiw Łodzi
będzie czuwała nad organizacją i
gi Sadowskiej
realizacją projektu. 2 kwietnia br. w
Książka ta stanowi kompenPałacu Prymasowskim odbyło się
Wyrazy współczucia Rodzinie i
dium wiedzy nt. polskiego bipierwsze posiedzenie Rady, a 22
najbliższym składa
bliotekarstwa dziś i kierunków
kwietnia konferencja prasowa
Zarząd
Główny SBP
jego rozwoju.
podczas której zaprezentowano
ideę Warszawskiego Salonu Książki.
Zaprosili nas:
W konferencji wzięły udział m.in. J.
Chruścińska - redaktor naczelny • kwiecień - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach na
wystawę prac artystów, którzy nie uŜywają rąk podczas malowania,
Poradnika Bibliotekarza oraz A.
•
2, 7, 16, 21 kwietnia - korporacja Ha!art na wystawy, spotkania z autorami,
Grzecznowska - dyrektor Biura ZG
S B P . W y d a w n i c t w o S B P • 3 kwietnia - Prezes Fundacji im. A.J. Fresnela, prezes Zarządu Plagiat.pl
Sp. z o.o. na konferencję „Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie
prezentować będzie swoją ofertę
wyŜszym”,
podczas targów przewidzianych w
ramach Salonu.
• 3, 10, 15-16, 17, kwietnia - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy na wystawy, przegląd filmów, spotkania tematyczne oraz z autorami.
Dążąc do uzyskania jak największej
liczby opinii środowiska bibliotekarskiego, przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk wystosowała prośbę do
dyrektorów wojewódzkich bibliotek
publicznych, Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych o przysłanie
opinii w sprawie projektowanych
zmian w ustawie o bibliotekach. Uzyskane opinie są sukcesywnie przekazywane kol. Jolancie Stępniak, przewodniczącej powołanego przez ZG
SBP Zespołu ds. opracowania założeń
i projektu ustawy o bibliotekach.

EKSPRES ZG SBP
opracowanie i redakcja:
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (0-22) 825-83-74, e-mail: biurozgsbp@wp.pl
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl
fax: (0-22) 825-53-49, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info
Wszelkie zamówienia prosimy składać w Dziale Promocji i KolportaŜu
Kontakt: tel. (0-22) 825-50-24; fax (0-22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania się z autorem.
Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego.
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