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Krajowy Zjazd Delegatów SBP
W dniach 30-31 maja w Konstancinie-Jeziornie, obradował
Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uczestniczyło w nim 82 delegatów z 16 okręgów, Honorowy Przewodniczący Stanisław Czajka, Honorowi Członkowie SBP: Barbara Drewniewska-Idziak, Bolesław Howorka,
Janina Jagielska, Andrzej Kempa, Jadwiga Kołodziejska,
Stanisław Krzywicki, Jan Wołosz, Józef Zając oraz goście bibliotekarze, księgarze, wydawcy, media, a także przedstawiciele Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i inni.
Uroczystego otwarcia Zjazdu, z udziałem pocztu sztandarowego, dokonali Elżbieta Stefańczyk oraz Stanisław Czajka. Listę
zmarłych członków SBP odczytał kol. Ryszard Turkiewicz.
Następnie odbyło się wręczenie nagród konkursowych SBP:
• Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego
− Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we
Lwowie / Jolanta Gwioździk, Edward Różycki. – Warszawa : Wydawnictwo DIG
− Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
• Nagrody Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej
(otrzymała ją Anna Wałek za pracę „Biblioteki cyfrowe na
platformie dLibra”)
W dalszej części Zjazdu, ustępująca przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk przedstawiła prezentację podsumowującą działalność Stowarzyszenia w kadencji 2005-2009, zwracając przy tym szczególną uwagę na przyjęte priorytety oraz
zrealizowane zadania. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyła:
• działania na rzecz wzmocnienia struktur SBP
• Jubileusze 90-lecia SBP i 80-lecia Przeglądu
Bibliotecznego
• VI Forum SBP
• rozwój programów promocji czytelnictwa (Tydzień Bibliotek
oraz Mistrz Promocji Czytelnictwa)
• rozbudowę platformy cyfrowej SBP
• intensyfikację udziału w Programach Operacyjnych
• działalność edukacyjno-szkoleniową (konferencje, seminaria, warsztaty)
• rozwój wydawnictw SBP, w tym umieszczenie dwóch periodyków na liście czasopism punktowanych MNiSzW oraz
rozpoczęcie digitalizacji czasopism
• rozwój współpracy ze środowiskiem bibliotekarskim oraz
organizacjami pozarządowymi
• prace Zespołu ds. opracowania założeń i projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach
• przystąpienie do LIBER
• rozwój sponsoringu i inne działania na rzecz stabilizacji
sytuacji finansowej Stowarzyszenia
Uhonorowaniem pracy członków Stowarzyszenia było przyznanie SBP w 2008 roku, Nagrody Honorowej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za całokształt działalności społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej. W pełnym emocji wystą-

pieniu, nagrodzonym owacjami zebranych, ustępująca przewodnicząca SBP podziękowała wszystkim strukturom Stowarzyszenia za pomoc i wsparcie w realizacji celów i zadań SBP.
Kol. przewodniczącej podziękował za pracę w minionej kadencji kol. Janusz Ambroży.
Następnie wystąpili goście Zjazdu, w tym m.in.: Piotr Kieżun
(Instytut Książki), Bogdan Klukowski (Stowarzyszenie Księgarzy Polskich), Tadeusz Górny (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Jan Malicki (Krajowa Rada Biblioteczna), Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa).
Odczytano list skierowany do uczestników Zjazdu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz listy od prof.
Jacka Wojciechowskiego - przewodniczącego Rady Programowej Wydawnictwa SBP, Honorowych Członków SBP - Zbigniewa Nowaka i Zbigniewa Żmigrodzkiego.
W kolejnych punktach porządku obrad przedstawiono sprawozdania za kadencję 2005-2009 z działalności: Zarządu
Głównego SBP (zaprezentowała kol. Maria Burchard), Zarządów Okręgów SBP (kol. Sylwia Błaszczyk), Sekcji, Komisji i
Zespołu (kol. Ewa Chrzan), Skarbnika (kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska), Głównej Komisji Rewizyjnej (kol. Janusz
Ambroży), Głównego Sądu Koleżeńskiego (kol. Bolesław
Howorka). Kol. Sylwia Błaszczyk, przewodnicząca Komisji
Statutowej, przedstawiła propozycję zmian w statucie. Projekt
Strategii SBP na lata 2010-2021 omówiła kol. M. Burchard.
Ze Strategią spójny jest Program działania 2009-2013, którego projekt przedstawiła kol. E. Stefańczyk. KZD udzielił absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia. Odbyły się
wybory: przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, członków Zarządu Głównego SBP, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 202009-2013.
Delegaci ponownie wybrali (prawie jednogłośnie) na Przewodniczącego SBP kol. Elżbietę Stefańczyk - wicedyrektora
Biblioteki Narodowej.
Członkami Zarządu Głównego zostali:
• Bednarska Helena – okręg wielkopolski
• Błaszczyk Sylwia – okręg śląski
• Bochan Maria – okręg wielkopolski
• Burchard Maria – okręg mazowiecki
• Chapska Joanna – okręg lubelski
• Chrzan Ewa – okręg pomorski
• Ganińska Halina – okręg wielkopolski
• Kobierska-Maciuszko Ewa – okręg mazowiecki
• Krawczyk Jerzy – okręg małopolski
• Marcinkowski Piotr – okręg wielkopolski
• Marcinowski Krzysztof – okręg zachodniopomorski
• Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna – okręg mazowiecki
• Przybysz Marzena – okręg mazowiecki
• Turek Stanisław – okręg podkarpacki
Nowo wybrany Zarząd Główny SBP ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r.

Nr 5(73) | Maj 2009

KZD c.d.
Główny Sąd Koleżeński:
• Howorka Bolesław – przewodniczący
• Jagielska Janina – wiceprzewodniczący
• Zając Józef – sekretarz
• Kołodziejska Jadwiga – członek
• Misiowa Alina Matylda – członek
Główna Komisja Rewizyjna:
• Zaborowska Elżbieta – przewodnicząca
• Kondras Jerzy – wiceprzewodniczący
• Bugajewska Magdalena – sekretarz
• Figiel Grzegorz – członek
• Pijanowska Jadwiga – członek
• Plutecka Bożena – członek
• Romanik Mieczysław – członek
• Kotulska Jadwiga – zastępca członka
• Milewska Teresa – zastępca członka
Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwały w następujących sprawach:
• przyjęcia Strategii SBP na lata 2010-2021
• przyjęcia Programu działania SBP na lata 20092013
• wprowadzenia zmian w Statucie SBP
• nadania ośmiu członkom stowarzyszenia godności
Honorowego Członka SBP; godność tę otrzymali:
Marian Filipkowski (okręg warmińsko-mazurski),
Regina Korczak (okręg wielkopolski), Alina Matylda Misiowa (okręg małopolski), Elżbieta Pawlicka
(okręg łódzki), Regina Sakrajda (okręg kujawskopomorski), Marian Skomro (okręg pomorski), Ewa
Stachowska-Musiał (okręg mazowiecki), Maria
Wasik (okręg lubuski)
• wystosowania Apelu Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie
poziomu finansowania programu BIBLIOTEKA+
oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uchwalono również regulaminy działania:
• Zarządu Głównego SBP
• Głównej Komisji Rewizyjnej
• Głównego Sądu Koleżeńskiego
Przewodnicząca SBP w kadencji 2009-2013, Elżbieta
Stefańczyk przedstawiła koncepcję działania Stowarzyszenia w najbliższych czterech latach, w tym kluczowe zadania, przyjęte cele oraz wyzwania stojące
przed SBP w zakresie budowy społeczeństwa wiedzy.
Dokumenty zjazdowe dostępne będą wkrótce na naszej stronie www.ebib.info. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji, autorstwa Wojciecha Rozwadowskiego, Ryszarda Turkiewicza, Konrada Stepanajtysa.
Do Biura Zarządu Głównego SBP wpłynęło wiele gratulacji i życzeń, w tym m.in. od Jana Lusa - prezesa
Izby Księgarstwa Polskiego, prof. Barbary
Sordylowej, Zarządów Oddziałów SBP. Za wszystkie
serdecznie dziękujemy.
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Apel KZD 2009
Apel
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie
poziomu finansowania programu BIBLIOTEKA+ oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z uznaniem ocenił dotychczasowe
inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierające środkami z budżetu państwa rozwój
bibliotek publicznych w Polsce. Realizowany od 2005 roku program dofinansowania zakupu nowości wydawniczych w bibliotekach publicznych w wysokości od 30 mln zl w roku 2005 do 28,5 mln zł roku 2008
przyniósł spodziewane rezultaty. Zaopatrzenie bibliotek publicznych w nowości wydawnicze uległo znacznej
poprawie, a wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wzrósł z 5,1 woluminów na jednego mieszkańca
w roku 2003 do 9,5 w roku 2007. Przypominamy, że to nadal jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Zalecany przez międzynarodową organizację IFLA poziom zakupów nowości wydawniczych w bibliotekach publicznych wynosi 20,0 książek na stu mieszkańców.
Z ogromną nadzieją środowisko bibliotekarskie przyjęło nowy program Biblioteka+ ogłoszony w roku
2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla bibliotek wiejskich i położonych
w gminach miejsko-wiejskich. Doceniamy także najnowszą inicjatywę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjętą w kwietniu 2009 r– wyodrębnienie nowego programu ”Infrastruktura bibliotek” przeznaczonego na modernizację lokali bibliotecznych i stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej czytelnikom
dogodne warunki korzystania z usług bibliotek publicznych.
Te bardzo oczekiwane przez biblioteki i ich użytkowników inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dają szansę na zmianę w ciągu kilku najbliższych lat wizerunku bibliotek publicznych,
zwłaszcza tych wiejskich i działających w małych miejscowościach. Warunkiem spełnienia rozbudzonych nadziei jest odpowiedni poziom finansowania zapowiadanych działań.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z niepokojem przyjęło decyzję Pana Ministra zmniejszającą dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w roku 2009 do 10 mln zł, tj. aż o 64,91%
w stosunku do dotychczasowej wysokości. Znane nam są przyczyny redukcji wydatków we wszystkich resortach. Zwracamy jednak uwagę, że zmniejszenie dofinansowania ze środków MKiDN tego programu będzie
miało długofalowe negatywne skutki dla rozwoju bibliotek publicznych i stanu czytelnictwa w Polsce.
Uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich apelują do Pana Ministra o kontynuowanie wszystkich programów zapewniając im odpowiednio wysokie finansowanie.
Inwestowanie w biblioteki publiczne jest najbardziej efektywnym sposobem wspierania rozwoju edukacji, kultury i nauki w społeczeństwie wiedzy, czego dowodzą przykłady w innych krajach europejskich, a
także najnowsza wiedeńska deklaracja organizacji EBLIDA i NAPLE zwracająca uwagę Komisji Europejskiej
na wzrastające znaczenie bibliotek publicznych w społeczeństwie wiedzy.
Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Konstancin-Jeziorna, 31 maja 2009 r.
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Konferencja „Nowoczesna biblioteka
kluczem do sukcesu uŜytkowników i edukacji społeczeństwa ”
W dniach 29-30 maja br. w Konstancinie-Jeziorna odbyła
się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom nowoczesnej biblioteki i jej wpływu na kształtowanie społeczeństwa wiedzy oraz wizerunku zawodu bibliotekarza. Towarzyszyła ona Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP.
Konferencja odbywała się pod patronatem: Bogdana
Zdrojewskiego - ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Barbary Kudryckiej - ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Katarzyny Hall - ministra edukacji narodowej.
Uczestników powitała Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk, która zwróciła uwagę, że nowoczesna biblioteka,
zarówno publiczna, szkolna, pedagogiczna jak i naukowa,
odgrywa szczególną rolę w edukacji społecznej. Pojęcie
nowoczesnej biblioteki jest szeroko rozumiane i obejmuje
zarówno jakość zbiorów bibliotecznych, formy i metody ich
udostępniania, jak również umiejętności zawodowe bibliotekarzy oraz warunki w jakich realizują usługi biblioteczne.
Pierwszy blok tematyczny, który prowadziła Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW, poświęcony był zadaniom
biblioteki w systemie nauki i kultury, organizacji przestrzeni
bibliotecznej oraz potrzebom i oczekiwaniom użytkowników
bibliotek. Referaty na ten temat wygłosili Dariusz
Grygrowski z IINiSB UW (Funkcje nowoczesnej biblioteki w
społeczeństwie wiedzy), Danuta Konieczna - dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich) oraz Katarzyna Wolff - kierownik Instutytu Książki i Czytelnictwa BN (Społeczny zasięg bibliotek w
Polsce. Potrzeby i oczekiwania użytkowników).
Sesję drugą poświęconą zagadnieniom prawodawstwa
bibliotecznego, prowadził prof. dr hab. Marcin Drzewiecki.
Status prawny biblioteki publicznej, sytuację w zakresie
egzekwowania zapisów ustawowych, zagadnienie prawnych podstaw kooperacji międzybibliotecznej przedstawił
Andrzej Tyws - dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
Problemy kształtowania polityki bibliotecznej, zakres uregulowań prawnych oraz kierunki zmian w ustawie o bibliotekach przedstawiła Jolanta Stępniak, dyrektor Biblioteki
Głównej PW oraz przewodnicząca powołanego przez SBP
zespołu ds. opracowania założeń i projektu nowelizacji
ustawy o bibliotekach. Praktyczne zagadnienia prawa w
działalności bibliotek, m.in. problemy windykacji książek

przedstawiła Joanna Hetman-Krajewska z kancelarii
prawniczej PATRIMONIUM.
W drugim dniu obrad, pierwsza sesja prowadzona przez
Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską (BN), poświęcona była
wizerunkowi zawodu bibliotekarza. Referat na temat prowadzonych studiów w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, specjalizacji wygłosił prof. UW dr hab.
Dariusz Kuźmina. Wyniki badań w zakresie oczekiwań
pracodawców względem bibliotekarzy i pracowników informacji przedstawiła prof. Maria Próchnicka z IINiB UJ. O
pragmatyce zawodowej bibliotekarzy mówił Jerzy Krawczyk z Biblioteki Głównej AGH.
Czwarta sesja konferencji poświęcona była finansowaniu
działalności bibliotek. Referat na temat źródeł finansowania działalności bibliotecznej przedstawiła Bogumiła Urban
z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. O finansowaniu samorządowych
bibliotek publicznych, mówiła również Małgorzata Jezierska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Poruszyła ona
m.in. zagadnienia istniejących zasad finansowania bibliotek
publicznych, udziału środków na kulturę w budżetach samorządów, wydatków na zakupy książek i zbiorów specjalnych w ostatnich latach oraz programów operacyjnych
MKiDN, z których można uzyskać dofinansowanie na działalność bibliotek.
W konferencji wzięło udział ok. 120 osób.
Prezentacje prelegentów dostępne są na naszej stronie
internetowej.

Zapraszamy na konferencję-warsztaty dot. e-learningu
W dniach 23-24 września w Elblągu odbędzie się konferencja pt. „E-learning wyzwaniem dla bibliotek” połączona z warsztatami mającymi na celu przygotowanie
uczestników do korzystania i samodzielnego tworzenia
kursów zdalnych na platformie e-learningowej. Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Biblio-

teka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w
warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i formularz zgłoszenia:
http://www.konferencja-bib.oeiizk.waw.pl/
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Posiedzenie ZG

Tydzień Bibliotek 2009

30 maja br. odbyło się ostatnie w kadencji 2005-2009 posiedzenie
Zarządu Głównego SBP z udziałem przedstawicieli Głównej Komisji
Rewizyjnej (Janusza Ambrożego, Barbary Drewniewskiej-Idziak),
Głównego Sądu Koleżeńskiego (Bolesława Howorki), Honorowego
Przewodniczącego SBP - Stanisława Czajki, przewodniczącej Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień - Janiny Jagielskiej, dyrektora Biura ZG SBP Anny Grzecznowskiej oraz dyrektora Wydawnictwa SBP - Janusza
Nowickiego. Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Stefańczyk.
W programie m.in.:
• zatwierdzenie Porządku obrad KZD
• zaopiniowanie Programu działania SBP na lata 2009-2013
• przyjęcie sprawozdań za kadencję 2005-2009 z działalności: ZG
SBP, Zarządów Okręgów, Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP, Skarbnika SBP, GKR, GSK
• przyjęcie propozycji listy kandydatów do nadania godności Członka
Honorowego SBP (listę przedstawiła kol. Janina Jagielska)
• propozycje zmian w Statucie SBP (kol. Sylwia Błaszczyk)
W sprawach różnych omówiono realizację Tygodnia Bibliotek.

8 maja w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego,

180-lecie Biblioteki Raczyńskich
5 maja br. w Poznaniu odbyły się uroczystości z
okazji Jubileuszu 180-lecia Biblioteki Raczyńskich
ph. „Dostojna od zawsze, nowoczesna od dziś”, z
udziałem władz miasta, samorządowców oraz licznie przybyłych bibliotekarzy. W trakcie uroczystości otwarto wystawę „Uratowane skarby piśmiennictwa polskiego i europejskiego”. W obchodach
jubileuszu uczestniczyła kol. Elżbieta Stefańczyk,
która w imieniu ZG SBP, złożyła na ręce dyrektora
Wojciecha Spaleniaka, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy Biblioteki oraz wręczyła
medale „W dowód uznania” i „Honorową odznakę
SBP”, zasłużonym bibliotekarzom.

odbyła się konferencja prasowa pt. „Nowe
oblicza bibliotek. Biblioteki gminne wobec wyzwań XXI wieku”, inaugurująca obchody Tygodnia Bibliotek 2009. Konferencję otworzyli:
Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP
oraz gospodarz spotkania, Michał Strąk - dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Rozwój programu, jego zasięg, hasło
tegorocznej edycji, omówiła kol. Elżbieta Stefańczyk. Następnie ciekawie zaprezentowały
się dwie biblioteki gminne: Gminna Biblioteka
Publiczna w Kadzidle (jej działania przedstawiła Wiesława Sobiech - dyrektor Biblioteki)
oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Nałęczowie (Katarzyna Wójcik). Referat na
temat bibliotek publicznych na obszarach wiejskich przedstawiła Małgorzata
Jezierska z Instytutu Książki i
Czytelnictwa BN.
30 maja br. odbyło się spotkanie
moderatorów Tygodnia Bibliotek
i innych osób wspierających promocję programu w regionach,
podczas którego omówiono przebieg realizacji tegorocznej edycji
oraz dokonano wstępnego podsumowania przedsięwzięcia. Rozwijają się akcje promocyjne programu na ulicach miast. Po ubiegłorocznych billboardach (w Śremie), w tym roku z inicjatywy
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
plakat TB umieszczony został
m.in. na ratuszu.

Warsztaty w Nautilusie
W dniach 18-19-20 maja br. odbyła się 2 edycja warsztatów poświęconych niekonwencjonalnym metodom wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez SBP, Instytut Goethego w Warszawie oraz Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy (Nautilus). Zajęcia prowadziła Claudia Rouvel z Berlińskiego Centrum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Les Art. Warsztaty miały na celu zapoznanie bibliotekarzy z metodami kształtowania
w dzieciach nawyku czytania, oddziaływania poprzez zabawę na zmysły, które odgrywają główną rolę w procesie czytania i odczuwania z
tego radości. W warsztatach uczestniczyło 60-ciu bibliotekarzy, pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Wyniki aplikacji do programów operacyjnych
W wiosennym naborze wniosków do programów operacyjnych, Zarząd
Główny SBP uzyskał dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:
• Program „Literatura i czytelnictwo”:
• Wkładka tematyczna do Bibliotekarza - Dobre praktyki
• Wydawanie półrocznika Zagadnienia Informacji Naukowej w
roku 2009
• Program „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”
• Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt. „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”

Spotkanie w FRSI
4 maja br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji rozwoju ogólnopolskiego portalu bibliotecznego, który powstać
ma na bazie obecnej platformy cyfrowej SBP,
w ramach realizowanego przez FRSI Programu
Rozwoju Bibliotek. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie ZG SBP (E. Stefańczyk, E. Kobierska-Maciuszko), zespołu EBIB (B. BednarekMichalska, D. Sawicka, A. Filipowicz, A.
Radwański) a także E. Górska,
A. Grzecznowska i inni. Zgłoszono szereg
uwag do koncepcji portalu. Dyskutowano m.in.
kwestie jego nazwy, funkcji, struktury, zakresu
tematycznego treści, a także prawa własności
oraz zagadnienie organizacyjne, i finansowe.
Wyrażono wolę kontynuacji spotkań, których
finalizacją będzie zawarcie umowy grantowej
między SBP a FRSI.
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Zaprosili nas:
• 5 maja - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim na
konferencję nt. „Otwarta nauka w Polsce”
• 7 maja - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na otwarcie wystawy pt. „Nasi sąsiedzi - Litwa”
• 7 maja - 10 czerwca - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na V Sosnowieckie Dni Literatury
• 7 maja - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu - Barbara Gieryk na obchody Dnia Bibliotekarza i
Jubileusz 60-lecia Biblioteki. W uroczystościach wzięła udział kol. ElŜbieta Stefańczyk
• 8 maja - dyrektor KsiąŜnicy Pomorskiej oraz dyrektorzy bibliotek tworzących Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek na spotkanie inaugurujące działalność Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”
• 11 maja - Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie, Miejska Biblioteka Publiczna w śarach na otwarcie wystawy Przegląd
Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2009, nad którą patronat objął SBP
• 11 maja - Starosta Bielski, KsiąŜnica Beskidzka i Oddział SBP w Bielsku-Białej na rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą
bibliotekę publiczną w powiecie bielskim ph. „Biblioteka plus”
• 13 maja - Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Roland Berger Strategy Consultants na otwarcie Czytelni Rolanda Bergera i Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury
• 13 maja - Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Oddział SBP w Jaśle na uroczystość wręczenia nagród „XVI konkursu
literackiego twórczości dzieci i młodzieŜy”
• 14 maja - Polska Sekcja IBBY na uroczystość wręczenia nagród i wyróŜnień w konkursie na Dziecięcy Bestseller Roku
DONG 2008. Obecna była redaktor naczelna Poradnika Bibliotekarza - Jadwiga Chruścińska
• 18 maja - dyrektor Biblioteki na Koszykowej na uroczystości z okazji Dnia Kierbedziów - Święta Bibliotekarzy i Bibliotek.
Obecne były m.in. kol. ElŜbieta Stefańczyk i Jadwiga Chruścińska
• 20 maja - Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku, Okręg pomorski SBP oraz Oddział SBP w Gdańsku na jubileusz 40-lecia
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz „Pomorski dzień bibliotekarza”
• 20 maja - Prezes Polskiej Izby KsiąŜki Piotr Marciszuk na Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego dokonano
wyboru nowej Rady PIK. Gościem spotkania była m.in. ElŜbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP
• 22 maja - „Wiadomości Księgarskie” na konferencję „Naprawić rynek”
• 22 maja - Polskie Towarzystwo Wydawców KsiąŜek na spotkanie z okazji wręczenia nagród i wyróŜnień 49. konkursu
„Najpiękniejsze KsiąŜki Roku 2008”
• 28 maja - KsiąŜnica Beskidzka w Bielsku-Białej na uroczystość podsumowania X edycji międzynarodowego konkursu z
cyklu „Tworzymy własne wydawnictwo”. Patronat nad konkursem objęła ElŜbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP która
skierowała do organizatorów konkursu list okolicznościowy
• 27-29 maja - Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na ogólnopolską konferencję naukową „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i moŜliwości współpracy”. List
do uczestników konferencji przesłała kol. ElŜbieta Stefańczyk
• 31 maja - Oddział SBP we Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna na wernisaŜ wystawy plenerowej
„Wrocławskie spotkania po latach”
Nowości wydawnicze SBP:
Do Biura ZG SBP zostało nadesłanych • „Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra” - Anna Wałek
takŜe wiele zaproszeń na wydarzenia
- Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej
organizowane z okazji Dnia Bibliotekarza. Wszystkim bibliotekarzom i sympa- • „Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie” tykom Stowarzyszenia serdecznie dzięMałgorzata Góralska
kujemy.
• „Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych” - praca zbiorowa pod
redakcją Katarzyny Wolff

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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