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Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla SBP za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i upowszechnianie 
kultury czytelniczej wystąpiła Krajowa Rada Biblioteczna, a rekomendacji udzieliła Konferencja Dyrektorów Bibliotek 
Akademickich Szkół Polskich. Obu wnioskodawcom serdecznie dziękujemy. Nagrodę tę traktujemy jako wyraz uhonorowania 
całego środowiska bibliotekarskiego za jego wkład w kształtowanie dorobku polskiej kultury, realizacji misji społecznej na 
rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa.  
 

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Nagroda Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dla 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przypadającego w 

dniu 8 maja, Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk 

złożyła całemu środowisku bibliotekarskiemu 

najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i 

osobistej pomyślności. Z kolei do Pani Przewodniczącej i 

Biura ZG SBP napływały liczne zaproszenia na 

uroczystości związane ze świętem bibliotekarzy, za które 

serdecznie dziękujemy.  

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

Dnia 5 maja br. odbyło się posiedzenie Prezydium 
Zarządu Głównego SBP. Porządek obrad obejmował: 
• Tydzień Bibliotek 2008, 
• informacje o pracy Zarządu Głównego w okresie 

marzec-kwiecień 2008 r., 
• przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów, 
• sprawy różne. 
W posiedzeniu obok członków Zarządu Głównego 
udział wzięli: Stanisław Czajka - Honorowy 
Przewodniczący SBP  oraz Janina Jagielska - 
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. 

Posiedzenie Prezydium ZG SBP 

5 maja br. w Zespole Szkół Nr 2 im. Wandy 
Rutkiewicz w Warszawie odbyła się konferencja 

prasowa inaugurująca tegoroczną edycję Tygodnia 
Bibliotek. Konferencja pt. „Biblioteki szkolne i 
pedagogiczne wobec wyzwań XXI wieku” poświęcona 

była zagadnieniom nurtującym środowisko 
bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych. 
Uczestników konferencji powitały: Janina Semik - 

Dyrektor Zespołu Szkół oraz kol. Elżbieta Stefańczyk, 
która przybliżyła zebranym zadania Tygodnia. W 
programie konferencji znalazły się prezentacje 

multimedialnych centrów informacyjnych w 
bibliotekach szkolnych (przedstawili je: Andrzej 

Kubrak z Zespołu Szkół Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, dr Renata Sowada 
ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie) oraz 
różne formy działalności i inicjatywy popularyzujące 

czytelnictwo, podejmowane przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Toruniu oraz bibliotekę Szkoły 
Podstawowej nr. 109 w Warszawie. W konferencji 

wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, 

bibliotekarze, wydawcy, dziennikarze. Po 
zakończeniu konferencji zwiedzaliśmy bibliotekę 
gospodarza spotkania - Zespołu Szkół nr 2 im. 

Tydzień Bibliotek -  
konferencja prasowa 

Zarząd Okręgu SBP w Katowicach wraz z Biblioteką 
Śląską i Urzędem Miejskim w Będzinie zorganizowali w 
dniu 29 maja, w ramach obchodów święta bibliotekarzy i 
bibliotek, seminarium, które skupiło liczną rzeszę 
bibliotekarzy województwa śląskiego. Gospodarzami 
spotkania byli Radosław Baran - Prezydent Miasta 
Będzinia, prof. dr Jan Malicki - Dyrektor Biblioteki 
Śląskiej, Sylwia Błaszczyk - Przewodnicząca Okręgu 
Śląskiego SBP oraz Bożena Staszewska - Dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie. 
Wśród gości znaleźli się: dr Tomasz Makowski, Dyrektor 
BN, Adam Lazar, Starosta Będziński, Maria Burchard, 
Sekretarz Generalny SBP oraz Ryszard Turkiewicz, 
opiekun Okręgu Śląskiego z ramienia ZG SBP. 
W programie uroczystości znalazły się m.in.: prezentacja 
Miasta Będzina, wręczenie dorocznej Nagrody Śląskiego 
Środowiska Bibliotekarskiego – laureatką w 2008 r. 
została Beata Wardęga, pracownik MiPBP im. Stefana 
Żeromskiego w Będzinie, wręczenie odznak Zasłużony dla 
Kultury Polskiej – Barbarze Laszczyńskiej z MPB w 
Rydułtowach i Kornelii Delowicz z PiMBP w Rybniku. 
Zwiedzaliśmy również będzińską bibliotekę. 

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek w Będzinie 

W dniu święta bibliotekarskiego - 8 maja, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu i Oddział w Opolu, 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka 
Główna Politechniki Opolskiej, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 
zainaugurowały wspólnie obchody Tygodnia Bibliotek. W 
programie znalazły się m.in.: wystąpienie kol. Elżbiety 
Stefańczyk -  Przewodniczącej SBP, wykład Jerzego 
Komięgi „Spotkania w bibliotece - szansą dzieci na 
uczestnictwo w kulturze”, uhonorowanie medalami 
zasłużonych bibliotekarzy. 

Inauguracja Tygodnia Bibliotek w Opolu 
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W dniu 23 czerwca w Bibliotece Narodowej odbędzie 
się międzynarodowe seminarium poświęcone zagadnie-
niom strategii i metod skutecznego lobbingu w działalno-
ści bibliotecznej. Organizatorami seminarium są: Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa 
oraz Instytut Goethego w Warszawie. W programie 
m.in. omówienie metod i środków lobbingu, przykłady 
skutecznego lobbowania oraz warunki wspierania dzia-
łalności lobbistycznej. 
Więcej informacji na stronie www.ebib.info  

Zapraszamy na konferencję 
„Lobbing na rzecz bibliotek” 

W dniach 5-6 maja br. w Centrum NUKAT, Sekcja Bi-
bliotek Muzycznych SBP, Centrum NUKAT oraz Bibliote-
ka Uniwersytecka w Warszawie zorganizowały II spo-
tkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki mu-
zyczne. W obradach uczestniczyło ok. 60 bibliotekarzy 
z 18 bibliotek muzycznych, uniwersyteckich, publicznych 
oraz akademii muzycznych. Celem spotkania było 
przedstawienie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu 
katalogu NUKAT i ich wpływu na proces katalogowania 
druków muzycznych oraz dyskusja nad uwagami doty-
czącymi praktyki katalogowania. Ustalono, że dalsze 
robocze kontakty będą możliwe poprzez listę dyskusyj-
n ą   b i b l i o t e k a r z y  m u z y c z n y c h :  b i b -
muz@googlegroups.com, która pełni funkcję forum do 
rozwiązywania bieżących problemów i wymiany do-
świadczeń. 

Spotkanie bibliotekarzy w Centrum NUKAT 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Węgierskich 
przedstawicielka ZG SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
wzięła udział w międzynarodowej konferencji 
podsumowującej projekt  finansowany ze środków Unii 
Europejskiej pt. Competitive country by competitive librarian, 

która odbyła się 28 maja 2008 r. w siedzibie węgierskiego 
Parlamentu w Budapeszcie. Na konferencji, m. innymi, dr 
Maria Schneider, sekretarz stanu ds. kultury w Ministerstwie 
Edukacji przedstawiła założenia strategicznego programu 
rządu węgierskiego na lata 2008-2013 na rzecz rozwoju 
bibliotek i usług informacyjnych. Eric Sutter przedstawił 
założenia i dotychczasowe osiągnięcia projektu 
ustanowienia certyfikatu potwierdzającego odpowiednie 
kompetencje pracowników wykonujących zawody 
bibliotekarza i dokumentalisty porównywalne we wszystkich 
krajach europejskich (CERTIDOC); przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Węgierskich Klára Bakos 
podsumowała efekty realizacji projektu Competitive country 

by competitive librarian na Węgrzech, w ramach którego 
ponad 900 bibliotekarzy wzięło udział w warsztatach i 
seminariach zwiększających kompetencje zawodowe 
bibliotekarzy . Po zakończeniu konferencji J. Pasztaleniec-
Jarzyńska przeprowadziła rozmowy z p. Klárą Bakos oraz 
Erikiem Sutter na temat możliwości współpracy z polskimi 
bibliotekarzami oraz z SBP. 

Wizyta kol. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej 
w Budapeszcie 

26 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego 
Związku Bibliotek, bibliotekarze spotkali się z 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 
Bogdanem Zdrojewskim w siedzibie Biblioteki 
Narodowej. Pan Minister przedstawił cele polityki 
resortu w najbliższym okresie, w realizacji których 
istotna rola przypada bibliotekom. Cele te 
ukierunkowane są na: 
• zwiększenie recepcji kultury polskiej na świecie 
• rozwój edukacji kulturalnej polskiego społeczeństwa 
• zmiany w programach operacyjnych MKiDN 
• inwestycje w kulturze 
Minister Bogdan Zdrojewski omówił też założenia 
nowego programu operacyjnego „Biblioteka Plus”. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu 
Głównego SBP:  kol .  Maria Bochan - 
wiceprzewodnicząca SBP, aktywnie działająca również 
w PZB oraz kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
która jako gość Zgromadzenia przedstawiła 
najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia 
Stowarzyszenia.  

Członkowie ZG SBP na Walnym Zgromadzeniu 
Polskiego Związku Bibliotek 

W dniu 7 maja br. kol. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła 
w uroczystościach 140-lecia historii czytelnictwa na 
terenach Bielska-Białej oraz 60-lecia utworzenia 
Książnicy Beskidzkiej, połączonych ze spotkaniem 
bibliotekarzy powiatu bielskiego.  
Podczas uroczystości pracownikom Biblioteki wręczono 
okolicznościowe listy od Prezydenta Bielska-Białej -Jacka 
Krywulta, zaś Przewodnicząca SBP przekazała list 
gratulacyjny na ręce dyrektora Biblioteki Bogdana 
Kocurka. Zasłużonych bibliotekarzy uhonorowano 
medalami. Wręczono również nagrody przyznane w VIII 
konkursie na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. 

140-lecie czytelnictwa w Bielsku-Białej 
oraz 60-lecie KsiąŜnicy Beskidzkiej 

W dniach 15-17 maja br. w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie odbyła się Krajowa 
Konferencja Bibliotekarzy, w której uczestniczyło ponad 
200 bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych. W pierwszym dniu konferencji 
przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk, która 
objęła patronatem honorowym przedsięwzięcie, 
przedstawiła założenia programowe SBP realizowane 
w 2008 roku, zwracając szczególną uwagę na 
uruchomienie w portalu SBP Serwisu Informacyjnego 
Biblioteka Pedagogiczna. Patronat medialny nad 
konferencją, organizowaną przez Instytut Badań w 
Oświacie, sprawował Poradnik Bibliotekarza, a ofertę 
wydawniczą zaprezentowało Wydawnictwo SBP. 

SBP na II Krajowej Konferencji 
Nauczycieli Bibliotekarzy 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 

• 5, 6, 7, 9, 29, 30, 31 maja - Centrum Informacyjne im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 
na przegląd twórczości Andrzeja Titkowa, 

• 8, 9, 27 maja - Korporacja Ha!art na spotkania z autorami, promocje ksiąŜek, wykła-
dy,  

• 5 maja - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku na otwar-
cie Filii nr 9. List gratulacyjny przesłała ElŜbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP,  

• 6 maja - Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na kon-
ferencję „II korpus polski w kampanii włoskiej i losy jego Ŝołnierzy po wojnie”. śy-
czenia owocnych obrad przesłała na ręce dyrektora CBW kol. ElŜbieta Stefańczyk, 

• 4-10 maja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Norzyckiej w Nałę-
czowie do uczestnictwa w IV Faustynaliach, 

• 13 maja - Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle na uroczystość wręczenia nagród XIII 
konkursu literackiego twórczości dzieci i młodzieŜy, 

• 13 maja - Burmistrz Miasta Złotowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie 
na VI Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego. List do uczestników Forum prze-
słała Przewodnicząca SBP, 

• 15 maja - Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni na spotkanie z Kapitułą Nagrody 
Literackiej Gdynia, podczas którego przedstawiono nominacje do nagrody w roku 
2008. W spotkaniu uczestniczyła kol. ElŜbieta Stefańczyk, 

• 15 maja - Komitet Organizacyjno-Programowy Obchodów Światowego Dnia Społe-
czeństwa Informacyjnego w Polsce w 2008 roku na Wielką Galę Społeczeństwa In-
formacyjnego, 

• 15 maja - Muzeum Drukarstwa Warszawskiego oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy na otwarcie wystawy „Księgarnia wydawnicza Trzaska, Ebert i Mi-
chalski”, 

• 26 maja - Magazyn Bibliotek Mokotowskich na koncert „Dla Ciebie Mamo śpiewa-
my” z okazji święta matki, 

• 29 maja - Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego na serię imprez związanych z 
Dniami Historii Płocka; pozdrowienia dla uczestników przesłała Przewodnicząca 
SBP, 

• 29 maja - Polska Sekcja IBBY na uroczystość wręczenia nagród i wyróŜnień w Kon-
kursie na Dziecięcy Bestseller Roku DONG 2007, 

• 29 maja - Muzeum Drukarstwa Warszawskiego na chrzest drukarzy. W trakcie uro-
czystości, dyrektor Muzeum - Barbara Rogalska, odczytała Ŝyczenia skierowane przez 
Przewodniczącą SBP do młodego pokolenia drukarzy. W spotkaniu uczestniczyła 
Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP, 

• 29 maja - dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Ga-
bryela na uroczystości jubileuszowe 60-lecia Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Gra-
tulacje przesłała uczestnikom uroczystości kol. ElŜbieta Stefańczyk. 

Nowości 
wydawnicze: 

 
1. Przyszłość bibliotek w Polsce / red. Jadwiga 

Sadowska 
2. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy / pr. zbior. pod. 

red. K. Materskiej, E. Chuchro i B. Sosińskiej-Kalaty 
3. Fonoteka - wczoraj, dziś i jutro / pod red. K. Janczewskiej-

Sołomko, M. Kozłowskiej  

Wernisaż wystawy, zainicjowanej 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną i 

Koło SBP w Żarach, prezentującej 

dorobek artystyczny bibliotekarzy, 

odbył się w dniu 5 maja br. w 

Żarach.  Na wystawie , którą 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

objęło patronatem, prezentowanych 

było 20 prac -  malarskich , 

rękodzielniczych, fotograficznych, 

ko l e k c j o ne r s k i c h ,  p i s a r s k i c h , 

graficznych i sztuki dekoracyjnej.  

„Pasje twórcze 
bibliotekarzy” 

Z okazji wyboru Pani Prof. dr hab. 
Elżbiety Barbary Zybert na dziekana 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, Przewodnicząca SBP 
- Elżbieta Stefańczyk przesłała Pani 
Profesor list gratulacyjny i życzenia 
powodzenia na nowym stanowisku. 
Kol. E. Stefańczyk przesłała również 
na ręce Pana dr hab. Dariusza 

Kuźminy gratulacje z okazji wyboru 
na dyrektora Instytutu Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW.  

Gratulacje od SBP 

W maju SBP objęło patronatem 

Akcję społeczną „Czas na czytanie. 

Dzielimy się przyjemnością”, organizo-

wana, przez Agencję Ciszewski Public 

Relations, Świat KsiąŜki i Fundację 

Agory, w dn. 15 maja - 30 września br. 

Uprzejmie przypominamy, że do 15 
czerwca należy przesłać do Biura ZG 
SBP sprawozdania z przebiegu 
tegorocznej  edycj i  programu 
Tygodnia Bibliotek. Więcej o formie 
sprawozdania na naszej stronie www. 

Komunikat 


