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NAGRODA NAUKOWA
IM. A. LYSAKOWSKIEGO ZA 2002 R.
§

Marta Skalska-Zlat: Bibliografia w Polsce
1945-1996: naukoznawcza analiza dyscypliny.
Wroclaw:
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Wroclawskiego, 2002.

§

oprac. Bozenna Bojar: Slownik encyklopedyczny informacji, jezyków i systemów
informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa:
Wydawnictwo SBP, 2002.

§

Katarzyna Janczewska-Solomko: Dyskopedia
poloników do 1918 roku. Warszawa:
Biblioteka Narodowa, 2002.

§

Ewa Chmielewska-Gorczyca: „STEBIS” –
system tezaurusów Biblioteki Sejmowej.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002.

Wreczenia Nagród dokonali: S. Czajka, honorowy
przewodniczacy SBP, E. Stefanczyk, sekretarz generalny
SBP oraz J. Sadowska, przewodniczaca Komisji Nagrody
Naukowej w dniu 11 czerwca br. podczas Ogólnokrajowej
Narady Bibliografów w Warszawie.

W TYM NUMERZE, m.in.:

PROGRAM OBRAD PREZYDIUM
i ZARZADU GLÓWNEGO SBP
Z DNIA 9 CZERWCA 2003 R.
Program obrad Prezydium ZG SBP:
1. Przyjecie materialów na posiedzenie
ZG SBP.
2. Udzial czlonków ZG w obchodach
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
3. Sprawy rózne.
Program Posiedzenia Zarzadu Glównego SBP:
1. Dzialalnosc ZG SBP w pierwszym
pólroczu 2003 r. – E. Stefanczyk
2. Dzialalnosc w okregach SBP – S. Blaszczyk.
3. Dzialalnosc Sekcji i Komisji ZG SBP
– E. Stachowska-Musial.
4. Dzialalnosc wydawnicza SBP – J. Nowicki.
5. Sprawy finansowe – A. Jopkiewicz.
6. Informacja o przygotowaniach do Forum SBP
i towarzyszacej mu konferencji nt. „Dzis
i jutro zawodu bibliotekarza” – J. Wolosz,
M. Szyszko, A. Majcher.
7. Informacja o konferencjach w II pólroczu br.
– M. Szyszko.
8. Sprawy rozne.
Posiedzenia prowadzil J. Wolosz, przewodniczacy SBP.

1. PROGRAM OBRAD PREZYDIUM I ZG SBP
Z DNIA 9 CZERWCA 2003 R. (s. 1)
2. NAGRODA NAUKOWA
IM. A. LYSAKOWSKIEGO ZA 2002 R. (s. 1)
3. V OGÓLNOKRAJOWA
NARADA BIBLIOGRAFÓW (s. 2)

UWAGA !
Na
prosbe
Ministerstwa
Kultury,
Wydzialu
Stypendiów i Nagród Biuro Zarzadu Glównego SBP
przypomina, iz termin skladania wniosków:
- o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra
Kultury w 2004 r. uplywa 30 grudnia 2003 r.,

4. WARSZATY KOMISJI
AUTOMATYZACJI ZG SBP (s. 2)
5. WARSZATY nt. PROJEKTOWANIE
I PLANOWANIE BUDYNKÓW
BIBLIOTECZNYCH (s. 2)
6. KRONIKA SBP (s. 3)

- o przyznanie stypendiów twórczych, uplynal
z koncem lipca 2003 roku.
Uaktualnione
szczególy
dotyczace
zasad
przyznawania stypendiów oraz tekst rozporzadzenia
dotyczacy Dorocznych Nagród sa zamieszczone
na stronach internetowych (www.mk.gov.pl).

7. KANON POLSKIEJ LITERATURY XX WIEKU (s. 4)
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V OGÓLNOKRAJOWA NARADA
BIBLIOGRAFÓW

WARSZTATY
KOMISJI AUTOMATYZACJI ZG SBP

W dniach 11-13 czerwca 2003 r. Biblioteka Narodowa
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowaly
V Ogólnokrajowa Narade Bibliografów. Obrady
odbywaly sie w Bibliotece Narodowej.
Krag przedstawionych zagadnien odzwierciedlalo haslo
narady: Bibliografia – sluzba informacyjna i powinnosc
historyczna.
W programie narady znalazly sie nastepujace referaty:

W dniu 18 czerwca 2003 r. odbyla sie druga czesc
warsztatów
poswieconych
konwersji
danych
z formatu MARC BN do formatu MARC 21 zorganizowanych przez Komisje Automatyzacji przy ZG SBP.
Warsztaty odbyly sie w wynajetej sali komputerowej
Osrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowan
Komputerowych w Warszawie. W szkoleniu uczestniczylo 14 osób, administratorów baz danych
z bibliotek publicznych i jednej biblioteki pedagogicznej.
Celem warsztatów byla wymiana doswiadczen
bibliotek,
które
dokonaly
konwersji
danych
po pierwszej czesci warsztatów oraz wyjasnienia
dotyczace niektórych zagadnien opracowania
zbiorów w formacie MARC 21.
Druga czesc warsztatów stanowilo omówienie
struktury i zasad stosowania formalnych kartotek
hasel wzorcowych oraz szkolenie i pokaz mozliwosci
wykorzystywania ich w programie MAK.
Na mocy porozumienia zawartego miedzy Biurem
ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek
Koscielnych FIDES a Centrum NUKAT kopia
Centralnej Kartoteki Hasel Wzorcowych NUKAT
bedzie utrzymywana na serwerze FIDES i udostepniana (za niewielka odplatnoscia) bibliotekom
wykorzystujacym program MAK wraz z kwartalnymi
aktualizacjami. Baza ta bedzie pelnila funkcje
pomocnicza w katalogowaniu i wspomagajaca
wyszukiwanie w bazach prowadzonych w formacie
MARC 21.
Warsztaty prowadzili ks. Krzysztof Gonet (Biuro
ds. Rozwoju i Komputeryzacji Bibliotek Koscielnych
FIDES), Jan Wierzbowski i Anna SzymanskaSieluzycka (BN), Malgorzata Zonik, Krzysztof
Janczewski, Katarzyna Winogrodzka (Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy).
Wszystkie
osoby
zainteresowane
udzialem
w warsztatach nt. konwersji danych z formatu MARC
BN do formatu MARC 21 prosimy o zgloszenia na:
e-mail – komisja@biblpubl.waw.pl
lub adres:

§ 75 lat Instytutu Bibliograficznego
(mgr Krystyna Ramlau-Klekowska)
§ Bibliografia w Polsce na tle tendencji swiatowych
(dr Jadwiga Sadowska)
§ Bibliografia w Polsce w swietle badan bibliometrycznych
(dr hab. Marta Skalska-Zlat)
§ Bibliografia u progu XXI wieku (prof. dr hab. Marta Grabowska)
§ O trwalosci zawodu bibliografa
(prof. dr hab. Anna Zbikowska-Migon)
§ Biblioteka Narodowa i narodowa centrala bibliograficzna
wobec Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego
(mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzynska)
§ „Przewodnik Bibliograficzny” w ostatniej dekadzie
(mgr Ewa Zalewska-Mank)
§ Biezaca i retrospektywna bibliografia wydawnictw ciaglych - stan
prac - potrzeby i mozliwosci (mgr Grazyna Federowicz)
§ Bibliografia Zawartosci Czasopism – stan prac - potrzeby
i mozliwosci (mgr Alina Giedroyc-Kwiatkowska)
§ Rejestracja bibliograficzna dokumentów dzwiekowych- komunikat
(mgr Maria Wróblewska)
§ Rejestracja bibliograficzna dokumentów elektronicznych komunikat (mgr Maria Michalska)
§ Bibliografie dziedzinowe a bibliografia narodowa
(dr Alicja Matczuk)
§ Bibliografie specjalne – tendencje rozwoju na przykladzie
bibliografii osobowych (dr Artur Znajomski)
§ Bibliografie regionalne a bibliografia narodowa
(mgr Elzbieta Stefanczyk)
§ Format danych dla bibliografii regionalnej a perspektywy
przejmowania danych bibliograficznych - komunikat
(mgr Bozena Bartoszewicz-Fabianska)
§ Polskie indeksy cytowan – potrzeby i doswiadczenia
(prof. dr hab. Barbara Stefaniak).

W naradzie wzielo udzial okolo 200 osób z bibliotek
publicznych i naukowych oraz osrodków akademickich.
Narada poprzedzona byla Sesja Jubileuszowa z okazji
100. rocznicy urodzin doc. dr Heleny Hleb-Koszanskiej
(1903-1983) dyrektor Instytutu Bibliograficznego
w latach 1952-1970, w której uczestniczylo okolo 100
osób.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
Dzial Automatyzacji, ul. Koszykowa 26/28,
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365.
Istnieje mozliwosc powtórzenia warsztatów w drugiej
polowie 2003 roku.

WARSZTATY nt. „PROJEKTOWANIE I PLANOWANIE BUDYNKÓW BIBLIOTECZNYCH”
W dniach 16-18 czerwca br. odbyly sie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego warsztaty
nt. „Projektowanie i planowanie budynków bibliotecznych – aspekty techniczne i funkcjonalne”.
Celem warsztatów bylo zapoznanie uczestników z problematyka projektowania, realizacji i organizacji bibliotek
w nowych gmachach oraz wymiana pogladów i doswiadczen na ten temat.
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Kronika SBP ...
Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Srodków
Przekazu ...
W dniu 10 czerwca 2003 r. Sejmowa Komisja
Kultury i Srodków Przekazu na kolejnym posiedzeniu
zajmowala sie sprawami zwiazanymi z nowelizacja
Ustawy o zamówieniach publicznych, m.in. senackim
projektem zmian w Ustawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, stowarzyszen
i zwiazków zawodowych dzialajacych w obszarze
ksiazki i bibliotek. ZG SBP reprezentowala
E. Stefanczyk, sekretarz generalny. Komisja
pozytywnie zaopiniowala senacki projekt zmian
w Ustawie o zamówieniach publicznych z uwzglednieniem zakupów ksiazek dla bibliotek i skierowala go
na posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki.
Projekt nowej Ustawy o zamówieniach publicznych
zostanie skierowany do Sejmu jeszcze w lipcu br.

W sprawie wystapienia przedstawicieli z obszaru
bibliotekarstwa i informacji naukowej...
Na wystapienie przedstawicieli z obszaru
bibliotekarstwa i informacji naukowej skierowane do
wladz rzadowych dotyczace pominiecia ekspertów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w skladzie
delegacji polskiej na swiatowym szczycie w Genewie,
poswieconym problemom spoleczenstwa informacyjnego (patrz: Expres nr 4/2003 s. 1) odpowiedzial
w dn. 18 lipca br. E Krasowski, dyrektor generalny w
MK. Wyjasnil, iz sprawa skladu polskiej delegacji, a w
szczególnosci
przedstawicieli
bibliotek
oraz
organizacji bibliotekarskich byla ustalana z wylacznie
przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Z
przykroscia stwierdzil, iz zabraklo w niej

przedstawicieli ze srodowisk bibliotekarskich
i delegacja miala wylacznie charakter rzadowy.
Zapewnil, iz MK uzyskalo zobowiazanie od
przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
w zwiazku z planowanymi na rok biezacy
konferencjami miedzynarodowymi do informowania
na biezaco zainteresowane resorty o warunkach
uczestnictwa.
Opinia ZG SBP w sprawie obsady zastepców
dyrektorów w Bibliotece Slaskiej w Katowicach ...
Na prosbe wicemarszalka woj. slaskiego,
S. Karpinskiego (pismo z dn. 30 czerwca br.) ZG SBP
wydal opinie dotyczace: powolania na czas okreslony
(do konca lipca 2008 r.) dotychczasowego dyrektora
Biblioteki Slaskiej w Katowicach, prof. J. Malickiego
oraz trzech dotychczasowych zastepców dyrektora:
M. Skóry, M. Gutowskiej i R. Lisa (do konca sierpnia
2008). ZG wskazal jednoznacznie, iz ww. osoby sa
odpowiednimi kandydatami na wymienione stanowiska.
Opinia ZG SBP w sprawie powolania dyrektora
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy ...
W dniu 27.06.br. na prosbe marszalka
Województwa Mazowieckiego, Z. Struzika ZG SBP
wystosowal opinie dot. powolania dr. M. Straka
na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy. Biblioteki Glównej Województwa
Mazowieckiego.

WKRÓTCE ...
§

Relacja z Miedzynarodowej Konferencji IFLA
(Berlin, 1-9 sierpnia br.).

§

Informacja o Konferencjach ZG SBP
odbywajacych sie w II pólroczu br.

EXPRES ZG SBP
opracowanie i redakcja:
Anna Majcher, kierownik Dzialu Prezydialnego Biura Zarzadu Glównego SBP
tel.: (0-prefiks-22) 825-83-74
fax: (0-prefiks-22) 825-53-49
e-mail: biurozgsbp@wp.pl
adres: Al. Niepodleglosci 213, 02-086 Warszawa
serwis informacyjny SBP: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materialów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania sie z autorem.
Biuletyn wydaje sie do uzytku wewnetrznego .
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KANON POLSKIEJ LITERATURY XX WIEKU
„Tygodnik Solidarnosc” podjal próbe stworzenia KANONU polskiej literatury minionego
wieku w oparciu o ankiety nadsylane do redakcji przez Czytelników. Popierajac inicjatywe „Tygodnika
Solidarnosc” zapraszamy do powszechnego udzialu w nim naszych Czytelników, a wiec
pracowników bibliotek. A oto credo KANONU polskiej literatury XX wieku przedstawione przez redakcje
„Tygodnika Solidarnosc”.
KANON, zgodnie z wykladnia encyklopedyczna, oznacza m.in., spis ksiag uznanych
za natchnione. Nam wystarczy, ze bedzie to spis ksiag waznych. Waznych dla polskiej literatury,
dla jej historii, ale – moze uda sie wskazac i takie pozycje – waznych takze dla jej przyszlosci.
Proponujemy stworzenie listy dwudziestu utworów powstalych w XX wieku (wydanych
pomiedzy 1 styczniem 1901 roku a 31 grudniem 2000 roku). Powstalych pod zaborami,
w dwudziestoleciu miedzywojennym, w PRL lub na emigracji (w jezyku polskim). Nie interesuje nas
miejsce powstania utworów. Wazne jest ich miejsce w naszej pamieci, w hierarchii jaka kazdy z nas
ustala dla samego siebie.
Dajemy sobie na to czas do konca roku, do 31 grudnia 2003. Apelujemy o nadsylanie owych
spisów ksiag waznych dwudziestego, polskiego stulecia. Propozycje te moga byc (ale nie musza)
opatrzone krótkimi komentarzami. Listy z dopiskiem „Kanon” nalezy kierowac na adres redakcji
(00-332 Warszawa, ul. Obozna 7/55 lub e-mail: redakcja@tygodniksolidarnosc.com).
Jednoczesnie ze zbieraniem Waszych wypowiedzi przeprowadzamy podobna ankiete
wsród pisarzy, krytyków, literaturoznawców, ale tez i tzw. ludzi sztuki (rezyserów, aktorów,
plastyków). Nie zwazamy na podzialy polityczne, swiatopogladowe. Wypowiedzi te, w miare
swych mozliwosci, zamieszczamy na lamach „Tygodnika”. Bedzie ich wiecej. Pojawia sie
takze i - co ciekawsze – Wasze, czytelnicze.
Po uplywie terminu, czyli w nowym roku, 2004, przedstawimy rezultat naszej akcji.
Czyli: - KANON polskiej literatury XX wieku. KANON niewatpliwie skonstruowany statystycznie.
Podkreslamy to, tym bardziej zachecajac Was do udzialu. Bo oto macie mozliwosc osobistego
zbudowania listy zawierajacej najwazniejsze polskie ksiazki minionego stulecia.
Wyniki zostana skomentowane przez specjalnie do tego celu zaproszonych krytyków, znawców
literatury. I wlasciwie, na tym akcja sie skonczy. Ale – byc moze – dzieki tej powaznej zabawie, my –
uczestnicy, zobaczymy tez i... siebie. Siebie uformowanych w minionych latach przez - oto nagle
uswiadomionych, przy okazji zastanowienia nad swa „lista” - konkretnych twórców, ich dziela.
Bedziemy mogli ocenic swój gust, system ocen, sposób wartosciowania. Byc moze, glebiej ujrzymy
siebie drepczacych juz w wieku XXI.
KANON, generalnie, ma byc próba prawdziwego, rzetelnego zapisu kondycji polskiej
literatury minionego stulecia.
„Tygodnik Solidarnosc” rozpoczal akcje KANON 11 kwietnia 2003 roku; w maju dolaczyla
Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
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