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

23 kwietnia br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rzeszowie odbyła się z inicjatywy ZG SBP konfe-
rencja pt. „Nowe oblicza kultury - funkcje kulturotwórcze 
bibliotek w środowisku lokalnym”. Celem spotkania było 
uzmysłowienie organizatorom bibliotek korzyści wynikają-
cych z inwestycji w biblioteki, wskazanie źródeł pozyskiwa-
nia niezbędnych środków finansowych. Współorganizatorami 
konferencji byli: firma REA Design - specjalizująca się w pro-
jektowaniu nowoczesnych obiektów bibliotecznych oraz 
WiMBP w Rzeszowie. W programie konferencji przewidzia-
no wystąpienia przybliżające uczestnikom kulturotwórcze 
funkcje bibliotek, rolę SBP w kształtowaniu nowoczesnego 
wizerunku biblioteki (przedstawiła kol. Elżbieta Stefańczyk), 
zadania instytucji kultury 
w strategii rozwoju miast i 
gmin oraz wpływ inwesty-
cji w infrastrukturę kultu-
ralną na decyzję wybor-
ców (prezentacja Sławo-
mira Czecha i Karola 
Stryja z firmy REA Design 
Wrocław), możliwości 
finansowania projektów 
ku l t ura l nych (Jacek 

Mikuszewski - MKiDN). Dlaczego 
WiMBP w Rzeszowie potrzebna 
jest  nowa siedziba, starał się 
przekonać w swojej prezentacji 
dyrektor biblioteki - Stanisław 
Turek. Studium przypadku Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Kolbuszowej, która po-
przez inwestycję w wizualizację 
obiektu i zasoby informacyjne, 
stała się regionalnym centrum kul-
tury, edukacji i informacji, przed-
stawił Andrzej Jagodziński - dy-
rektor biblioteki. O funkcjonalności 
zagospodarowania przestrzeni 
bibliotecznej, mówiła Teresa Le-
śniak - dyrektor Krośnieńskiej Bi-
blioteki Publicznej. W konferencji 
obok bibliotekarzy wzięli udział 
samorządowcy (niestety nieliczni) 
oraz przedstawiciele władz miasta 
Rzeszów. 

Konferencja w Rzeszowie 

23 kwietnia br. w gmachu Sejmu RP, Koalicja Otwartej Edu-
kacji, do której należy SBP, zorganizowała konferencję pt. 
Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce. Celem konferencji było 
przybliżenie polskim parlamentarzystom modelu otwartej 
edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych, stosowa-
nych na wszystkich szczeblach nauczania. Zaprezentowano 
dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowania takich 
zasobów nie tylko w kraju, ale i w Europie oraz przedsta-
wiono wyzwania i założenia polityki wspierającej otwartą 
edukację. 
Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu - Broni-
sław Komorowski, który w słowie wstępnym zauważył, że 
rewolucja informatyczna wykreowała potrzebę otwarcia 
edukacji i kultury na nowe wyzwania współczesnego społe-
czeństwa wiedzy. W otwarciu konferencji wzięła również 
udział Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, która 
zwróciła uwagę na potrzeby edukacyjne młodzieży polskiej, 
zwłaszcza przebywającej na emigracji, rolę podręczników 
zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych w procesie dy-
daktycznym. Do uczestników konferencji list skierowała  
Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
podkreślając, że istotnym zagadnieniem wymagającym roz-
wiązania jest ochrona własności intelektualnej treści przeka-
zywanych w otwartych zasobach edukacyjnych. 
W konferencji uczestniczyło ok. 250 osób. Moderatorem i 
osobą prowadzącą obrady była kol. Bożena Bednarek-
Michalska - przewodnicząca Komisji Wydawnictw Elektro-
nicznych SBP. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Susan D’Antoni 

(UNESCO), która wygłosiła referat „Otwarte zasoby eduka-
cyjne. Budując kulturę opartą na dzieleniu się” oraz Prof. 
Richard Baraniuk (Rice University, USA), autor prezentacji 
„Ruch otwartej edukacji. Nowoczesne podejście do uczenia 
się i nauczania”. Prof. dr hab. Marek Niezgódka (ICM UW) 
w referacie „Otwarte modele komunikowania w nauce i edu-
kacji”, zwrócił uwagę na rolę repozytoriów jako alternatywy 
dla tradycyjnej działalności wydawniczej; opowiedział się 
za powszechnym dostępem do publikacji finansowanych ze 
środków państwowych (grantów). Pozostałe referaty wygło-
sili: 
• Krzysztof Stanowski (Ministerstwo Edukacji Narodowej)  

oraz dr Grażyna Czetweryńska (Instytut Badań Interdy-
scyplinarnych UW): „Polska Szkoła - otwarte zasoby edu-
kacyjne dla Polaków poza granicami kraju”  

• dr Alek Tarkowski (ICM UW) „Regulacja otwartej eduka-
cji i nauki”  

• dr hab. Tomasz Ganicz (Stowarzyszenie Wikimedia Pol-
ska), „Otwarty dostęp do treści publicznych i problemy z 
tym związane” 

Głos zabrali również posłowie: Andrzej Celiński (SDPL - 
Nowa Lewica), Marcin Zawiła (PO) oraz Krzysztof Tyszkie-
wicz (PO). Wskazali oni na potrzebę prowadzenia racjonal-
nej polityki w zakresie zasobów edukacyjnych, wspierania 
uczniów w edukacji, poprzez np. realizację ogólnopolskiego 
programu „Laptop dla gimnazjalisty”. W dyskusji, uczestnicy 
konferencji zwracali uwagę na problem dostępności techno-
logii informacyjnych, znaczenia e-learningu dla uczniów. 

Konferencja SBP w Sejmie 



 

Nr 4(72) | Kwiecień 2009 

2 

Komisja Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego w 
składzie: dr hab. Wiesław Babik, dr Agnieszka Bajor, 
dyr. Piotr Bierczyński, dr Artur Jazdon, dr Jerzy Kraw-
czyk, dr hab. Jadwiga Sadowska (Przewodnicząca), dr 
hab. Barbara Sosińska-Kalata, dyr. Jolanta Stępniak, 
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel, prof. dr 
hab. Elżbieta Barbara Zybert dokonała wyboru publika-
cji do nagrodzenia. Zgodnie z regulaminem nagrodzone 
pozycje (dwie, podane niżej pogrubioną czcionką) mu-
siały uzyskać minimum 6 głosów. Do nominacji za rok 
2008 rok zgłoszono 7 pozycji: 
 
w kategorii:  „prace o charakterze dokumentacyjno-
informacyjnym” 
1. Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w 

latach 1848-1871 / opracowanie Edyta Brylska-
Szmidt, Izabela Krasińska. – Kielce : Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, 2008 

2. Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej 
we Lwowie / Jolanta Gwioździk, Edward Różycki. 
– Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2008.  
(NAGRODZONA) 

3. Czytanie, kupowanie, surfowanie : społeczny zasięg 
książki w Polsce w 2006 roku / Grażyna Straus, Ka-
tarzyna Wolff, Sebastian Wierny. – Warszawa : Bi-

blioteka Narodowa, 2008. – (Z Badań nad Czytelnic-
twem ; 33)   

4. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka. – Warszawa : 
Biblioteka Narodowa, 2008. – (Z Badań nad Czytel-
nictwem ; 32)   

5. Wykształceni amatorzy książek / Grażyna Straus. – 
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008. – (Z Badań 
nad Czytelnictwem ; 31)   

 
w kategorii:  „prace o charakterze praktyczno-
wdrożeniowym” 
1. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej 

przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. – 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 2008. – (Prace z Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej ; 16)  (NAGRODZONA) 

2. Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak 
tworzyć i stosować : posssdręcznik / Mariola Antczak, 
Anna Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 
2008. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 99)  

 
Autorzy nagrodzonych publikacji: Jolanta Gwioździk, 
Edward Różycki i Monika Krakowska otrzymają dyplomy 
i pamiątkowe medale. 

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2008 

23 kwietnia br. w Bibliotece Narodowej odbyła się inau-
guracja Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z 
Fundacją Billa i Melindy Gates. W uroczystości wzięli 
udział m.in. minister Michał Boni - szef Komitetu Stałego 
Rady Ministrów, Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także 
przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawi-
ciele samorządów i środowisk bibliotekarskich z całej Pol-
ski. Gospodarzami inauguracji byli: Tomasz Makowski, 
dyrektor Biblioteki Narodowej, Jerzy Koźmiński – prezes 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Jacek Wojna-

rowski – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Omówione zostały szczegóły programu skierowa-
nego do gminnych bibliotek publicznych. Inauguracja Pro-
gramu była okazją do zorganizowania pierwszego spo-
tkania Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek 
- kilkudziesięciu najbliższych sprzymierzeńców Programu, 
którzy zechcieli wesprzeć ideę rozwoju bibliotek. Wśród 
nich jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Podczas 
pierwszego spotkania Krajowego Partnerstwa uczestnicy 
poznali wyniki badań społecznych poświęconych 
bibliotekom. 

Inauguracja Programu 
Rozwoju Bibliotek 

15 kwietnia br. odbyły się rozmowy SBP z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, na temat 
przekształcenia  platformy cyfrowej SBP w ogólnopol-
ski Portal Biblioteczny. Na spotkaniu w BN, w którym 
uczestniczyli: pracownicy fundacji i przedstawiciele 
SBP oraz zespołu EBIB (m.in. Elżbieta Stefańczyk, Bo-
żena Bednarek-Michalska, Ewa Maciuszko, Elżbieta 
Górska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Maria Bur-
chard, Anna Grzecznowska, Anna Filipowicz), omó-
wiono:  
1. zakres prac do realizacji w bieżącym roku, które 

finansowane będą przez FRSI, 
2. rolę i skład zespołu wdrożeniowego. Pierwsze spo-

tkanie odbędzie się w ciągu miesiąca i obejmie 
prezentację ofert potencjalnych wykonawców por-
talu. Zespół wdrożeniowy, po ustaleniu pełnego 
składu, otrzyma projekt koncepcji portalu opraco-
wany przez firmę doradczą – InfoStrategia, 

3. rolę firmy Emart-Synergia w realizacji portalu. 
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 4 maja 
w siedzibie FRSI, a przedmiotem obrad będzie pro-
jekt koncepcji nowego portalu. 

Projekt rozbudowy portalu EBIB 
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W kwietniu intensywnie kontynuowano przygotowania do 
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Konstancinie-Jeziorna 
(30-31 maja 2009 r.). Do Biura ZG SBP napływały 
sprawozdania ze Zjazdów Okręgowych, sprawozdania z 
działalności ZG, Okręgów, Sekcji, Komisji, Zespołu w kadencji 
2005-2009. Przygotowano listę delegatów na KZD, 
przysyłano również biogramy zmarłych członków SBP. 
Kilkakrotnie obradowała Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, 
trwała wysyłka zaproszeń na KZD wraz z dokumentami na 
Zjazd oraz programem towarzyszącej mu konferencji pt. 
„Nowoczesna biblioteka - kluczem do sukcesu użytkowników i 
edukacji społeczeństwa” (29-30 maja br.) 

Biuro ZG SBP przyjmuje zgłoszenia na konferencję i Zjazd. 

Krajowy Zjazd Delegatów 2009 

Uroczysta Gala z okazji Świato-

wego Dnia Książki i Praw Autor-

skich odbyła się w dn. 23 kwiet-

nia br. w warszawskim Teatrze 

Buffo. Na Galę przybyli licznie 

bibliotekarze, wręczono nagro-

dy laureatom konkursów: Mistrz 

Promocji Czytelnictwa 2008 

(nagrody wręczyła Elżbieta Ste-

fańczyk), Najbardziej aktywna 

księgarnia, Najciekawsza witry-

na księgarska, Przyłapani na 

czytaniu, Pawie Pióro. 

Gala z okazji Światowego 
Dnia KsiąŜki 

Konferencja prasowa, 

inaugurująca obchody 

Światowego Dnia 

Książki, odbyła się 21 

kwietnia br. w siedzi-

bie PAP. W programie 

znalazły się wystąpienia przedstawicieli biblioteka-

rzy, księgarzy i wydawców, którzy omówili działa-

nia na rzecz promocji czytelnictwa (programy, kon-

kursy) prowadzone przez poszczególne środowiska 

w 2008 r. Przewodnicząca SBP kol. Elżbieta Stefań-

czyk przedstawiła wyniki badań Instytutu Książki i 

Czytelnictwa Biblioteki Narodowej na temat stanu 

czytelnictwa i bibliotek w Polsce (2007 r.); omówiła 

również zadania programu Tydzień Bibliotek i dy-

namikę jego rozwoju, a także cele nowego konkursu 

SBP „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”.  

Światowy Dzień KsiąŜki - 
konferencja prasowa 

W dniach 27-29 kwietnia br. zebrała się Główna Komisja 
Rewizyjna pod kierunkiem kol. Janusza Ambrożego, która 
dokonała oceny prac ZG SBP w 2009 roku oraz analizy 
działalności Zarządu Głównego w kadencji 2005-2009. 
Przygotowywany jest raport końcowy z prac GKR. 

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej 

20 kwietnia br. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła w 
uroczystościach Jubileuszu 50-lecia Biblioteki Muzeum Sportu i 
Turystyki w Warszawie. Podczas uroczystości, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
wręczyła medale SBP „W dowód uznania” następującym 
osobom: Hannie Jeznak, Barbarze Mikockiej, Hannie 

Hanke-Stroińskiej, Iwonie Grys. Jubileuszowi towarzyszyła 
sesja naukowa: Kultura fizyczna w zbiorach polskich bibliotek, 
archiwów i kolekcji prywatnych (20-21 kwietnia br.). Celem 
sesji było poznanie zasobów bibliotek różnego stopnia - 
muzealnych, naukowych, publicznych, szkół wyższych 
wychowania fizycznego, a także archiwów miejskich i 
państwowych, dotyczących szeroko rozumianej kultury 
fizycznej, szczególnie zaś polskiego sportu.  

Jubileusz Biblioteki Muzeum 
Sportu i Turystyki 

W kwietniu br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło 
patronatem kilka przedsięwzięć, były to: 
• III Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy, która 

odbyła się 29 kwietnia br. w Bibliotece Narodowej. Jej 
organizatorem był Instytut Badań w Oświacie. Patronat 
medialny objął Poradnik Bibliotekarza.  

• I Forum Bibliotekarzy Regionu Pilskiego, które odbyło się 
16 kwietnia br. w Pilskim Domu Kultury 

• VII Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego, które 
odbyło się 23 kwietnia br. 

• Warszawski Salon Książki, który odbędzie się we 
wrześniu br. 

• Imprezy zorganizowane przez MBP w Katowicach w 
ramach Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia br. 

Patronaty SBP 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 
• 2, 16 kwietnia - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. War-

szawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97, Centrum Infor-
macji im Jana Nowaka-Jeziorańskiego na wieczór poświęcony polakom w 
łagrach sowieckich „Pamięć Katynia”, wystawę fotograficzną pt. 
„Krzemieniec - miasto wieszcza” zorganizowaną z okazji 200. rocznicy 
urodzin oraz 120. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego oraz spotkanie z 
poetą Wiesławem  Ciesielskim, 

• 3 kwietnia - Instytut Goethego na spotkanie warsztatowe zatytułowane 
„Czy erotyka jest przetłumaczalna”, 

• 3 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Związek Sybiraków 
Koło Terenowe w Jaśle na otwarcie wystawy „Nasze jasielskie korzenie - 
sybiracy”, 

• 3 kwietnia - Centralna Biblioteka Rolnicza na wernisaŜ wystawy fotogra-
ficznej „Trzy tematy Anny M. Baran” 

• 3 kwietnia - Biblioteka WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział 
Zamiejscowy w Chorzowie na konferencję naukową „Biblioteka dla przy-
szłości” 

• 16 kwietnia - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile na I Forum bi-
bliotekarzy regionu pilskiego „Biblioteka - centrum edukacji”, 

• 16, 23 kwietnia - Korporacja Ha!art na panel dyskusyjny towarzyszący 
wystawie Krzysztofa Niemczyka „… który był”, spotkania autorskie, dys-
kusje o ksiąŜkach, festiwal „Kultura dla tolerancji”, 

• 21 kwietnia - Bułgarski Instytut Kultury na spotkanie autorskie 
„Przeczytane w tłumaczeniu” z udziałem tłumaczy z języków europej-
skich, 

• 23 kwietnia - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie na spotkanie autorskie z Jarosławem Klejnockim, zorga-
nizowane w ramach Światowego Dnia KsiąŜki, 

• 23 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zło-
towie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. 4 Dywizji Piechoty I Armii 
WP w Lipce na VII Forum bibliotekarzy powiatu złotowskiego oraz Jubi-
leusz 60-lecia GBP w Lipce. List gratulacyjny na ręce dyrektor biblioteki - 
Sylwii Mróz przesłała ElŜbieta Stefańczyk, 

• 23 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach na imprezy 
zorganizowane w ramach Światowego Dnia KsiąŜki. 

• 23-24 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza 
we Włocławku na obchody Światowego Dnia KsiąŜki, 

• 29 kwietnia - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warsza-
wie, filia w Otwocku na uroczyste otwarcie wystawy „Najmłodsi zesłańcy” 
połączonej z obchodami 50-lecia istnienia filii w Otwocku. Na ręce kie-
rownika placówki gratulacje złoŜyła ElŜbieta Stefańczyk - przewodnicząca 
SBP. 

W dniu 3 kwietnia w Pałacu Prymasowskim 
odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu 
Organizacyjnego Warszawskiego Salonu 
Książki. 
Planowana na 17-19 września br. impreza ma 
mieć inny charakter niż poprzednie. Jak 
powiedział prowadzący spotkanie Tadeusz 
Górny: „książka jest tylko pretekstem do 
szerokiej imprezy czytelniczej i szerzej - 
kulturalnej”. Planowane są m.in. akcje:  
• Warszawska oferta kulturalna 

• Forum książki ekonomicznej 

• Cykl spotkań autorskich w SALONIE 

• Promocje książek z udziałem autorów, 
znanych aktorów, dziennikarzy, etc., etc. 

Miastem partnerskim będzie Wilno. Planowana 
jest współpraca ze szkołami średnimi i udziałem 
uczniów w imprezach. Z ramienia naszego 
Stowarzyszenia, na spotkaniu obecny był Janusz 

Nowicki - dyrektor Wydawnictwa SBP. 
Podczas Salonu, Wydawnictwo SBP prezentować 
będzie swoją ofertę na stoisku wystawienniczym. 

Warszawski Salon KsiąŜki 

17 kwietnia br. odbyło się otwarcie nowej 
biblioteki w warszawskiej dzielnicy Ochota - 
mediateki Przystanek Książka. 
Wnętrze „Przystanku Książka” wystylizowane 
zostało na XIX-wieczną stację kolejową – stąd 
nazwa. W środku znajduje się duże zdjęcie pętli 
tramwajowej, stare zegary, ławki typowe dla 
poczekalni czy tablica informacyjna, w stylu 
tablic przyjazdów i odjazdów, znanych nam z 
dworców. Nie brakuje także nowoczesnych 
elementów – komputerów i telewizorów na 
których będą wyświetlane filmy czy programy 
rozrywkowe, a przede wszystkim edukacyjne. 
Mediateka jest filią Biblioteki Publicznej dzielnicy 
Ochota. Czytelnicy będą mogli korzystać z 
przestrzeni przystosowanej dla różnych grup 
społecznych. Kierownikiem Przystanku Książka  
została Justyna Sapała. W uroczystości otwarcia 
nowej biblioteki wzięły udział m.in. Elżbieta 

Stefańczyk - przewodnicząca SBP i Jadwiga 

Chruścińska - redaktor naczelna Poradnika 
Bibliotekarza. 

Nowa biblioteka Przystanek KsiąŜka Nowość wydawnicza: 

 

„Format MARC21 rekordu kartoteki haseł 

wzorcowych” / Anny Paluszkiewicz, nowe, 
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