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

Nr 6(52) | Czerwiec 2007 

W dniu 11 czerwca br. odbyły się 
posiedzenia Prezydium i Zarządu 
Głównego SBP, które prowadziła 
Przewodnicząca E. Stefańczyk. 
Porządek obrad obejmował m.in.: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedze-

nia ZG w dn. 22 marca br., 
2. Ocenę I półrocza 2007 r. dzia-

łalności ZG SBP (E. Stefańczyk, 
J. Nowicki, J. Jagielska), 

3. Informację o sytuacji finansowej 
SBP (M. Szmigielska), 

4. Podsumowanie TYGODNIA BI-
BLIOTEK 2007 oraz obchodów 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
(E. Stefańczyk, opiekunowie 
poszczególnych okręgów) 

5. Plan pracy ZG SBP na II półro-
cze 2007 r. (M. Burchard, J. 
Nowicki) 

6. Wyniki prac Głównej Komisji 
Rewizyjnej (J. Ambroży) 

7. Stan przygotowań do Jubile-
uszu SBP i 80-lecia „Przeglądu 
Bibliotecznego” (E. Stefańczyk) 

8. Program Forum SBP (E. Stefań-
czyk) 

9. Sprawy legislacyjne (B. Howor-
ka) 

Przyjęto uchwały w następują-
cych sprawach: 
- zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2006 r., 
- przeznaczenia środków pozy-

skanych w ramach odpisów 1% 
od podatku dochodowego od 
osób fizycznych i prawnych w 
2006 r., 

- powołania Zespołu ds. opraco-
wania założeń i projektu usta-
wy o bibliotekach, 

- zwołania VI Forum SBP, 
- powołania Komitetu Programo-

wo-Organizacyjnego VI Forum, 
- zmian sposobu sporządzania 

sprawozdań z działalności Sto-
warzyszenia od KZD do Forum  

Treści uchwał dostępne są na na-
szej stronie www.ebib.info 

Obrady Prezydium i ZG SBP 

Zgodnie ze statutem SBP oraz sto-
warzyszeniową tradycją ZG SBP 
zwołuje w dniu 11 października br. 
VI Forum SBP; obrady rozpoczną się 
o godzinie 11:00 w Bibliotece Na-
rodowej. Powołano Komitet Progra-
mowo-Organizacyjny w składzie: 
Elżbieta Stefańczyk - przewodni-
cząca, Maria Burchard, Anna 
Grzecznowska, Ewa Kobierska-
Maciuszko, Janusz Nowicki, Joan-
na Pasztaleniec-Jarzyńska, Jadwi-
ga Sadowska. 
Na pierwszym posiedzeniu Komitetu 
w dniu 11 czerwca br. ustalono pro-
gram Forum. 
W ramach Forum chcemy m.in. dys-
kutować nad złożeniami ZG SBP w 
latach 2005-2007 oraz rolą i zna-
czeniem ustawy o bibliotekach dla 
rozwoju i przyszłości bibliotek w Pol-
sce. 
Przyjęto, że Forum wypracuje stano-
wisko oraz propozycje zmian ustawy 
o bibliotekach, które zostaną przed-
stawione resortom odpowiadającym 
za kształtowanie polityki bibliotecz-
nej w Polsce. Obradom towarzyszyć 
będzie konferencja pt. Przyszłość 
bibliotek w Polsce odbywająca się w 
dn. 12-13 października br. Jej te-
matyka uwzględni najbardziej aktu-
alne i ważne dla środowiska biblio-
tekarskiego problemy, ujęte w ra-
mach sesji plenarnej oraz 4 paneli 
dotyczących: nauki o książce, zawo-
du bibliotekarza, przyszłości czaso-
pism bibliotecznych oraz przyszłości 
bibliotek. Bezpośrednio po Forum 
odbędą się uroczystości jubileuszo-
we 90-lecia SBP oraz 80-lecia Prze-
glądu Bibliotecznego. Programy Fo-
rum i Jubileuszu będą dostępne 
wkrótce w portalu: 

www.ebib.info 

Zapraszamy na VI Forum 

K o m i t e t  P r o g r a m o w o -
Organizacyjny Jubileuszu ustalił 
program uroczystości uczczenia 
90-lecia SBP oraz 80-lecia Prze-
glądu Bibliotecznego. Rozpoczną 
się one w Bibliotece Narodowej 
11 października o godzinie 15 w 
Audytorium St. Dembego. Gościem 
honorowym będzie prof.. Włady-
sław Bartoszewski. 
W programie m.in.: 
• wystąpienie Przewodniczącej 

SBP - kol. Elżbiety Stefańczyk 
• wystąpienia władz 
• dekoracje zasłużonych bibliote-

karzy i działaczy SBP odzna-
czeniami państwowymi, resorto-
wymi i stowarzyszeniowymi, 

• wystąpienia okolicznościowe 

gości, 
• wręczenie nagród laureatom 

Nagrody Naukowej SBP im. A. 
Łysakowskiego, Nagrody Mło-
dych SBP i TYGODNIA BIBLIO-
TEK 2007, 

• prezentacja multimedialna: „90 
lat SBP w dokumentach źródło-
wych”, 

• spotkanie koleżeńskie. 
Na podstawie materiałów nade-
słanych do Biura ZG SBP opraco-
wano kalendarium wybranych im-
prez jubileuszowych w Okręgach. 
Patronat nad uroczystościami objął 
Kazimierz Michał Ujazdowski - 
Minister kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, zaś patronat medialny 
- EBIB. 

Jubileusz SBP - przygotowania 
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28 czerwca 2007 odbyło się  
Posiedzenie Komitetu Organi-
zacyjnego targów książki 
ACADEMIA 2007, będących 
kontynuacją dotychczasowych 
Krajowych Targów Książki 
Akademickiej ATENA. W skład 
komitetu weszli m.in. przewod-
nicząca Sekcji Bibliotek Nauko-
wych SBP – kol. Barbara Dy-
bicz oraz dyrektor Wydawnic-
twa SBP – kol. Janusz Nowic-
ki. Przyjęto regulamin targów 
oraz omówiono najpilniejsze 
działania związane z ich orga-
nizacją. Targi odbędą się w 
dniach 7-9 listopada br. na 
terenie głównego kampusu 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Krajowe Targi KsiąŜki Aka-
demickiej i Naukowej 

Academia 2007 

17 czerwca 2007 r. w Teatrze 
Wielkim w Warszawie obchodzono, 
z udziałem władz Województwa 
Mazowieckiego, miasta st. Warsza-
wy, a także przedstawicieli Sejmu 
RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, 100-lecie Biblio-
teki Publicznej m.st. Warszawy, Bi-
blioteki Głównej Województwa Ma-
zowieckiego. 
Najbardziej zasłużeni pracownicy 
Biblioteki zostali uhonorowani od-
znaczeniami państwowymi, a pra-
cownicy i przyjaciele związani od 
lat z Biblioteką na Koszykowej dy-
plomem im. Kierbedziów. SBP uho-
norowało Jubileusz 100-lecia Biblio-
teki okolicznościową statuetką, którą 
Dyrektorowi Biblioteki, dr Michałowi 
Strąkowi wręczyła Przewodnicząca 

Stowarzyszenia, Elżbieta Stefań-
czyk. Uroczystość zgromadziła licz-
nych bibliotekarzy Warszawy, Wo-
jewództwa Mazowieckiego i kraju 
oraz przyjaciół Jubilatki, którzy wy-
pełnili widownię Teatru Wielkiego. 
Uroczystości towarzyszył koncert 
„Twoje najpiękniejsze melodie”, w 
wykonaniu Warszawskiej Orkiestry 
„Filharmonia” oraz spotkanie towa-
rzyskie w kuluarach Teatru Wielkie-
go. 
W obchodach Jubileuszu uczestni-
czyli m.in. kol. M. Burchard, J. Ja-
gielska, J. Pasztaleniec-Jarzyńska, 
E. Górska, oraz dyrektorzy biblio-
tek publicznych z całego kraju. 

100-lecie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego 

29 czerwca br. w Bibliotece Naro-
dowej odbyło się pierwsze spotka-
nie, powołanego przez ZG SBP, Ze-
społu ds. opracowania założeń i 
projektu ustawy o bibliotekach. W 
skład zespołu wchodzą: Jolanta 
Stępniak – przewodnicząca (BG 
Politechniki Warszawskiej), Barbara 
Budyńska (Biblioteka Narodowa), 
Błażej Feret (Biblioteka Politechniki 
Łódzkiej), Dariusz Grygrowski 
(IINiSB, Uniwersytet Warszawski), 
Janina Jagielska (SBP), Marta Kę-
sik (BG Akademii Rolniczej w Lubli-
nie), Jerzy Krawczyk (BG Akademii 
Górniczo-Hutniczej, ZG SBP), Stani-
sław Turek (WiMBP w Rzeszowie, 
ZG SBP). Spotkanie prowadziła kol. 
Elżbieta Stefańczyk; uczestniczyły w 
nim również Anna Grzecznowska 

oraz Małgorzata Dargiel z Biura 
ZG SBP. Zespół ustalił, że podejmie 
próbę opracowania nowej ustawy, 
która będzie regulowała w następ-
nych latach funkcjonowanie bibliotek 
różnych typów, określi zasady ich 
powoływania i finansowania, a tak-
że potrzeby w zakresie kwalifikacji 
zawodowych pracowników biblio-
tek. W swych działaniach Zespół 
uwzględniać będzie prace podej-
mowane w celu aktualizacji istnieją-
cej ustawy, jak również ustawodaw-
stwo obowiązujące w tym zakresie 
w krajach Unii Europejskiej. Prace 
Zespołu będą konsultowane z eks-
pertami. Wstępne założenia ustawy 
zostaną zaprezentowane podczas 
Forum SBP w dniu 11 października 
br. 

Posiedzenie Zespołu opracowującego projekt ustawy 
o bibliotekach 

19 czerwca 2007 r. w sali 
Konferencyjnej Starostwa w 
Ząbkowicach Śląskich odbyły 
się uroczystości związane z 60-
leciem Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Księgi Hen-
rykowskiej w Ząbkowicach Ślą-
skich. Odznaczenia stowarzy-
szeniowe wręczał zasłużonym 
bibliotekarzom członek Zarzą-
du  Głównego SBP - Ryszard 
Turkiewicz. Odczytał on też 
list gratulacyjny Przewodniczą-
cej SBP Elżbiety Stefańczyk 
skierowany do bibliotekarzy 
ząbkowickich. 

60-lecie Biblioteki Pub-
licznej Miasta i Gminy w 
Ząbkowicach Śląskich 2 czerwca br. w MKiDN odbyło się 

spotkanie Rady Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych. Tematem 
spotkania było m.in. Omówienie 
przebiegu prac legislacyjnych resor-
tu nad projektami ustaw, m.in. Doty-
czącymi podatku VAT na książki i 
czasopisma specjalistyczne. 

Spotkanie Rady Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych 

Na mocy uchwały ZG SBP, środki 
uzyskane z odpisów 1% podatku 
dochodowego  osób fizycznych 
i prawnych (6600 zł) zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie 
konferenc j i  naukowej  n t . 
„Przyszłość bibliotek w Polsce” 
towarzyszącej VI Forum SBP 

Kampania 1% 
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W dniach 23-24 czerwca br. w 
Toruniu, odbyło się spotkanie ze-
społu EBIB. Otworzyła je przewod-
nicząca Komisji Wydawnictw Elek-
tronicznych SBP, redaktor naczelny 
Biuletynu EBIB, Bożena Bednarek-
Michalska. 
Porządek spotkania obejmował: 
• Podsumowanie ostatniego roku 

pracy. 
• Omówienie najważniejszych 

spraw związanych z działalno-
ścią EBIB w roku 2007: 

• zmiany w platformie 
cyfrowej i nowy zakres 
prac; 

• nowe technologie dla 
EBIB; 

• konferencja EBIB. 
• Stan finansów EBIB. 
• Stan osobowy zespołu redakcyj-

nego. 
• Współpraca z ZG SBP. 
• Granty dla EBIB. 
• Szkolenie z Joomli - systemu za-

rządzania treścią. 

W dniu 19 czerwca 2007 r. w sie-

dzibie Instytutu Muzykologii Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Kra-

kowie odbyło się zebranie Zarzą-

du Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP 

– Polskiej Grupy Narodowej IAML. 

W toku spotkania poruszono nastę-

pujące kwestie: 

 - udziału delegatów z Polski w 

konferencji Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Bibliotek Muzycz-

nych IAML w Sydney, 

 - zgłoszenia udziału Polskiej Gru-

py Narodowej IAML w nowym pro-

jekcie IAML Access to Music Ar-

chives (Dostęp do Archiwów Mu-

zycznych), dotyczącym rejestracji 

różnorodnych archiwów muzycz-

nych na całym świecie, 

 - reaktywacji Polskiego Komitetu 

RILM., 

 - przygotowań do krajowej konfe-

rencji „Zbiory europejskiej kultury 

muzycznej w bibliotekach i archi-

wach w Polsce”, zaplanowanej w 

dniach 17–19 września 2007 w 

Łańcucie. 

 - publikacji kolejnego zeszytu wy-

dawnictwa Sekcji - Biblioteka Mu-

zyczna 2000-2006, 

 - zorganizowania: zebrania bi-

bliotekarzy muzycznych katalogu-

jących w NUKAT (I kwartał 2008) 

oraz zebrania nt. bieżących pro-

blemów katalogowania druków 

muzycznych (IV kwartał br.) 

Spotkanie EBIB 

Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP 

Z inicjatywy SBP - Sekcji Bibliotek 
Niepaństwowych Szkół Wyższych 
oraz Sekcji Bibliotek Naukowych, 
odbyły się 26 czerwca br. w War-
szawie warsztaty pt. „Open Access 
– nowy model komunikacji nauko-
wej”. Warsztaty były bezpłatną 
formą samokształcenia biblioteka-
rzy; uczestniczyło w nich ponad 80 
osób. Zajęcia odbywające się w 
Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole 
Technik Komputerowych prowadziły: 

• kol. Bożena Bednarek-Michalska 
(Biblioteka Główna UMK w Toru-
niu), która omówiła idee i główne 
założenia ruchu Open Access, 
oraz stanowisko polskiego środo-
wiska naukowego wobec OA, 

• kol. Lidia Derfert-Wolff 
(Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w 
Bydgoszczy); przedstawiła różne 
typy repozytoriów, w tym z za-
kresu bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej, 

• kol. Barbara Urbańczyk 
(Biblioteka Główna Politechniki 
Wrocławskiej); omówiła zagad-
nienia czasopism otwartych, w 
tym dotyczące polityki wydawni-
czej, poprowadziła również ćwi-
czenia praktyczne z zakresu wy-
korzystania Directory of Open 
Access Journals (DOAJ). 

Wsparcia finansowego organizacji 
warsztatów udzielił ZG SBP. 

Warsztaty Open Access dla 
bibliotekarzy 

 

Nowości 
Wydawnicze 
 
• Naukowe czasopisma elektro-
niczne / Marek Nahotko. - 2007 . 
- 29 zł 

• Ukazał się pierwszy w tym roku 
numer Zagadnień Informacji Na-
ukowej.  

 
W najbliŜszym czasie ukaŜe się: 
• Statystyka w bibliotece i jej oto-
czeniu / Jerzy Maj . - 2007 . - 40 
zł 

W dniu 27 czerwca br. w Toruniu 
odbyło się seminarium pt. „Młody 
człowiek w bibliotece. O promocji 
literatury dla dzieci i młodzieży”, 
stanowiące podsumowanie projek-
tu pt. „Literatura na kółkach” reali-
zowanego przez Książnicę Koper-
nikańską. Celem projektu była 
promocja polskiej literatury współ-
czesnej wśród dzieci i młodzieży 
Pomorza i Kujaw. Na seminarium 
przybliżono bibl iotekarzom 
aspekty efektywnego promowa-
nia polskiej literatury wśród mło-
dych czytelników, zwracając 
szczególną uwagę na: zasady 
pozyskiwania „opornych” czytelni-
ków, tendencje w europejskiej 
książce dla dzieci (przewaga ob-
razu, podejmowanie w wyważony 
sposób „trudnych” tematów), nowe 
formy spotkań autorskich z czytel-
nikami i przedstawicielami wy-
dawnictw. 
W seminarium uczestniczyła re-
daktor naczelna Poradnika Biblio-
tekarza kol. J. Chruścińska.  

Młody człowiek  
w bibliotece 
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W dniu 21 czerwca br. odbyło się 
w gmachu BUW seminarium pt.: Di-

gitalizacja zasobów archiwalnych, 

muzealnych i bibliotecznych, zorgani-

zowane przez Sybase Polska. Spo-
tkanie poświęcone było problema-

tyce digitalizacji zasobów dziedzic-

twa kulturowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień doty-

czących  zarządzania projektami 
digitalizacyjnymi z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informa-

tycznych. W programie seminarium 
znalazły się m. in. referaty na temat 

pozyskiwania środków finansowych 

na digitalizację zasobów dziedzic-

twa kulturowego oraz prezentacja 
zintegrowanego produktu do zarzą-

dzania archiwami, muzeami i biblio-

tekami IDEA-ALM (więcej informacji 

na www.sybase.pl). W seminarium 

wziął udział kol. Janusz Nowicki, 
Dyrektor Wydawnictwa SBP. 

Seminarium techniczne dot. digitalizacji zasobów 

28 czerwca br. w gmachu Sej-
mu RP w Warszawie, odbyło 
się posiedzenie Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. W pro-
gramie pierwsze czytanie rzą-
dowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych. 
Wśród zaproszonych osób 
znalazła się Przewodnicząca 
SBP, Elżbieta Stefańczyk. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 
Głównego SBP z dnia 11 
czerwca 2007 r. przekazujemy 
NIEODPŁATNIE dla każdego 
koła SBP oraz Okręgu i Od-
działu egzmeplarze: 
„Kroniki SBP: Suplement”  
 „Kodeksu etyki bibliotekarza 

i pracownika informacji” 
Wymienione pozycje powinny 
się znaleźć w każdym Kole na-
szego Stowarzyszenia. 

Dnia 25 czerwca br., na posie-
dzeniu Krajowej Rady Biblio-
tecznej, które odbyło się w Bi-
bliotece Narodowej, dokonano 
wyboru nowego kierownictwa 
KRB. 
Przewodniczącym Rady został 
prof. Jan Malicki- dyrektor 
Biblioteki Śląskiej, dotychcza-
sowy wiceprzewodniczący 
KRB. Funkcję wiceprzewodni-
czącego powierzono Janowi 

Wołoszowi - byłemu wicedy-
rektorowi BN oraz byłemu 
przewodniczącemu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich.  

Komunikaty: 

Zaprosili nas: 

1 czerwca - Zespół Szkół im. Marii Da-
nilewicz Zielińskiej w Stawkach k/
Aleksandrowa Kujawskiego na uroczy-
stość z okazji setnej rocznicy urodzin 
patronki szkoły. List Przewodniczącej 
SBP ElŜbiety Stefańczyk  przekazała 
kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 

5-6 czerwca - Fundacja „ABCXXI - 
Cała Polska czyta dzieciom”, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 
oraz Urząd Miejski Biała Podlaska na 
konferencję „Jak kochać dziecko - świat 
wartości w wychowaniu i rozwoju dzieci i 
młodzieŜy”, 

6 czerwca - KsiąŜnica Beskidzka na wer-
nisaŜ wystawy malarstwa Urszuli Dem-
skiej „Klimaty Duszy”, 

11 czerwca - KsiąŜnica Beskidzka na 
wernisaŜ wystawy fotografii  Jerzego 
Sochackiego „ParyŜ, zabytki, ludzie”, 

12 czerwca - Fundacja im. Kazimierza 
Pułaskiego oraz Ambasada Stanów Zjed-
noczonych Ameryki na odczyt dr Robert 
J. Liber nt. “US-EU: Divorce or Honey-
moon? The Future of Transatlantic Rela-
tions”  

14 czerwca - Biblioteka Publiczna w 
Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy  
na wieczór z humorem z udziałem kaba-

retu ZYGZAK, 

14 czerwca - KsiąŜnica Beskidzka, Biel-
ski Klub Alpinistyczny oraz Polskie To-
warzystwo Tatrzańskie na otwarcie wy-
stawy zdjęć zatytułowanej „Na kaŜde 
wezwanie - TOPR wczoraj i dziś”, 

14 czerwca - Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołę-
ce oraz Ostrołęcki Oddział SBP  na uro-
czyste spotkanie z okazji Dnia Bibliote-
karza i Bibliotek, 

15 czerwca - Koszalińska Biblioteka 
Publiczna im. Joachima Lelewela oraz 
Koło SBP w Koszalinie na uroczystości 
jubileuszowe 60-lecia Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej. List gratulacyjny od 
Przewodniczącej SBP - ElŜbiety Stefań-
czyk, odczytała wiceprzewodnicząca ZG 
- kol. Maria Bochan. 

21 czerwca - Wydawnictwo „Iskry” oraz 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śród-
mieście m. st. Warszawy na spotkanie z 
Januszem Miliszkiewiczem, autorem 
ksiąŜki pt. „Przygoda bycia Polakiem”, 

28 czerwca - Biblioteka Publiczna w 
Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 
na spotkanie z senatorem Stefanem Nie-
siołowskim nt. „Jak pogodzić się z daw-
nymi przyjaciółmi”, 

Za zaproszenia serdecznie dziękuje-
my. 


