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W TYM NUMERZE, m. in.: 
1. O TYGODNIU BIBLIOTEK (s. 1, 2, 4) 

2. LISTY I APEL (s. 2, 3) 

3. KRONIKA SBP (s. 3) 

Tydzie� Bibliotek - 
ogólnopolski sukces akcji 

 
Osobi�cie uwa�am, �e [Tydzie�] si� udał, 

szczególnie poni�ej du�ych aglomeracji, cho� z podziwem 
czytałem wspólny program niektórych du�ych bibliotek np. 
w Krakowie. Plakat był spó�niony o miesi�c, przez to trudny 
do dystrybucji. Bardzo dobrze spisywał si� EBIB publikuj�c 
na bie��co informacje. Całkowicie zawiodły jak zwykle 
media zarówno w Warszawie jak i tych w du�ych miastach, 
o których mam informacje. (...)  Inna sprawa, �e czas w 
Polsce, obfity w wydarzenia polityczne, nie był dla nas 
łaskawy. Generalnie dobry pocz�tek został zrobiony i chyba 
mo�emy mie� z Tygodnia Bibliotek troch� satysfakcji. 
Musimy to kontynuowa�. Mam ju� nawet w zanadrzu nowe, 
niezłe hasło, ale na jego ujawnienie jeszcze nie czas. Tak 
podsumował akcj� Ryszard Turkiewicz – członek ZG SBP 
i wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 
Nie dysponuj�c pełnymi danymi, szacujemy jednak liczb� 
ró�nego rodzaju przedsi�wzi�� organizowanych w kraju w 
ramach Tygodnia na ponad 2500. Ich pomysłodawcami i 
animatorami były zarówno same  biblioteki, jak i struktury 
SBP, oraz np. dyrektorzy bibliotek pozna�skich, którzy z 
inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej na specjalnie 
zwołanym spotkaniu uzgodnili program obchodów Tygodnia 
w tym mie�cie. Biblioteki, które z ró�nych powodów nie były 
w stanie przygotowa� programów obchodu Tygodnia  lub 
nie odpowiadał im proponowany jego termin, zorganizowały 
Dzie� Bibliotekarza i Bibliotek, o czym do Biura ZG SBP 
wpłyn�ło w tym roku znacznie wi�cej informacji ni� w latach 
poprzednich. Wiadomo�ci zawieraj�ce fraz� „Tydzie� 
Bibliotek” pojawiły si� na około 12 tysi�cach stron 
internetowych! 
  Niew�tpliwie tegoroczny Tydzie� udał si� dzi�ki
wł�czeniu w jego organizacj� wi�kszo�ci naszego 
�rodowiska. Sam pomysł przyj�ty był �yczliwie przez 
bibliotekarzy i ludzi zainteresowanych upowszechnieniem 
ksi��ki i czytelnictwa oraz rozwojem bibliotek. Patronat 
ministra kultury nad konferencj� Biblioteki w Europie były
zawsze - centralnym punktem obchodów, zorganizowanym 
w kilka dni po wst�pieniu Polski do UE, patronat UKIE nad 
Tygodniem, �yczliwe i pełne poparcia głosy ze strony  
władz o�wiatowych i samorz�dowych, wydawców, 
ksi�garzy, pisarzy, zwi�zków zawodowych, wł�czenie si� w 
organizacj� Tygodnia innych organizacji z obszaru 
bibliotekarstwa i informacji naukowej, a szczególnie 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wy�szych i 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich -
stworzyły klimat sprzyjaj�cy zorganizowaniu w sposób 
dynamiczny i pomysłowy wielu imprez w bibliotekach i poza 
ich murami w całym kraju. 

Konferencja Biblioteki w Europie były 
zawsze 

10 maja 2004 r. 
Spotkanie rozpocz�ło si� od 

odsłoni�cia przez Ministra Kultury Waldemara 
D�browskiego tablicy po�wi�conej 
zapowiedzi rozbudowy gmachu Biblioteki 
Narodowej. Nast�pnie zebrani udali si� do sali 
im. Stefana Dembego, gdzie - po otwarciu 
konferencji przez Dyrektora BN i 
Przewodnicz�cego SBP - wysłuchali 
nast�puj�cych referatów: 

1. Biblioteki w Europie były zawsze. 
Prof. dr hab. Krzysztof Migo� nawi�zał m.in. 
do pierwszej biblioteki publicznej w Rzymie 
Podkre�lił, i� nawet biblioteki w Aleksandrii i 
Efezie zostały zało�one przez Europejczyków, 
a powstanie bibliotekarstwa zawsze wi��e si� 
z wysoko rozwini�t� kultur�. 

 2. Przyszło�� bibliotek polskich w 
wymiarze współpracy z UE. Prof. dr hab. 
Jadwiga Kołodziejska wskazała na po�ytki 
wynikaj�ce z nowej sytuacji bibliotek, jak te� 
na konieczno�ci spowodowane szersz� 
mo�liwo�ci� współpracy mi�dzynarodowej.   

3. Biblioteka Narodowa, czyli polsko�� 
w Europie. Dyrektor Michał Jagiełło odniósł 
si� do tradycji historycznych i ich percepcji w 
�wiadomo�ci społecznej Polaków oraz misji 
polsko�ci we współczesnej Europie. 

4. Ruch zawodowy bibliotekarzy wobec 
wej�cia Polski do UE. Przewodnicz�cy SBP 
Jan Wołosz scharakteryzował rol� organizacji 
pozarz�dowych w całokształcie polityki 
kulturalnej, podkre�laj�c inspiruj�cy charakter 
programów działania tych podmiotów. Mówca 
podkre�lił równie� sukcesy trwaj�cego 
wła�nie Tygodnia Bibliotek.  
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List Generalnego Konserwatora Zabytków –
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury –
do Przewodnicz�cego SBP Jana Wołosza  
 
Szanowny Panie Przewodnicz�cy, 
Z ogromn� przyjemno�ci� dzi�kuj� Panu 
Przewodnicz�cemu za współudział w organizacji 
w dniach 13 – 15 maja 2004 roku w Warszawie 
konferencji nt. „Dziedzictwo kultury wobec 
zagro�e� czasu wojny i pokoju”. 
 Szczególny charakter tego spotkania 
wi�zał si� z przypadaj�c� 50. rocznic� przyj�cia 
konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie 
konfliktu zbrojnego. Uroczysta sesja konferencji 
zorganizowana 14 maja br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie, w rocznic� przyj�cia 
Konwencji haskiej, miała nadzwyczaj podniosły i 
symboliczny charakter. Konferencja dała kolejne 
�wiadectwo aktywno�ci i zaanga�owania  
Rzeczypospolitej Polskiej w dzieło ochrony 
dziedzictwa kulturowego ludzko�ci.  
 Dzi�ki profesjonalizmowi i oddaniu osób, 
które bezpo�rednio współpracowały przy 
organizacji konferencji, mo�emy mówi� o jej 
sukcesie, którego przejawem s� m.in.  
napływaj�ce liczne wyrazy uznania i 
podzi�kowania od uczestników z kraju i 
zagranicy. 
 Pozwalam sobie zatem wyrazi� moj� 
serdeczn� wdzi�czno�� Panu 
Przewodnicz�cemu za osobiste zaanga�owanie 
na rzecz powodzenia tego przedsi�wzi�cia, w 
szczególno�ci za zapewnienie sprawnego 
wł�czenia si� Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w przygotowanie i przeprowadzenie 
konferencji. 
 Korzystaj�c ze sposobno�ci zał�czam 
najlepsze �yczenia sukcesów i satysfakcji z 
wykonywanej pracy. 
    Wyrazy szacunku 
    Ryszard Mikli�ski  
 
 
 

   N o w o �c i w yd a w n ic ze :  

  
 

L u c ja n  B ili� sk i,  
„S e le k c ja  m a te ria łó w  b ib lio te czn ych ”     

   S e ria : P ro p o zyc je  i m a te ria ły  
   W yd a w n ic tw o  S B P   

  

List Ministra Edukacji Narodowej do 
Przewodnicz�cego SBP Jana Wołosza 
 
Szanowny Panie Przewodnicz�cy 
Bardzo dzi�kuj� za zaproszenie na 
konferencj� „Biblioteki w Europie były 
zawsze”, która towarzyszy Tygodniowi 
Bibliotek. 

Jestem przekonany, �e zarówno 
konferencja, jak i obchody Tygodnia Bibliotek, 
wzbogac� wiedz� społecze�stwa o aktualnym 
i przyszłym stanie bibliotek oraz przyczyni� si� 
do poszerzenia zasobu wiadomo�ci o ich roli 
w dydaktyce na ró�nych poziomach 
kształcenia. Dzi�ki takim przedsi�wzi�ciom 
popularyzowany jest równie� zawód 
bibliotekarza, którego rola jest bardzo 
pomocna w rozwoju czytelnictwa, szczególnie 
w�ród dzieci i młodzie�y, W czasie, gdy coraz 
cz��ciej słowo pisane jest zast�powane przez 
inne formy wyrazu, niezmiernie cenne s� 
bezpo�rednie kontakty bibliotekarza z 
czytelnikiem, które umo�liwiaj� wymian� 
wiedzy na temat warto�ciowych publikacji i 
dobór odpowiedniej lektury. 

Wszystkim uczestnikom konferencji 
przesyłam �yczenia udanych obrad, a osobom 
zwi�zanym z prac� bibliotek składam wyrazy 
uznania i przesyłam najserdeczniejsze 
�yczenia sukcesów w sferze �ycia 
zawodowego, jak i wszelkiej pomy�lno�ci w 
�yciu osobistym. 
 

Z powa�aniem 
Mirosław Sawicki 

 

Konferencja w Bielsku-Białej 
 
Informujemy o interesuj�cej konferencji nt. 
Samorz�dowa biblioteka publiczna jako centrum 
informacji i edukacji regionalnej, któr� SBP wraz z 
Bibliotek� �l�sk� i Ksi��nic� Beskidzk� organizuj� 
w dniach 8 – 10 wrze�nia 2004 r. w Bielsku-Białej. 
W programie przewidziano m.in. wyst�pienia: Prof. 
dr hab. Jana Malickiego Województwo, powiat, 
gmina. O powinno�ciach bibliotek samorz�dowych, 
El�biety Stefa�czyk Rola bibliografii regionalnej w 
promocji regionu, Bogdana Kocurka Historyczno-
kulturowe aspekty Bielska-Białej i jego rola w 
jednocz�cej si� Europie, Sylwii Błaszczyk Polityka 
regionalna UE – zadania dla bibliotek. Wi�cej 
informacji na: http://ksiaznica.bielsko.pl/ 
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- Powi�ksza si� liczba struktur SBP. Od 6 maja br. 
rozpocz�ły działalno�� oddziały w Ostródzie 
(Przewodnicz�ca Alicja Czerniawska) i Iławie 
(Przewodnicz�cy Wiesław Niesiob�dzki). W ten sposób 
liczba oddziałów SBP wzrosła do 51. 
- Ministerstwo Kultury pozytywnie rozpatrzyło wnioski na 
dofinansowanie 2 konferencji ZG SBP organizowanych 
przy współudziale Biblioteki m. st. W-wy nt. automatyzacji 
bibliotek publicznych oraz digitalizacji. Jednocze�nie MK 
poinformowało o negatywnej decyzji wzgl�dem pozostałych 
wniosków.  
- 5 maja br. Przewodnicz�cy Jan Wołosz reprezentował
SBP podczas uroczysto�ci 175-lecia istnienia Biblioteki 
Raczy�skich w Poznaniu; 14 maja wzi�ł udział w 
obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w  Wojewódzkiej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, gdzie wygłosił 
referat Bibliotekarze wobec wej�cia Polski do Unii; 18 maja 
w Białobrzegach mówił nt. Sytuacji bibliotek polskich i
bibliotek w krajach UE, a 31 maja (wraz z Sekretarzem 
Generalnym SBP El�biet� Stefa�czyk) uczestniczył w 
Dniu Bibliotekarza w Tarnobrzegu.  
- W dniach 17 – 19 maja br. w Warszawie odbyły si� VI 
ogólnopolskie warsztaty nt. J�zyk haseł przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej, zorganizowane przez 
Wiceprzewodnicz�cego SBP Piotra Bierczy�skiego. 
Prelegenci wygłosili w sumie 15 referatów, dotycz�cych 
m.in. zastosowania tego� j�zyka w bibliografiach 
regionalnych i metod opracowywania dokumentów.  
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opracowanie i redakcja:  
Małgorzata Konowrocka, Mikołaj J. Wachowicz - pracownicy Biura ZG SBP. 

tel.: (0-prefiks-22) 825-83-74 fax: (0-prefiks-22) 825-53-49 
e-mail: biurozgsbp@wp.pl adres: Al. Niepodległo�ci 213, 02-086 Warszawa 

serwis informacyjny SBP: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania si� z autorem. 
Biuletyn wydaje si� do u�ytku wewn�trznego. 

 

 
 
 

Posiedzenia Komisji Odznacze� i Wyró�nie� 
Komisja zbierała si� trzykrotnie w ci�gu 50 dni. 
            Na spotkaniu 2 kwietnia 2004 r. zaopiniowała 
pozytywnie medal „Bibliotheca Magna Perennisque” 
dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i 
zaproponowała medal „W dowód uznania” dla 
Biblioteki Pedagogicznej w Z�bkowicach �l�skich. 
Ponadto 10 osobom przyznano „Odznak� Honorow� 
SBP”, 12 innym zamiast niej medal „W dowód 
uznania”, a 3 wnioski odrzucono. Na 26 wniosków o 
wyró�nienie medalem „W dowód uznania” 25 
rozpatrzono pozytywnie. 
 Na zebraniu 20 kwietnia 2004 r. przyznano 7 
„Odznak Honorowych SBP”, w 17 przypadkach 
(zamiast nich) medal „W dowód uznania”, 1 wniosek 
zaopiniowano negatywnie, a 1 odesłano do 
uzupełnienia. Z 22 wniosków o medal „W dowód 
uznania” pozytywnie rozpatrzono 21. 
 20 maja 2004 r. analizowano wył�cznie 
wnioski o nadanie medalu „W dowód uznania” i 
wszystkie 20 zaopiniowano pozytywnie. Oprócz tego 
Komisja stwierdziła konieczno�� wybicia 100 
egzemplarzy insygniów tego medalu z powodu 
wpłyni�cia du�ej ilo�ci uzasadnionych wniosków.     

Apel o wsparcie akcji 1 firma – 1 ksi��ka  
 
Ogłoszony przez Fundacj� ABC Maraton 
pozyskiwania ksi��ek dla bibliotek w ramach 
akcji 1 firma – 1 ksi��ka jest wspierany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Od 
powodzenia tej akcji zale�y, czy obok �rodków 
bud�etowych, które – jak wiadomo – s� 
niewystarczaj�ce, otwarte zostanie dodatkowe 
�ródło finansowania zakupu nowo�ci 
wydawniczych w postaci darów otrzymywanych 
przez biblioteki od ró�nego rodzaju firm. 
Podobna inicjatywa w niektórych innych krajach 
sprawdziła si� w praktyce i jest stosowana z 
powodzeniem dla ubogacania ksi�gozbiorów 
bibliotecznych. Inicjatywa Fundacji ABC jest 
wi�c godna poparcia, lecz nie przyniesie ona 
pozytywnych skutków, je�li b�dziemy liczy� 
wył�cznie na rezultaty stara� kilku osób z 
Fundacji i sami nie wł�czymy si� w jej 
urzeczywistnienie. Jak pisze Prezes Fundacji 
Irena Ko�mi�ska idzie o zach�canie bibliotek, 
by nie czekały biernie na fundatorów ksi��ek w 
ranach akcji „1 ksi��ka – 1 firma”, lecz aktywnie 
wyszukiwały ich w swym �rodowisku- to mo�e 
by� znajomy sklep, fryzjer, przedsi�biorstwo 
budowlane etc., mog� to by� tak�e osoby 
prywatne, które sta� na kupno 1 ksi��ki. 
Prosimy, aby biblioteki informowały 
potencjalnych darczy�ców o zasadach udziału w 
maratonie – trzeba zarejestrowa� si� na stronie 
www.calapolskaczytadzieciom.pl lub pod 
bezpłatnym numerem 0 800 507 607. Uzyskuje 
si� w tedy informacj� o adresach bibliotek i 
tytułach potrzebnych ksi��ek. Darczy�cy, którzy 
zarejestruj� si� w naszym systemie, znajd� si� 
na li�cie Fundatorów akcji. Mo�na zach�ca� 
fundatorów, by wybrali wła�nie t� lokaln� 
bibliotek�, która si� do nich zwraca. Fundacja 
wdzi�czna b�dzie za aktywne wzi�cie spraw w 
swoje r�ce. Maraton prawdopodobnie 
przedłu�ymy do 20 czerwca. 
Pomó�my wi�c sobie, wspieraj�c inicjatyw� 
Fundacji. 
 Jan Wołosz, Przewodnicz�cy SBP 
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Notatka nt. sprawozda� nadesłanych przez nominatów konkursu Na najlepszy projekt programu 
działa� w Tygodniu Bibliotek  
 
 Spo�ród 38 nominatów (24 biblioteki, 13 struktur SBP oraz Oddział Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie) sprawozdania nadesłało 35: 23 biblioteki, 11 struktur SBP  (w 
tym Okr�g Zachodniopomorski reprezentowany przez 20 spo�ród 23 bibliotek wcze�niej zgłoszonych) i 
Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy. Mo�na wi�c powiedzie�, �e tych podmiotów jest w 
rzeczywisto�ci 54.  

Sprawozdawcy kierowali si� wytycznymi ankiety, lecz równie� przysłali sporo materiałów z 
własnej inicjatywy. S� to przede wszystkim: zdj�cia ( w 32 przypadkach) lub albumy sporz�dzone przez 
uczestników akcji (5) – np. Zarz�d Oddziału SBP w Łodzi dostarczył segregator z dokumentacj� 
merytoryczno-fotograficzn�, a Zarz�d Oddziału w Siedlcach album formatu A-3; wycinki prasowe (29) 
oraz egzemplarze gazetek samorz�dowych (2) i bibliotecznych (1); reklamówki, foldery, informatory (19) 
i plakaty lokalne (11) albo miniatury plansz z informacjami o imprezach (1). Ponadto: zakładki (4); 
protokóły z konkursów (5), pytania konkursowe (3) i dyplomy (5); ksero wpisów do kronik bibliotecznych 
(8), kasety video (2), płyty CD (1) i okoliczno�ciowe koszulki (1). W pojedynczych przypadkach pojawiły 
si�: list gratulacyjny, zaproszenia, fotostrony z internetu, ksi��eczki sporz�dzone przez dzieci, ksero 
tomiku wierszy, rysunki dzieci, „dokumenty” przyj�cia w poczet czytelników lub pasowania na czytelnika, 
pocztówki okoliczno�ciowe, podzi�kowania, chor�giewki, gazetka szkolna, tomik utworów laureatów 
konkursu literackiego. Zarz�d Oddziału w Zdu�skiej Woli nadesłał wyniki ankiety „Moja biblioteka”. 
Dostarczono te� wzory ankiet bez wyników. 
 W kilkuset imprezach uczestniczyło prawie 65 tysi�cy osób (z tego około 20 % w Województwie 
Zachodniopomorskim). Dane te trzeba traktowa� ostro�nie albowiem poszczególni uczestnicy mogli si� 
pojawi� na wielu spotkaniach. Adresatami imprez – wg okre�le� sprawozdawców – byli: doro�li, 
młodzie�, dzieci, emeryci, przedszkolacy, uczniowie (np. podstawówki, konkretnych klas), gimnazjali�ci, 
studenci, nauczyciele, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, pracownicy bibliotek, wszyscy czytelnicy, 
najmłodsi czytelnicy, aktyw czytelniczy, członkinie Koła Gospody� Wiejskich, mieszka�cy powiatu, 
przedstawiciele władz lokalnych, miło�nicy poezji, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, wszyscy 
zainteresowani. Pomysłowo�� organizatorów, jak zawsze, była nieograniczona. Zorganizowano: 

- wystawy (np. Europa w Chełm�y, Unia Europejska – Województwo Lubuskie, Biblioteka 
Aleksandryjska wczoraj i dzi� w Chełm�y, Komiks to te� ksi��ka w Ł�cznej, Najstarsze biblioteki 
w Europie w Górsku  -  Kujawsko-Pomorskie); 

- wycieczki (np. do Muzeum Pi�miennictwa i Drukarstwa) i pikniki; 
- lekcje biblioteczne dot. wszelkich tematów; 
- prezentacje multimedialne i pokazy tworzenia katalogów komputerowych; 
- prezentacje zbiorów bibliotecznych i działów zamkni�tych na co dzie� dla czytelnika;  
- projektowanie ekslibrisów bibliotecznych; 
- seminarium nt. Brodnickie biblioteki XXI wieku (Koło SBP w Brodnicy i Oddział SBP w Toruniu); 
- zjazd byłych i obecnych pracowników biblioteki; 
- amnestie dla czytelników; 
- kiermasze i loterie; 
- giełd� płyt gramofonowych; 
- konkursy  (np. na projekt okładki ksi��ki dzieci�cej; Co czytała moja Babcia? Co czytał mój 

Dziadek? w Trzebiatowie; na wiersz o ksi��ce, bibliotece, rado�ci czytania); 
- turniej wiedzy o bibliotece; 
- dni otwarte dla cudzoziemców (np. dla mieszka�ców Frankfurtu w Słubicach); 
- integracyjn� imprez� dla dzieci z ułomno�ciami;  
-     dzie� biblioteki muzycznej; 
- spotkania  -  autorskie, z grupami literackimi, z twórcami ludowymi, z lalkarzem;  
- spotkanie z przedstawicielami zast�pu rycerskiego. 

O promocj� imprez zadbało ponad 70 czasopism i kilkana�cie stacji radiowych oraz – co warto 
podkre�li� – lokalne telewizje kablowe. Niewiele zapowiedzianych przedsi�wzi�� nie odbyło si�, a tylko 
niektóre zostały przesuni�te na inny, nieraz bardzo bliski, termin. 
          Mikołaj Juliusz Wachowicz 
         



 

 


