Posiedzenie Prezydium Zarz du Głównego
SBP 18 czerwca 2004 r.
Na zebraniu, które prowadził Przewodnicz cy
Jan Wołosz, przyj to materiały na posiedzenie
ZG. Przedyskutowano kwesti wyboru delegatów
na Krajowy Zjazd SBP (zob. s. 4) i zredagowano
uchwał ZG powołuj c Rad Programow
Wydawnictwa SBP (zob. s. 3).
Posiedzenie Zarz du
czerwca 2004 r.

Głównego

SBP
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W obradach uczestniczyło 12 członków ZG, a tak e
Wiceprzewodnicz cy Głównej Komisji Rewizyjnej
Lech
Hejman, pracownicy Biura ZG SBP i
zaproszeni go cie, w ród nich Zast pca Dyrektora
Departamentu Współpracy z Samorz dami i
Upowszechniania Kultury w MK Andrzej Jezierski.
W trakcie spotkania dr Andrzej M y ski i Hanna
Łaskarzewska odebrali Nagrod Naukow SBP im.
A. Łysakowskiego za prac dokumentacyjno- ródłow
Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w
l. 1939 – 1945 Poinformowano: o pracy ZG w trakcie
ostatniego półrocza (E. Stefa czyk; szczegóły na
naszych stronach internetowych), o przebiegu
Tygodnia Bibliotek (J. Wołosz), o laureatach
zwi zanego z nim konkursu (zob. obok) – uroczysto
wr czenia dyplomów nagrodzonym przewidziano na
wrzesie br. Przyj to uchwały w sprawie zwołania
Krajowego Zjazdu Delegatów SBP (ustalaj c termin
na 4 czerwca 2005 r.) oraz zasad i trybu wyboru
delegatów na ten zjazd. Zaakceptowano te
Harmonogram przygotowa do KZD. Upowa niono
Zespół ds. rejestracji SBP jako organizacji po ytku
publicznego do podj cia działa w tym zakresie.
Zdecydowano tak e, i
wył cznym wydawc
Przegl du Bibliotecznego b dzie SBP.

W TYM NUMERZE, m. in.:
1. LISTA LAUREATÓW KONKURSU (s. 1)
2. UCHWAŁY I DECYZJE ZG SBP (s. 2, 3, 4)
3. KRONIKA SBP (s. 2, 3)

Laureaci konkursu Na najlepszy projekt
programu działa w Tygodniu Bibliotek
W dniu 14 czerwca 2004 r. Jury Konkursu
w składzie: Jan Wołosz, El bieta Stefa czyk,
Ewa Stachowska-Musiał, Joanna PasztaleniecJarzy ska, Witold Przybyszewski, Mieczysław
Szyszko, Mikołaj J. Wachowicz przeanalizowało
materiały nadesłane przez 35 spo ród 38
nominatów.
3
podmioty
nie
dostarczyły
sprawozda . Postanowiono przyzna :
W kategorii struktur stowarzyszeniowych
I Nagrod dla Zarz du Oddziału SBP w Łodzi
II
Nagrod
dla
Zarz du
Okr gu
Zachodniopomorskiego SBP w Szczecinie
III Nagrod dla Zarz du Oddziału SBP w
Siedlcach.
Wyró nienia: Rada Oddziału Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w
Lublinie i Zarz d Oddziału SBP w Tarnobrzegu
(województwo Podkarpackie).
W kategorii bibliotek
I Nagrod dla Rawickiej Biblioteki Publicznej
(województwo Wielkopolskie)
II Nagrod
dla Namysłowskiego O rodka
Kultury – Biblioteki Publicznej (województwo
Opolskie)
III Nagrod exequo: dla Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Słubicach (województwo
Lubuskie) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Brodnicy (województwo KujawskoPomorskie).
Wyró nienia: Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnowie
(województwo
Małopolskie),
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie – filia w
Sochaczewie
(województwo
Mazowieckie),
Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Opolu i Biblioteka
Szkoły Filialnej w Salamonach (Zespół Szkół w
Czajkowie, woj. Wielkopolskie).
W ocenie Jury brało pod uwag : bogactwo
programów
(ilo ,
ró norodno ),
stopie
wykonania zada , udział władz i kontakty z
mediami,
prezentacj
materiału
sprawozdawczego.

Harmonogram przygotowa do Krajowego
Zjazdu Delegatów SBP
W
kwietniowym
numerze
Expresu
podali my
wst pne
informacje
nt.
przygotowa
do
Krajowego
Zjazdu
Delegatów SBP. Poni ej prezentujemy
szczegóły istotne dla struktur lokalnych
Stowarzyszenia:
Pa dziernik – listopad 2004: walne
zebrania
sprawozdawczo-wyborcze
w
Kołach.
Listopad – grudzie 2004: dystrybucja
przez
Biuro
ZG
SBP
materiałów
regulaminowych i druków sprawozdawczych
(schematy protokółów, ankiety) dla Kół
(organizacja
walnych
zebra ,
sprawozdania), Zarz dów Oddziałów i
Zarz dów Okr gów.
Grudzie
2004
–
stycze
2005:
przygotowanie Zjazdów Oddziałowych,
wybór władz, wybór Delegatów na Zjazdy
Okr gowe (przygotowanie dokumentacji
zjazdowej i sprawozda
na zjazdy
okr gowe).
Luty – marzec 2005: przygotowanie
Zjazdów Okr gowych, wybór władz, wybór
delegatów na KZD.
Marzec – kwiecie 2005: zgromadzenie
przez Zarz dy Okr gów dokumentacji
obejmuj cej protokóły wyboru władz,
protokóły wyboru delegatów na KZD,
informacje-ankiety o delegatach, wnioski do
programu i Statutu SBP.
Kwiecie 2005: dostarczenie przez Zarz dy
Okr gów sprawozda z działalno ci za
ostatni kadencj .
Maj 2005: przesłanie przez Zarz dy
Okr gów biogramów członków SBP
zmarłych w czasie ostatniej kadencji.
ZG zwraca si z pro b do Zarz dów
Okr gów o wcze niejsze zgłaszanie do
Komisji
Odznacze
i
Wyró nie
wniosków o honorowanie działalno ci
stowarzyszeniowej. Ostateczny termin
zgłosze – listopad 2004 r.

Spotkanie zespołu ds. opracowania
Kodeksu Etyki Bibliotekarza
22 czerwca br. odbyło si
posiedzenie
Zespołu ds. opracowania Kodeksu etyki
bibliotekarza i pracownika informacji. W
spotkaniu,
które
prowadziła
Barbara
Sosi ska-Kalata (przewodnicz ca zespołu
autorskiego),
Sabina
Cisek,
Henryk
Hollender, Zdzisław G boły .. Zapoznano
si z uwagami członków Rady Opiniuj cej
projekt,
uwzgl dniaj c
ich
propozycje.
Podczas spotkania opowiedziano si
za
opublikowaniem Kodeksu w czasopismach
bibliotekarskich i w EBIB-ie oraz za
przeprowadzeniem publicznej dyskusji nad
tym dokumentem.
Przypominamy, e w skład Rady Opiniuj cej
wchodz :
Marcin Drzewiecki (Warszawa)
Bolesław Howorka (Pozna )
Hanna Tadeusiewicz (Łód )
Krzysztof Migo (Wrocław)
Jacek Wojciechowski (Kraków)
Jan Wołosz (Warszawa)
Zbigniew migrodzki (Katowice)

Kronika SBP...

- W dn. 2-3 czerwca br. w WBP w Opolu odbyło si
seminarium Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP
nt. Bibliografia województwa a bibliografia powiatu. W
spotkaniu uczestniczyły 43 osoby z bibliotek
publicznych i naukowych.
- 4 czerwca br. w uroczysto ci obchodów 85-lecia
istnienia Centralnej Biblioteki Wojskowej w
Warszawie udział wzi li Przewodnicz cy SBP Jan
Wołosz, Sekretarz Generalny El bieta Stefa czyk i
Członkowie ZG: Ewa Stachowska –Musiał i Joanna
Pasztaleniec-Jarzy ska
cd. str. 3

Nowo ci wydawnicze:
Wydawnictwo SBP, seria Nauka – Dydaktyka –
Praktyka:
El bieta Barbara Zybert, „Kultura organizacyjna w
bibliotekach”
„Społecze stwo informacyjne i jego technologie” –
praca zbiorowa pod redakcj Barbary Sosi skiejKalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława
Gli skiego

Powołanie Rady Programowej Wydawnictwa
SBP
Uchwał nr 5/2004 ZG SBP powołał Rad
Programow Wydawnictwa SBP, która przej ła
obowi zki
istniej cej
dotychczas
Komisji
Wydawniczej, w nast puj cym składzie:
Prof. Jacek Wojciechowski – Przewodnicz cy
Rady Programowej
Mgr
El bieta
Stefa czyk
–
Wiceprzewodnicz ca
Rady
Programowej,
Sekretarz Generalny SBP
Mgr Janusz Nowicki – Sekretarz Rady
Programowej, Dyr. Wydawnictwa SBP
Mgr Jan Wołosz – Red. Nacz. Bibliotekarza,
Przewodnicz cy SBP
Prof. Bo enna Bojar – Red. Nacz. Zeszytów
Informacji Naukowej
Mgr Maria Burchard – Przew. Rady Serii „FOKA”
Mgr Jadwiga Chru ci ska – Red. Nacz.
Poradnika Bibliotekarza
Dr Stanisław Czajka – Red. Serii „Propozycje i
Materiały”
Prof. Marcin Drzewiecki – Red. Serii „Nauka –
Dydaktyka – Praktyka”
Mgr Janina Jagielska –
Red. Serii
„Bibliotekarze we wspomnieniach...”
Mgr Maria Lenartowicz – Red. Nacz. Przegl du
Bibliotecznego
Dr Aleksander Radwa ski – Red. Nacz. EBIB
Prof. Barbara Sosi ska-Kalata – Przew. Rady
Redakcyjnej Przegl du Bibliotecznego
Prof. El bieta Barbara Zybert – Red. Serii
„Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”
Rada Programowa słu y ma doskonaleniu
działalno ci wydawniczej Stowarzyszenia oraz
umacnia wi zi merytoryczne ze rodowiskiem
naukowym bibliotekoznawców i specjalistów
informacji naukowej.
Kadencja Rady, która
powinna zbiera si przynajmniej raz w roku
(zawsze na pocz tku roku kalendarzowego),
trwa 4 lata.

-

Do jej zada nale y:
okre lanie
potrzeb
wydawniczych
rodowiska bibliotekarskiego,
okre lanie perspektywicznych zada
wydawniczych,
opiniowanie
rocznych
planów
wydawniczych,
ocena realizacji rocznego planu
wydawniczego,
opiniowanie działa marketingowych.

We wrze niu 2002 r., podczas seminarium
Miejsce informacji turystycznej w pracy
bibliotek
naukowych,
powstała
idea
Konfraterni Turystycznej, funkcjonuj cej w
ramach Sekcji Bibliotek Niepa stwowych
Szkół Wy szych SBP. Podstawowe zadanie
Konfraterni to współpraca w gromadzeniu,
opracowaniu i upowszechnianiu informacji
fachowej i zawodowej, w tym narodowego
systemu informacji turystycznej w ramach
Internetowego
Systemu
Informacji
Turystycznej i Promocji Polski – ISIT
(http://www/poland-tourism.pl/).

- 17 czerwca br. w uroczysto ciach 95-lecia
bibliotekarstwa
publicznego
w
regionie
wi tokrzyskim w Kielcach uczestniczyła El bieta
Stefa czyk, Sekretarz Generalny SBP
- 25 czerwca br. odbyło si uroczyste otwarcie
Mediateki – Biblioteki dla młodych klientów na Pl.
Teatralnym w centrum Wrocławia – z udziałem
Przewodnicz cego SBP Jana Wołosza. Zbiory,
które obok ksi ek i czasopism zawieraj płyty CD i
DVD, multimedia i kasety VHS, maj w przyszło ci
liczy
30 tys. egzemplarzy. Przedsi wzi cie
realizuje Fundacja Bertelsmanna (z jej ramienia
zajmuje si projektem Katarzyna Rejdak) i władze
Wrocławia, a koordynatorem projektu jest Jolanta
Słowik – członek naszego Stowarzyszenia.
Bibliotek kieruje Anna Janus. Wi cej informacji
na stronie: http://www:biblioteka.wroc.pl/mediateka/

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.

Zasady i tryb wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP w 2005 r.
Uchwała Nr 4/2004
Zarz du Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów
na Krajowy Zjazd delegatów SBP w 2005 r.
Okr gowe zjazdy SBP wybieraj delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów 2005 według nast puj cych zasad:
1. Jeden delegat reprezentuje pełn setk (100) członków Stowarzyszenia
w danym okr gu.
2. W zale no ci od liczby członków okr gu SBP, zarejestrowanych na
dzie 31 grudnia 2004 r., wybiera si dodatkowo delegatów, w proporcji
jeden delegat na kolejnych siedemdziesi ciu pi ciu (75) członków okr gu.
(wg zasady 100 + 75, 200 + 75 itd.)
3. W zale no ci od liczby delegatów zjazdy okr gowe wybieraj od 1 – 3
zast pców.
Zast pcy wezm udział w Krajowym Zje dzie Delegatów 2005 r., w
przypadku niemo no ci uczestnictwa w nim którego z delegatów.
4. Proponuje si , aby wybór delegatów na zjazdy okr gowe (w oddziałach)
odbył si wg proporcji: 1 delegat na 10 członków SBP zrzeszonych w
strukturze oddziału. Dodatkowo wybiera si delegatów w proporcji
1 delegat na kolejnych 5 członków oddziału (wg zasady: 10 + 5, 20 + 5
itd.). W takiej samej proporcji mog by wybierani delegaci na zjazd
okr gowy w kołach, je li koła te podlegaj bezpo rednio zarz dowi okr gu.
5. Zgodnie z §. 33, p.2 Statutu SBP w oddziałach zrzeszaj cych do 50 członków,
zjazd mo e by organizowany przy ich bezpo rednim udziale.
6. W zale no ci od lokalnych uwarunkowa organizacyjnych zapis w
p. 4 mo e by zmodyfikowany przez zarz d okr gu w porozumieniu
z Zarz dem Głównym SBP.

Warszawa, 18.06.2004

Zarz d Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

