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

W dniach 10-11 maja w Multimedialnej Bi-
bliotece dla Dzieci i Młodzieży "Nautilus" w 
Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich i Goethe-Institut zorganizowali kolejne 
warsztaty dot. niekonwencjonalnych metod 
wspierania czytelnictwa wśród młodzieży. Tym 
razem dyskutowano nad interaktywnymi for-
mami zajęć dla osób w wieku 10–13 lat. Zaję-
cia dla dwóch 20-osobowych grup biblioteka-
rzy ponownie prowadziła Claudia Rouvel z 
Berlińskiego Centrum Literatury Dziecięco-
Młodzieżowej - LesArt (poprzednie warsztaty 
dot. wspierania czytelnictwa dzieci odbyły się 
w 2008 r.).  
Zachęcanie do czytania polega, zdaniem 
przedstawicielki LesArt, na nawiązywaniu do 
realnych i estetycznych doświadczeń, aby wy-
korzystać je jako pomost prowadzący do lite-
ratury. Dzień powszedni dzieci i młodzieży jest 
dziś kształtowany przede wszystkim przez 
świat rzeczy i konsumpcję. Percepcja estetycz-
na odbywa się głównie za pośrednictwem 
elektronicznych mediów operujących obrazem. 
Obydwa te aspekty kształtują postawę życio-
wą, która raczej nie skłania do refleksji nad 
własnym „ja“ w skomplikowanym świecie. Na-
tomiast ambitna literatura dla dzieci i mło-
dzieży inicjuje postawę wręcz przeciwną. 
Przedstawia ona różne modele i postawy ży-
ciowe, sprawia, że dorastający młodzi ludzie 
zaczynają zastanawiać się nad sobą oraz in-
spiruje do krytycznej obserwacji świata. W 
takim właśnie rozumieniu warsztaty miały na 
celu wskazanie interaktywnych modeli zajęć, 
które mogą rozbudzać ciekawość i zachęcać 
do czytania. Należą do nich oryginalne połą-
czenia obrazków, liter i zwrotów językowych, 
nietypowe wprowadzenia do gatunków lite-
rackich oraz porównania tekstów literackich i 
ich adaptacji filmowych. Uczestnicy na kon-
kretnych przykładach uczyli się wprowadzać 
atrakcyjne formy prezentacji tekstów literac-
kich, korzystając przy tym z omówionych 
wcześniej doświadczeń, m.in. mediów.  

Warsztaty: „O sensie czytania pomiędzy 
konsumpcją a potokiem obrazów 

31 maja br. odbyło się spotkanie Prezydium ZG SBP 
(grupa warszawska), w którym uczestniczyli: Maria Bur-
chard, Anna Grzecznowska, Tomasz Kasperczyk, Wio-
letta Lipińska, Janusz Nowicki, Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska, Marzena Przybysz, Elżbieta Stefańczyk, 
Konrad Stepanajtys, Małgorzata Szmigielska. Spotkanie 
prowadziła Elżbieta Stefańczyk. Porządek obrad obejmo-
wał: 
1. Budowę nowego portalu SBP; redaktor naczelna portalu 

- Wioletta Lipińska omówiła strukturę portalu sbp.pl i 
propozycje zawartości poszczególnych zakładek. 

2. Realizację Strategii SBP na lata 2010-2021, związaną z 
przygotowaniem umowy z FRSI dot. wzmocnienia poten-
cjału SBP (umowa została zawarta 31 maja 2010 r.). 
Prezydium ZG przyjęło uchwały w sprawie powołania: 
• zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonowania 

bibliotek publicznych i pedagogicznych; członkami 
zespołu zostali kol. kol.: Lidia Derfert-Wolff (BG Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w 
Poznaniu), Małgorzata Jezierska (BN), Marek Ju-
rowski (Książnica Kopernikańska w Toruniu), Danuta 
Kaczmarek (WiMBP w Bydgoszczy), Grażyna 
Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
im. KEN w Warszawie), Agnieszka Pietryka 
(Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie), Teresa 
Szmigielska (Biblioteka Sejmowa) - uchwała nr. 4/-
2010 

• zespołu realizującego zadanie II.5.1.1 (Ustalenie za-
gadnień priorytetowych i wspólnych działań w za-
kresie kształcenia bibliotekarzy); w skład zespołu 
weszli kol. kol.: Halina Ganińska (Biblioteka Politech-
niki Poznańskiej), Marek Górski (Biblioteka Politechni-
ki Krakowskiej), Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersy-
tecka w Poznaniu), Danuta Konieczna (Biblioteka Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego), Mirosława Ma-
jewska (Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga Połu-
dnie m.st. Warszawy) i Iwona Wolniewicz-Pujanek 
(Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych) - uchwała nr. 5/2010 

3. Sytuacja finansowa SBP; omówiono wyniki w okresie 
styczeń - maj; zwrócono uwagę na konieczność zmniej-
szenia kosztów arkusza wydawniczego oraz zwiększe-
nia atrakcyjności szaty graficznej czasopism fachowych 

4. Realizacja planu wydawniczego SBP; dyrektor 
Janusz Nowicki przedstawił propozycje wydawnicze. 
Analizowano możliwości przeprowadzenia sondażu dot. 
tematyki publikacji oczekiwanej przez czytelników. W 
tym celu Wydawnictwo SBP nawiąże kontakt ze struktu-
rami terenowymi Stowarzyszenia. 

Posiedzenie Prezydium ZG SBP 



 

Nr 5 (84) | maj 2010 

2 

W dn. 20-21 maja br. w Bibliotece Szkoły Wyższej 
Ateneum w Gdańsku odbyła się IV Bałtycka Konferen-
cja poświęcona zagadnieniom organizacji i zarządza-
nia bibliotekami. Hasłem przewodnim spotkania było: 
W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowocze-
sność. Jednym ze współorganizatorów spotkania była 
Komisja Zarządzania i Marketingu ZG SBP. W trakcie 
obrad omówiono różne aspekty współpracy bibliotek: 
elektronicznej (w zakresie tworzenia i udostępniania 
zbiorów cyfrowych, tworzenia baz i katalogów), insty-
tucjonalnej, regionalnej, ponadgranicznej i międzyna-
rodowej, dziedzinowej, w projektach naukowych, w 
ramach stowarzyszeń itp. Koleżanki Wiesława Bu-
drowska - Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedago-
gicznych ZG SBP i Aldona Zawałkiewicz - redaktor 
naczelna serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogicz-
na SBP przedstawiły referat nt. „Serwis Elektroniczna 
Biblioteka Pedagogiczna SBP, czyli jak Internet zinte-
grował nauczycieli bibliotekarzy”, zaś redaktor na-
czelna nowego portalu SBP - Wioletta Lipińska mówi-
ła o wspomaganiu procesu integracji środowiskowej 
poprzez platformę cyfrową Stowarzyszenia i zachęci-
ła do współpracy w jej rozwoju. 

Zarządzanie i organizacja bibliotek 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Książki 
zorganizowali 13 maja br. – przed inauguracją Warszaw-
skich Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki seminarium 
dotyczące programu Biblioteka +. Strategicznym celem 
programu jest radykalna poprawa stanu bibliotek w Polsce 
– przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra 
dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego 
a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla biblio-
tek. Program składa się z 4 komponentów: 1) stworzenie 
jednolitego ogólnopolskiego, centralnego systemu kompu-
terowego MAK +, 2) internetyzacja bibliotek, 3) szkolenie 
bibliotekarzy w zakresie nowych komponentów, 4) urucho-
mienie programu finansowego wsparcia modernizacji i roz-
budowy bibliotek gminnych.  
Celem spotkania było zaprezentowanie założeń programu, 
przedstawienie dotychczasowych efektów, oferty progra-
mowej oraz harmonogramu działań na następne lata. Pro-
gram Biblioteka + zaprezentował zastępca dyrektora In-
stytutu Książki – Ryszard Skrzypczak, a problemy wdroże-
nia systemu MAK + omówił Jakub Salamon. Uruchomione 
zostały cztery w/w moduły, każdy z nich w innym momen-
cie i swoim zasięgiem objął inne grupy bibliotek. Szkolenia 
dla bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji dla bi-
bliotek gminnych, miejskich i gminno-miejskich prowadzone 
są wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Są one reali-
zowane w wojewódzkich bibliotekach publicznych 
(uczestniczy w nich ok. 1000 bibliotekarzy i przedstawicieli 
samorządów terytorialnych), za ich przebieg odpowie-
dzialni są powołani koordynatorzy regionalni.  
Ważnym elementem programu jest internetyzacja biblio-
tek. W ramach tego modułu zrealizowano dotychczas 23-
00 usług oraz zawarto porozumienie w sprawie bezpłatne-
go zapewnienia przez telekomunikację Polską S.A. wszyst-
kim bibliotekom gminnym i filiom dostępu do szerokopa-
smowego Internetu za pomocą łączy stałych radiowych.  
W 2009 r. opracowano komplet dokumentacji dotyczącej 
infrastruktury bibliotek, czyli programu rozbudowy biblio-
tek i ich modernizacji. W ramach programu realizowane są 
tzw. „małe granty”; na ich realizację przewidziano 4 milio-
ny złotych.  
W trakcie spotkania zaprezentowano projekt nowego sys-
temu katalogowego dla bibliotek – Mak+. Umożliwia on 
dokonywanie przez Internet wszelkich operacji związanych 
z katalogowaniem dokumentów bibliotecznych, (książek, 
czasopism, filmów), prezentacją oraz wypożyczaniem zbio-
rów. System jest kierowany do bibliotek posiadających 
przynajmniej 1 komputer oraz łącza internetowe spełniają-
ce określone wymagania i cechuje się prostotą w procesie 
instalacji oraz administrowania nim, a także niskimi opłata-
mi (miesięcznie ok. 100 zł. dla katalogu do 10 tys. jedno-
stek). Obejmuje 5 modułów: magazyn, czytelnia, wypoży-
czalnia, katalog i skontrum.( w opracowaniu). Został wdro-
żony w styczniu 2010 r. i jest obecnie testowany w 200 
bibliotekach. 

Biblioteka+ na 
Warszawskich Targach KsiąŜki 

W dniach 17-18 maja 2010 roku, w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie, odbyło się dwudzieste szóste spotkanie 
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, poświęcone 
typom dokumentów stosowanych w bibliografiach regio-
nalnych. Dotyczyło ono opracowania formalnego i rzeczo-
wego artykułów. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty grupy 
bibliotek współtworzących bazę bibliograficzną PRASA 
wraz z Zakładem Bibliografii Zawartości Czasopism Bi-
blioteki Narodowej. Pierwszego dnia obrad przedstawio-
no aktualne zasady opracowania artykułów w 
„Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz zmiany w JHP 
BN i jego metodyce, sposoby rejestracji artykułów w 
„Bibliografii Pomorza Zachodniego”, Systemie Bibliografii 
Regionalnej Województwa Łódzkiego”, „Bibliografii Re-
gionalnej Wielkopolski”, jak również w bibliografii regio-
nalnej opracowywanej w wałbrzyskiej Bibliotece pod 
Atlantami.  
Prezentacje przedstawione podczas drugiego dnia spo-
tkania obejmowały problematykę wspólnej bazy artyku-
łów z gazet i prasy opracowywanej przez bibliografów z 
Biblioteki Narodowej i bibliotek publicznych. O współpra-
cy w zakresie tworzenia opisów bibliograficznych do bazy 
PRASA wypowiadali się bibliotekarze pracujący w woje-
wódzkich bibliotekach publicznych w Kielcach, Krakowie, 
Lublinie, Olsztynie, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Zielonej Górze oraz Bibliotece Narodowej. 
W dyskusji poruszano problemy związane z opisem for-
malnym i rzeczowym artykułów, nowymi postanowieniami 
w gramatyce JHP BN i następstwami ich wdrażania. W 
obradach uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli bibliotek 
publicznych z całej Polski: wojewódzkich, powiatowych i 
miejskich, jak również Biblioteki Narodowej. 

26 spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 
Regionalnej ZG SBP 
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W ramach 55 Międzynarodowych Targów Książki w 
PKiN odbyła się 21 maja br. konferencja zorganizo-
wana przez redakcję „Wiadomości Księgarskich”, po-
święcona utrzymaniu zerowej stawki VAT na książki i 
czasopisma specjalistyczne. Wśród obecnych byli zain-
teresowani bezpośrednio tematem: księgarze, wydaw-
cy, bibliotekarze, w tym przedstawiciele organizacji 
branżowych (Polskiej Izby Książki, Izby Księgarstwa 
Polskiego, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Izby 
Księgarzy z Wrocławia, Polskiego Towarzystwa Wy-
dawców Książek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich), jak również przedstawiciele mediów. 
Iwona Kordjak, redaktor naczelna „Monitora Podat-
kowego” przedstawiła aktualną sytuację podatkową w 
Polsce. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej w kraju obowiązuje unijny system opodatko-
wania VAT, w którym kraje członkowskie stosują staw-
kę podstawową nie mniejszą niż 15% a w ściśle okre-
ślonych przypadkach mają prawo do stawki zreduko-
wanej, nie mniejszej niż 5%. W Polsce obowiązuje VAT 
dwudziestodwuprocentowy, a stawka zredukowana 
wynosi 7%. W szczególnych przypadkach są stosowa-
ne mniejsze stawki. Jest to wynik przeprowadzonych 
negocjacji państw, które wchodząc do UE wprowadziły 
taki zapis w swoim traktacie akcesyjnym. W poszcze-
gólnych krajach stosuje się różne stawki podatku VAT 
na książki, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii 
(bezterminowo) i Norwegii – 0%, Hiszpanii – 4%, Fran-
cji – 5,5%, Niemczech – 7%, a Danii – 25%.  
Polska, na podstawie podpisanego traktatu z 2004 
roku oraz przeprowadzonych w latach następnych ne-
gocjacji, może stosować 0% stawkę podatku VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne do końca 2010 
roku. Władze Unii Europejskiej przyjęły uzasadnienie, 
że wzrost cen i spadek popytu w warunkach stosunko-
wo niskich dochodów w Polsce, mógłby prowadzić do 
pogłębienia spadku czytelnictwa i barier w edukacji. 
Aby utrzymać zerową stawkę podatku VAT na książki 
musi być jednomyślność rady ECOFIN złożonej z mini-
strów finansów krajów członkowskich. Wyłączną inicja-
tywę prawodawczą w sprawie stawki VAT ma Komisja 
Europejska. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, 
to prawo do stosowania przez Polskę stawki zerowej 
wygasa z końcem tego roku i od stycznia 2011 roku 
zgodnie ze 112 dyrektywą UE obowiązywać będzie 
stawka 7%. Aby tego uniknąć, Polska powinna wystą-
pić z inicjatywą przedłużenia zerowej stawki. 
Prowadząca spotkanie Anna Pietruczak, zastępca 
redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich”, 
odczytała komunikat i stanowisko Ministerstwa Finan-
sów w sprawie stawek podatku VAT od 2011 r. W 
przekazanej informacji było zapewnienie MF, że zwró-
ci się do Komisji Europejskiej z prośbą o podjęcie dzia-
łań zmierzających do zmiany dyrektywy regulującej 
wysokość stawek VAT na niektóre artykuły w pań-
stwach UE, aby utrzymać możliwość ich preferencyjne-
go opodatkowania. Jednocześnie, aby ograniczyć sku-
tek ewentualnego wygaśnięcia przepisów dotyczących 

preferencyjnych stawek VAT, MF przedstawi projekt 
nowelizacji ustawy o VAT. 
Omówiono również stanowiska w tej kwestii organizacji 
ze środowiska książki. Piotr Marciszuk (PIK), Jan Lus 
(IKP), Waldemar Janaszkiewicz (SKP), Aniela Topulos 
(PTWK), Bożena Wójcie (IK z Wrocławia) oraz Marze-
na Przybysz (SBP) podtrzymali dotychczasowe stano-
wisko swych organizacji, które odzwierciedlają wspól-
ny pogląd - utrzymanie stanu obecnego stawki VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne. Mówiono o do-
tychczasowych działaniach w tej sprawie. Stanowisko 
SBP jest tożsame z prezentowanym poglądem środowi-
ska bibliotekarskiego, zgodnie z którym konieczność 
utrzymania 0% stawki podatku VAT wynika z potrzeby 
wspierania czytelnictwa w Polsce i respektowania pod-
stawowego priorytetu unijnego – polityki równych 
szans, zostało przekazane MKiDN w dniu 22 marca br. 
W odpowiedzi minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego, Bogdan Zdrojewski, poparł stanowisko ZG SBP. 
Na konferencji był obecny Grzegorz Gauden, dyrektor 
Instytutu Książki, który zapewnił o poparciu ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego dla przedłużenia 
okresu stosowania zerowej stawki podatku VAT. We-
zwał do lobbowania w tej sprawie wśród polityków, 
ciągłego jej nagłaśniania oraz do wspólnej petycji or-
ganizacji, związków zawodowych i stowarzyszeń dzia-
łających w sektorze książki o przedłużenie zerowej 
stawki podatku VAT na książki i czasopisma specjali-
styczne po 2010 r. 

Sprawa stawki VAT na ksiąŜki i czasopisma specjalistyczne po 2010 roku na 55. MTK 

24 maja odbyło się posiedzenie Rady Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych działającej przy Ministrze 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła w 
nim m.in. kol. E. Stefańczyk. 
W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działa-
nia Rady i najbliższe zamierzenia. W posiedzeniu 
uczestniczył I. Braun (MKiDN), który przedstawił stan 
prac nad deregulacją ustawy o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej oraz ustaw 
pokrewnych. 

Posiedzenie Rady 
Pozarządowych Organizacji Kulturalnych 

13 maja w Supraślu spotkali się dyrektorzy wojewódz-
kich bibliotek publicznych na kolejnej konferencji. W 
trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się ze stanem 
prac nad oprogramowaniem MAK+, Programem Roz-
woju Bibliotek oraz programem MKiDN dot. małych 
grantów infrastrukturalnych. Przewodnicząca SBP - 
Elżbieta Stefańczyk przedstawiła zadania realizowa-
ne w ramach Strategii SBP na lata 2010-2021, aktual-
ne prace nad nowym portalem SBP oraz najbliższe 
plany wydawnicze a także edukacyjne (konferencje, 
seminaria, warsztaty). 

Przewodnicząca SBP 
na konferencji dyrektorów WBP 
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Kolejna, VII edycja ogólnopolskiego programu SBP promocji 
książki i czytelnictwa Tydzień Bibliotek odbywała się w dniach 
8-15 maja, w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 
Hasło programu brzmiało: „Biblioteka - słowa, dźwięki, obra-
zy” i nawiązywało do Roku Chopinowskiego. 
Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stop-
niowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism 
drukowanych; staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój 
słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale rów-
nież odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej bi-
blioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych 
nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, 
stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwalało uświado-
mić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki 
biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w 
praktyce. W realizowaniu hasła: „Biblioteka - słowa, dźwięki, 
obrazy” jest miejsce na podkreślenie roli Internetu, w którym 
splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do 
muzyki, kultury, sztuki.  
Zadania programu zostały zaprezentowane przez przewodni-
czącą SBP – Elżbietę Stefańczyk na konferencji prasowej, która 
odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej 20 kwietnia.  
W trakcie Tygodnia Bibliotek we wszystkich bibliotekach odby-
wały się liczne spotkania autorskie, koncerty, wystawy, targi, 
konferencje i sympozja, przedstawienia teatralne, organizowa-
ne przez bibliotekarzy, we współpracy z innymi placówkami 
kulturalnymi, szkołami, władzami lokalnymi, mediami. Uczestni-
czyły w nich tysiące mieszkańców miast i wsi – miłośników i sym-
patyków książek. Do Biura ZGSBP wpłynęły liczne zaproszenia 
na obchody TB, które niejednokrotnie połączone były ze spo-
tkaniami integracyjnymi członków Stowarzyszenia i wręczeniem 
medali oraz odznaczeń SBP; na obchody regionalne TB zapra-
szani byli często opiekunowie okręgów, członkowie ZG.  Poniżej 
informacja uzyskana z Książnicy Pomorskiej: 

Tydzień Bibliotek w Książnicy Pomorskiej 

Podczas inauguracji Tygodnia Bibliotek 2010 w dniu 7 maja w 
Książnicy Pomorskiej ogłoszono wyniki Konkursu im. Stanisława 
Badonia Bibliotekarz Roku 2009 Województwa Zachodniopo-
morskiego. Laureatką I edycji Konkursu - Bibliotekarką Roku 
2009 Województwa Zachodniopomorskiego została Danuta 
Baran - kierowniczka Działu dla Dzieci i Młodzieży  w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. Nagrodę – notebook 
wręczył jej uroczyście Wicemarszałek Województwa Witold 
Jabłoński. Wyróżnienia otrzymały: Danuta Rembowska - kie-
rowniczka Filii nr 4 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Małgo-
rzata Bartosik - kierowniczka Oddziału DŻS i Kartografii w 
Książnicy Pomorskiej, Anna Lewicka - dyrektorka Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Choszcznie i Mariusz Kiełtyka - kierow-
nik Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 
Organizatorami konkursu byli: Województwo Zachodniopomor-
skie oraz Zarząd Okręgu SBP w Szczecinie. 
Nagroda przyznawana jest bibliotekarzowi pracującemu w 
bibliotece województwa zachodniopomorskiego, wyróżniające-
mu się kreatywnością i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi 
pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw w 
zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa a także pracą na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Tydzień Bibliotek 2010 

W dniu12 maja br. w Centrum Promocji Kultury 
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
uroczyście świętowano złoty jubileusz istnienia 
bibliotek praskich. Na uroczystość przybyli m.in. 
przedstawiciele administracji państwowej oraz 
SBP. W trakcie spotkania zaprezentowano do-
robek Biblioteki Publicznej i Centrum Promocji 
Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. War-
szawy, wręczono odznaczenia bibliotekarzom 
oraz pracownikom centrum. Sektetarz general-
ny ZG SBP, Marzena Przybysz w imieniu 
władz SBP przekazała na ręce Mirosławy Ma-
jewskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej w Dziel-
nicy Praga Południe m.st. Warszawy, medal 
„W dowód uznania” przyznany Bibliotece za 
szczególne zasługi w dziedzinie bibliotekar-
stwa i dla Stowarzyszenia. W uroczystościach 
brała również udział Jadwiga Chruścińska, 
redaktor naczelny „Poradnika Bibliotekarza”. 

Jubileusz bibliotek na Pradze Południe 

27-28 maja Bibliotece Elbląskiej odbyło się 
kolejne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecz-
nej. Przedmiotem spotkania było omówienie: 
założeń do Ustawy o zmianie ustawy o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz niektórych innych ustaw w zakresie funk-
cjonowania bibliotek, „Nowej Konstytucji Kultu-
ry” oraz nowelizacji rozporządzenia Ministra 
Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r., w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w bibliote-
kach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. 
W posiedzeniu KRB uczestniczyli przedstawicie-
le MKiDN: Piotr Żuchowski - sekretarz stanu 
oraz Zina Jarmoszuk - dyrektor Departamentu 
Mecenatu Państwa. Członkowie Rady zapoznali 
się również z działalnością Biblioteki Elbląskiej 
oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedago-
gicznej im. Karola Wojtyły.  

Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej 

12 maja br. w teatrze Dramatycznym imienia 
A. Węgierki odbył się Jubileusz Książnicy Pod-
laskiej im. Ł. Gónickiego w Białymstoku. W uro-
czystości uczestniczyły władze samorządowe, 
województwa i miasta, posłowie i senatorowie, 
przedstawiciele bibliotek polskich i zagranicz-
nych. Przewodnicząca SBP wręczyła medal „W 
dowód uznania”, przyznany Bibliotece przez 
Stowarzyszenie.   

Jubileusz 100-lecia KsiąŜnicy Podlaskiej 



 

Nr 5 (84) | maj 2010 

5 

Tym razem środowisko księgarzy zaprosiło do kolejne-
go Salonu Księgarzy Elżbietę Stefańczyk – przewodni-
czącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Spotka-
nie w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 
20.05.2010 r. zgromadziło liczną publiczność: księga-
rzy, wydawców i bibliotekarzy. Zebranych w imieniu 
organizatorów: Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, 
Izby Księgarstwa i Biblioteki Narodowej powitał To-
masz Makowski – dyrektor książnicy. 
Spotkanie prowadził sprawnie i elegancko Bogdan 
Klukowski, umiejętnie rozkładając pytania dotyczące 
wątków osobistych i zawodowych. Na początku prze-
stawił krótko dokonania przewodniczącej, nawiązując 
do miejsca jej urodzenia, czyli Sieradza. Następnie 
wspominał o ważniejszych etapach życia zawodowe-
go: studiach w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, pracy w 
CINTE i od 1993 r. w Bibliotece Narodowej, gdzie od 
2006 r. jest wicedyrektorem ds. gromadzenia i opra-
cowania zbiorów, od 2007 r. jest członkiem Rady Po-
zarządowych Organizacji Kulturalnych przy ministrze 
kultury i dziedzictwa narodowego, a od 2009 r. człon-
kiem Krajowej Rady Bibliotecznej. Elżbieta Stefańczyk 
jest autorką kilkudziesięciu artykułów, redaktorem wie-
lu publikacji książkowych z zakresu bibliotekoznaw-
stwa. 
Rozmowa prowadzącego spotkanie z bohaterką dnia 
miała charakter swobodnej rozmowy, wywiadu. Pierw-
sze pytanie „jak zostaje się prezesem” wprowadziło 
luźniejszą, przyjemniejszą atmosferę i jednocześnie 
zaciekawienie gości. Odpowiedź ograniczyła się do 
trzech podstawowych elementów: zaufania środowiska 
bibliotekarskiego, rzetelnej pracy oraz… szczęścia, a 
także spotkania w życiu odpowiednich ludzi we wła-
ściwej porze (dopisek red.) Elżbieta Stefańczyk spra-
wuje funkcję przewodniczącej największej organizacji 
bibliotekarskiej w Polsce już drugą kadencję i jest 
pierwszą kobietą w ponad 90.letniej tradycji historii 
SBP, mimo ogromnego sfeminizowania zawodu. Kolej-
ne pytania dotyczyły problemów Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. Liczy ono obecnie 8600 człon-
ków, głównie z bibliotek publicznych, następnie nauko-
wych, pedagogicznych, najmniej osób pracuje w bi-
bliotekach szkolnych. Ważną cechą stowarzyszenia 
jest dążenie do zjednoczenia bibliotekarzy wszystkich 
sieci wokół istotnych dla bibliotekarstwa problemów. 
Obecny okres w historii SBP jest czasem istotnych prze-
mian, ukierunkowanym na rozwój w latach 2010-
2021. Przykładem działań w tym zakresie jest pro-
gram „Strategia SBP na lata 2010-2021”. Jego reali-
zację wspierają dwa ważne programy biblioteczne: 
Program Rozwoju Bibliotek realizowany przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i rządowy 
program Biblioteka+ prowadzony przez Instytut 
Książki. Są one ukierunkowane na unowocześnienie 
gminnych bibliotek publicznych i przekształcenie je w 
centra kultury i informacji. Ważnym filarem działalno-

ści SBP są wydawnictwa (książki i czasopisma zawo-
dowe ). SBP wydaje rocznie ok. 20 pozycji książko-
wych, niestety niskonakładowych oraz 6 czasopism o 
charakterze naukowym, jak i popularnym. Z dużym 
powodzeniem organizuje coroczny Tydzień Bibliotek, 
ogólnopolską akcję promocji bibliotek i czytelnictwa. 
Prowadzi prace nad programem lojalnościowym, czyli 
ofertą dla swoich członków. Aktywizuje grupę młodych 
bibliotekarzy, poprzez organizowanie kolejnych forów 
adresowanych do młodych pracowników bibliotek. 
Staraniem SBP powstał „Kodeks etyki bibliotekarza i 
pracownika informacji”, który obecnie jest jedynym 
takim dokumentem w obszarze kultury. 
W czasie dyskusji, przedstawiciele księgarstwa i wy-
dawców (SKP, IKP) podkreślali znaczenie wspólnych 
działań i potrzebę dyskusji na forum Komitetu Porozu-
miewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców 
w takich sprawach jak: podatek VAT na książki, usta-
wa o książce, problem egzemplarza obowiązkowego, 
malejącego zakupu książek przez biblioteki w księ-
garniach (spadek o 20%) O pytanie o sytuację ekono-
miczną bibliotek E. Stefańczyk wskazała na rolę samo-
rządów w tym zakresie, możliwość dofinansowania 
działalności bibliotek w ramach programów unijnych, 
PRB, Biblioteki + i ministerialnych. Biblioteki przeobra-
żają się w nowoczesne placówki dzięki operatywności 
bibliotekarzy, ich uporowi i energii. Zmniejsza się dy-
stans między bibliotekami zachodnimi i polskimi w za-
kresie wyposażenia technologicznego. Gość Salonu – 
Elżbieta Stefańczyk - połączenie w jednej osobie wie-
dzy, elegancji, dystansu - dostała przydomek „żywa 
metafora dialogowości”, w nawiązaniu do jej zasług 
na polu współpracy środowisk związanych z książką. 
Na zakończenie ponad godzinnego. interesującego 
spotkania Elżbieta Stefańczyk otrzymała medal pa-
miątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią-
żek. 

ElŜbieta Stefańczyk w Warszawskim Salonie Księgarzy 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Publikacja wydana staraniem Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW, który był współorganizatorem międzynarodowej konferencji w miejscowości 
Henin-Beaumant, w północnej Francji w październiku 2008 r. Tematem konferencji 
były problemy komunikowania się emigracji polskiej z różnych okresów, poszukiwania 
nowych środków w celu zachowania dziedzictwa narodowego poza granicami Polski. 
W książce znajdziecie Państwo informacje o stanie i przyszłości ośrodków polonijnych 
w Europie, a także o tym czy nowoczesna technologia informacyjna daje szanse 
poprzez portale na wymianę doświadczeń i współpracę. 
Zawartość publikacji: 
1. Organizacje, Internet, komunikacja. 
2. Edukacja, tożsamość, wielokulturowość. 
3. Biblioteki, historia, kultura. 
4. Zakończenie. 
Książka została wydana w dwóch wersjach językowych, polskiej i francuskiej. 
Bardzo wartościowa pozycja dla wszystkich interesujących się problemami polskiej 
emigracji. 
Str. 172, cena 30 zł  

Nowości wydawnicze 

Rabaty 
na wydawnictwa SBP 

 
Zachęcamy do prenumeraty zbioro-
wej naszych czasopism dla bibliotek 
i bibliotekarzy. Oferujemy korzyst-
ne rabaty na Bibliotekarza, Poradnik 
Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, 
w zależności od liczby egzemplarzy: 
3-6 egz. - 10%, 7-9 egz - 15%, 
powyżej 10 egz. - 20% 
 
Na książki i czasopisma SBP przy 
zamówieniach zbiorczych (powyżej 
10 egzemplarzy jednego tytułu) 
proponujemy rabat w wysokości 
20%. 
 
Zamówienia przyjmuje: 
Dział Promocji i Kolportażu: 
tel. 22 825-50-24 
Fax. 22 825-53-49; 
e-mail: sprzedaz@sbp.pl 

Zapraszamy na II konferencję/warsztaty dot. zagadnień 
e-learningu, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-
15 września. Celem konferencji jest: 
• promocja e-learningu, jako nowoczesnej formy nauczania-

bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego, 
• przybliżenie zagadnień związanych z teorią, dydaktyką i 

metodyką e-learningu, 
• omówienie metod, technik i popularnych narzędzi 

wspierających e-learning, 
• prezentacja platform zdalnego nauczania jako miejsca 

wymiany doświadczeń i współpracy dla bibliotekarzy, jako 
narzędzia umożliwiającego wzbogacenie oferty usług 
bibliotecznych dostosowanej do potrzeb społeczeństwa 
informacyjnego, 

• prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako narzędzia 
umożliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty usług 
bibliotecznych dostosowanej do potrzeb społeczeństwa 
informacyjnego, w tym także osób niepełnosprawnych, 

• prezentacja praktycznego wykorzystania platform e-
learningowych. 

Więcej informacji i formularz zgłoszeń dostępne są na stronie: 
http://www.konferencja-elearning.oeiizk.waw.pl/  

Zapraszamy na konferencję 
dot. e-learningu 


