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Konferencja w CBW

Seminarium dot. Programu Biblioteka+

W dniu 14 kwietnia 2010 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się konferencja naukowa
"Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna”, której organizatorami byli: Centralna Biblioteka Wojskowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych. W obradach wzięli udział bibliotekarze z całej Polski. Jest to już trzecia konferencja tematycznie związana z ochroną NZB, organizowana wspólnie przez CBW i SBP. Uczestników konferencji uroczyście przywitała Beata CzekajWiśniewska – zastępca dyrektora ds. ochrony i promocji zbiorów CBW, która następnie wraz z Ewą Stachowską-Musiał (BUW) - wiceprzewodniczącą Komisji
Ochrony i Konserwacji Zbiorów SBP poprowadziła
obrady. Z ramienia SBP w konferencji wzięły udział
także kol: Sylwia Błaszczyk, Joanna Chapska oraz
Marzena Przybysz. Poszczególni referenci przedstawili m.in. metody konserwacji i digitalizacji w Bibliotece Jagiellońskiej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Kielcach, Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu, Bibliotece Elbląskiej, Bibliotece Sejmowej.
Omówiono również przygotowanie kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do obchodów Roku
Chopinowskiego.

13 maja w Pałacu Kultury i Nauki (aula Goethego) w
trakcie trwania Warszawskich Targów Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem
Książki organizują seminarium nt. programu Biblioteka+.

sbp.pl - nowy ogólnopolski program dla
wszystkich bibliotekarzy
W lipcu planowane jest uruchomienie nowej platformy
cyfrowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod
adresem www.sbp.pl. Misją serwisu jest stworzenie
przestrzeni w Internecie, służącej aktywizacji środowiska bibliotekarskiego, w tym członków SBP. Celem portalu jest również wzmocnienie wizerunku zawodu bibliotekarza i popularyzacja inicjatyw podejmowanych
przez różnego typu biblioteki. Przestrzeń internetowa
www.sbp.pl ma być środkiem przekazu dla bibliotek,
które pragną relacjonować swoje przedsięwzięcia i
skutecznie informować o ofertach pracy, staży i praktyk. W serwisie przewidziane jest uruchomienie różnych
modułów przeznaczonych m.in. do obsługi konferencji i
warsztatów, promocji wydawnictw. Integralną częścią
portalu będzie sklep, umożliwiający dokonywanie zamówień publikacji SBP przez Internet. Redakcja portalu
zaprasza bibliotekarzy do współpracy przy współtworzeniu portalu.

Od uruchomienia programu Biblioteka+ minął już ponad rok. Jest to jak dotąd jedyny państwowy program z tak kompleksową ofertą skierowany wyłącznie do bibliotek publicznych. Instytut Książki, któremu
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył realizację programu, podzielił program na cztery komponenty:
1. stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+; 2.internetyzacja
bibliotek;
3.szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji ;
4.uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych.
Każdy z nich został wdrożony w innym momencie i
objął różne grupy bibliotek publicznych. System katalogowy MAK+ jest narzędziem elektronicznym, rozpowszechnianym na zasadzie sprzedaży licencji;
szkolenia dla bibliotekarzy są prowadzone przez
wojewódzkie biblioteki publiczne, które otrzymały
dotację od Instytutu Książki, internetyzację bibliotek
realizuje Telekomunikacja Polska S.A na podstawie
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Program infrastrukturalny ma formułę wieloletniego
programu rządowego. Program Biblioteka+ to zatem
przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę. Jakie
efekty udało się zyskać do tej pory? Jak wygląda
obecna oferta programu? Jaki jest harmonogram
działań na następne lata?
Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć
w trakcie spotkania. W programie:
•
Prezentacja projektu Biblioteka+: internetyzacja , szkolenia, infrastruktura bibliotek; przedstawi Ryszard Skrzypczak - z-ca dyrektora
Instytutu Książki
•
MAK+; prezentacja systemu za pomocą połączenia internetowego, analiza praktycznych
możliwości systemu, planowane działania Instytutu Książki; przedstawi Jakub Salamon z zespołu ds. MAK+
W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję
poznać konkretne dane i kwoty dot. realizacji projektu Biblioteka+.
Serdecznie zapraszamy!
Bibliotekarze wstęp na WTK mają bezpłatny.
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Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich konferencja prasowa
20 kwietnia w siedzibie PAP odbyła się konferencja
prasowa poświęcona obchodom Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, który przypada 23 kwietnia. Środowiska bibliotekarzy, księgarzy, wydawców przedstawiły koncepcję obchodów ŚDK, realizację podstawowych programów, wyniki konkursów.
Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk omówiła
zadania dwóch naszych programów: Tydzień Bibliotek oraz Mistrz Promocji Czytelnictwa, ich rozwój
oraz wyniki konkursów na najlepszy program promocji czytelnictwa.

Gala ŚDK
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich odbywały się w cieniu żałoby narodowej z
powodu tragicznej śmierci prezydenta RP i czołowych
przedstawicieli władz w katastrofie samolotowej pod
Smoleńskiem. Wobec tego smutnego wydarzenia wystrój, propozycja tematyczna i integracyjna uroczystości były nieco skromniejsze w porównaniu do lat
ubiegłych. Uroczysta Gala miała miejsce 22 kwietnia
br. w Bibliotece Narodowej.
Galę poprowadziła Katarzyna Janowska – dziennikarka. Piotr Marciszuk - prezes PIK i Leszek Gowin
z IKP przedstawili w zarysie działania środowisk na
rzecz książki, podkreślając rolę integracji wydawców,
księgarzy i bibliotekarzy w zakresie promowania
czytelnictwa.
Jako pierwsi uhonorowani zostali bibliotekarze – laureaci konkursów: Mistrz Promocji Czytelnictwa i Tygodnia Bibliotek, który jest organizowany w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Książki oraz
majowego Tygodnia Bibliotek – cyklu imprez mających na celu promocję czytelnictwa i bibliotek – pod
egidą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Laureatki konkursu - biblioteki zaprezentowała przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta
Stefańczyk, zapoznając uczestników Gali z zasadami
i przebiegiem obu konkursów oraz dokonaniami zwycięskich placówek.
Trzy pierwsze nagrody w konkursie Mistrz Promocji
Czytelnictwa otrzymały biblioteki: MBP w Wągrowcu,
MBP w Jaśle i BP Gminy Stare Miasto, a 6 wyróżnień:
Biblioteka Szkolna ZSZ w Bogatyni, BP Miasta i Gminy w Trzciance, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie,

WiMBP im. W. Bełzy w Bydgoszczy, MBP w Białej
Podlaskiej, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnicy Karkonoskiej.
Dwa wyróżnienia specjalne przyznano laureatkom
poprzednich edycji konkursu za utrzymanie wysokiego poziomu popularyzacji książki i czytelnictwa biblioteki: MBP im. J. Wybickiego w Sopocie i Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
Nagrodzono również laureatów konkursu Tydzień
Bibliotek 2009, którymi byli: Krośnieńska Biblioteka
Publiczna (I miejsce), BP w Sępólnie Krajeńskim (II
miejsce), Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu (III miejsce). Nagrody wręczyła Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP. O idei,
przebiegu i ocenie kolejnego ogólnopolskiego konkursu „Lubię czytać” opowiedziała bardzo emocjonalnie Olga Sikorska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Konkurs adresowany był
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów.
Specjalne wyróżnienie otrzymała Gminna Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siekierczynie.
Laureatom ogólnopolskiego konkursu Literackiej Nagrody „Pawiego Pióra” – autorom najlepszej recenzji
nagrody wręczyli Marzena Lew – wicedyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie i
Bogdan Klukowski – członek Zarządu Głównego ZK,
a otrzymali je m.in.: Berenika Kuna z XXI LO im. St.
Witkiewicza w Krakowie za recenzję książki Margot
Michała Witkowskiego (I miejsce) oraz Agata Dziurzyńska z I LO im. K. Morawskiego w Przemyślu i
Joanna Bulanda z I LO im. Wł. Orkana w Limanowej
za recenzję książki Jakbyś kamień jadła Wojciecha
Tochmana.
Uznanie uczniów zdobyła powieść Andrzeja Sapkowskiego Żmija oraz reportaż Wojciecha Tochmana
Jakbyś kamień jadła.
Organizatorzy Gali zwrócili uwagę na tegoroczne
obchody 200. rocznicy urodzin Samuela Orgelbranda, znakomitego wydawcy, edytora, drukarza i księgarza, wydawcy wielotomowej encyklopedii powszechnej. Sylwetkę Samuela Orgelbranda, jego życie i dokonania zawodowe, a także program obchodów przedstawił Krzysztof Kaleta, zapraszając jednocześnie na październikową konferencję naukową
poświęconą działalności i dziełu wielkiego wydawcy i
drukarza.
W części artystycznej odbył się koncert utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Pawła Kowalskiego –
jednego z najbardziej wszechstronnych muzyków.
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Zerowa stawka VAT
W poprzednim numerze Ekspresu zamieściliśmy
„Stanowisko SBP w sprawie utrzymania zerowej stawki
VAT na książki i czasopisma specjalistyczne”, które przekazane zostało Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana Zdrojewskiego. Uzyskaliśmy następującą odpowiedź z MKiDN:

Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i
Środków Przekazu

8 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, w której
uczestniczyła kol. Elżbieta Stefańczyk. Tematem spotkania były „Biblioteki cyfrowe i książka elektroniczna”. Dyskutowano na temat wielkości i zawartości zasobów cyfrowych bibliotek oraz ich użytkowania. PoSzanowna Pani Przewodnicząca
ruszano również kwestie funkcji książki elektronicznej
Departament Mecenatu Państwa uprzejmie dziękuje za w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy i jej wpływu
skierowany na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro- na poziom czytelnictwa.
dowego list w sprawie podjętych przez SBP działań mających na celu utrzymanie zerowej stawki VAT na książki i
Wizyta bibliotekarzy z Gruzji
czasopisma specjalistyczne.
Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego całkowicie podziela stanowisko Zarządu Głównego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poSBP dotyczące ww. sprawy. Informujemy, że już w ubie- zyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP grant
głym roku Minister zwrócił się do polskich przedstawicieli na przeprowadzenie projektu pilotażowego w trzech
w Parlamencie Europejskim z prośbą o podjęcie działań gminach zachodniej Gruzji. W ramach projektu w
mających na celu utrzymanie w Polsce zerowej stawki dniach 21-27 kwietnia br. przebywali na Mazowszu
VAT na książki. W najbliższym czasie skierowany zosta- przedstawiciele bibliotek z miasta Kutaisi, jak również
trenerzy, którzy w przyszłości będą szkolić bibliotekanie w tej sprawie list do Ministra Finansów.
rzy w Gruzji. Ta kilkuosobowa grupa w dniu 23
Z poważaniem
kwietnia br. spotkała się z przedstawicielami SBP –
Dr Zina Jarmoszuk
przewodniczącą Elżbietą Stefańczyk oraz sekretaDyrektor Departamentu Mecenatu Państwa
rzem generalnym Marzeną Przybysz. W czasie pobytu w Polsce goście odwiedzili biblioteki gminne na
Warszawskie Targi KsiąŜki Mazowszu (w Jaktorowie i Baranowie), odbyli 3konferencja prasowa
dniowe szkolenie dla trenerów, przygotowujące ich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patrona- do realizacji szkoleń i warsztatów w Gruzji
tem Warszawskie Targi Książki, które odbywać się bę- (planowanie rozwoju biblioteki, skuteczne działania
dą w dniach 13-16 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki. lokalne, rozwój osobisty bibliotekarzy, szkolenie inforOrganizatorzy - Środowisko wydawców i spółka targo- matyczne), jak również odwiedzili BUW oraz BN. W
wa Murator EXPO postawili sobie za cel stworzenie trakcie spotkania rozmawiano o sytuacji bibliotek,
wydarzenia, które służyć będzie promocji książki i in- wymieniono doświadczenia na polu zawodowym i
nych nośników literatury, wiedzy i informacji. O założe- organizacyjnym; przewodnicząca SBP przedstawiła
niach WTK poinformowano na konferencji prasowej, działalność stowarzyszenia a także plany strategiczktóra odbyła się w dniu 8 kwietnia w Pałacu Prymasow- ne. W imieniu Stowarzyszenia wyraziła wolę współskim. Zasadnicza zmiana formuły nowych targów pole- pracy w tym projekcie.
ga na przesunięciu akcentów - z imprezy o charakterze
kiermaszowym w stronę wielopłaszczyznowego spotkaWarsztaty FRSI
nia wszystkich miłośników książki; przy tym imprezy
otwartej również dla gości z zagranicy. Pierwsze dwa W dniu 28 kwietnia przewodnicząca SBP wzięła
dni mają charakter edukacyjny i odbywać się będą w udział w warsztatach organizowanych w Krakowie
ramach Forum Nowych Technologii, przewidziane są przez FRSI, dotyczących budowania strategii działaspotkania i prelekcje poświęcone prezentacji nośników i nia wojewódzkich bibliotek publicznych. W warsztaczytników nowej generacji, wyzwaniom przed jakimi
tach, oprócz przedstawicieli WBP, wzięli udział m.in.
staje branża w dobie elektronicznej dystrybucji książek
i prasy, ochrony własności intelektualnych i praw autor- Bibliotekarze regionalnych bibliotek z Norwegii. W
skich. Pozostałe dwa dni to Festiwal Literatury dla sze- trakcie warsztatów podkreślano, że biblioteki publiczne są aktywnymi instytucjami kultury, ważnymi dla
rokiego grona odbiorców.
Podczas Targów, bibliotekarze, księgarze i wydawcy całego systemu bibliotecznego w Polsce. Istnieje
będą mieli wspólne stoisko. Prezentowane będą m.in. wśród nich silna potrzeba zwiększenia potencjału ornajnowsze publikacje Wydawnictwa SBP. Autorzy na- ganizacyjnego bibliotek, rozwoju umiejętności w zaszych publikacji podpisywać będą swoje książki: w kresie tworzenia strategii, nawiązywania współpracy
piątek 14 maja w godzinach 14:30 - 16:00 prof. Grze- międzynarodowej. Doświadczenia norweskich instytugorz Leszczyński, autor książki Bunt czytelników - proza cji związanych z systemem bibliotecznym są w tym
inicjacyjna netgeneracji, 15 maja w godzinach 13:00 - zakresie imponujące i mogą stać się inspiracją i punk15:00 - prof. Janina Papuzińska, autorka książki Mój tem odniesienia dla polskich instytucji.
bajarz - szkice o literaturze młodzieżowej.
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Rabaty
na wydawnictwa SBP
Zachęcamy do prenumeraty zbiorowej
naszych czasopism dla bibliotek i bibliotekarzy. Oferujemy korzystne rabaty
na Bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza,
Przegląd Biblioteczny, w zależności od
liczby egzemplarzy: 3-6 egz. - 10%, 79 egz - 15%, powyżej 10 egz. - 20%
Na książki i wydawnictwa SBP przy
zamówieniach zbiorczych (powyżej 10
egzemplarzy jednego tytułu) proponujemy rabat w wysokości 20%. Oferta
obejmuje czasopisma i książki wydane
dotychczas, a także prenumeratę na
2010 r.
Zamówienia przyjmuje:
Dział Promocji i Kolportażu:
tel. 22 825-50-24
Fax. 22 825-53-49;
e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Spotkanie z redaktorami
czasopism SBP
27 kwietnia odbyło się spotkanie
redakcji portalu sbp.pl z redaktorami
czasopism SBP. W spotkaniu
uczestniczyli Elżbieta Stefańczyk,
Janusz Nowicki, Marzena Przybysz,
Jan Wołosz, Jadwiga Chruścińska,
Anna Stanis, Wioletta Lipińska,
Małgorzata Szmigielska, Konrad
Stepanajtys.
W trakcie spotkania uczestnicy
zastanawiali się nad możliwościami
rozbudowy portalu, sposobem
prezentacji w nim zawartości czasopism,
formą uruchomienia sklepu
internetowego. Określono również
zasady dalszej współpracy pomiędzy
r ed a kcją portalu i r ed a kcja mi
czasopism.

Nowości wydawnicze
Ukazała się drukiem nowa
oferta wydawnicza
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.

Mój bajarz: studia i szkice o literaturze
młodzieżowej / Joanna Papuzińska, str. 200,
cena 32 zł
Pani prof. J. Papuzińska-Beksiak jest
największym w Polsce autorem w dziedzinie
literatury dziecięcej. Jej nowa książka to zbiór
niezwykle interesujących esejów historycznoliterackich dot. literatury dla dzieci, stworzonej
w dwudziestoleciu międzywojennym oraz
opowiadania z lat 1982-1989, należące do
"literatury podziemnej". Autorka prezentuje
m.in. wykorzystanie niektórych gatunków
literackich do przekazu tożsamościowego,
symboli literackich w promocji czytelnictwa
wartościowej literatury dla młodego pokolenia.
Sądzimy, że zainteresuje ona wszystkich
zajmujących się książką dla modzieży (stanowi
bowiem cenną pomoc dydaktyczną w pracy z
nimi), ale też historyków kultury oraz studentów
bibliotekoznawstwa, pedagogiki, psychologii
dziecięcej.
Folksonomie,
czyli
społecznościowe
opisywanie treści / Kamil Stępień, str. 96,
cena 22 zł
Książka jest próbą wieloaspektowego i
wnikliwego
opisania
folksonomii.
Autor
przedstawia folksonomię jako zjawisko nowe,
aktywizujące społeczności sieciowe, wskazuje
źródła jego powstania, proces tworzenia oraz
wady i zalety tagowania. Książka ma
charakter poradnika przybliżającego zjawisko
folksonomii przeciętnemu internaucie, a
bibliotekarzom
sugestie
wykorzystywania
wiedzy
użytkowników
Web
2.0.
w
opracowywaniu zbiorów.
Autor jest młodym człowiekiem. Sprawnie
porusza się po meandrach wiedzy i praktyki
komputerowej
będąc
dyplomowanym
technikiem informatykiem.
EKSPRES ZG SBP

opracowanie i redakcja:
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (22) 825-83-74, e-mail: biuro@sbp.pl
Konrad Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (22) 825-54-25, e-mail: kstepanajtys@sbp.pl
fax: (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 Kolportażu
Kontakt: tel. (22) 825-50-24; fax (22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz@sbp.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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