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7 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia laureatom Dorocznych 
Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2008. Wśród laureatów znalazło się 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nagrodę - statuetkę oraz dyplom, z rąk Ministra Bogdana 
Zdrojewskiego odebrali: Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP i Stanisław Czajka - Honorowy 
Przewodniczący SBP. W uroczystościach wzięli także udział: Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu RP, 
Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w MKiDN, Joanna Cicha - Z-ca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa 
Narodowego MKiDN, Prof. Andrzej Rottermund - dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie oraz licznie 
zgromadzeni goście i przedstawiciele mediów. Wśród nich znaleźli się również członkowie i sympatycy SBP, m.in. 
Maria Burchard, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa Dobrzyńska-Lankosz, 
prof. Marcin Drzewiecki, Janusz Nowicki i Jadwiga Chruścińska.  
Do Biura ZG SBP wpłynęło wiele gratulacji od bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i innych organizacji 
związanych z sektorem książki, upowszechnianiem czytelnictwa. Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy. 

Relacja z wręczenia Dorocznej Nagrody Honorowej dla SBP 
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1914 - 2008 

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 

26 czerwca 2008 r. w wieku 94 lat zmarła 

 

Ś.P. 

Prof. dr hab. Maria DEMBOWSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1985) 

Sekretarz Generalny SBP (1957-1960, 1960-1963) 

Zastępca Sekretarza Generalnego SBP (1963-1966) 

Przewodnicząca Sekcji Bibliografii Regionalnej ZG SBP (1954-1957) 

Przewodnicząca Sekcji Informacji Naukowej ZG SBP (1966-1969) 

 

Uczestnik sesji międzynarodowych IFLA (1955-Bruksela,1962-Berno), Dyrektor Biblioteki PAN, nauczyciel 

akademicki, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Bibliotecznego”, wybitna uczona, autorka wielu prac 

z dziedziny bibliotekoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. 

 

Za swoją wieloletnią działalność uhonorowana odznaką „Za zasługi dla Warszawy” (1965), Nagrodą im. 

Heleny Radlińskiej (1979), Honorową Odznaką SBP (1968), Medalem 70-lecia SBP (1988), Medalem „W 

dowód uznania” (1999) oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 

 

Prof. Maria Dembowska pozostanie w naszej pamięci, jako oddany środowisku działacz naszej organiza-

cji, sumienny pracownik i pełna życzliwości Koleżanka 

 

Uroczystości pogrzebowe, z udziałem pocztu sztandarowego SBP, odbyły się w dniu 4 lipca 2008 r. w 

Warszawie na cmentarzu Ewangelicko - Reformowanym. Poprzedziła je Msza Św. w kościele św. Stanisła-

wa Kostki, na którą licznie przybyli przyjaciele i znajomi zmarłej. W imieniu całego środowiska bibliotekar-

skiego Panią Profesor pożegnała Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP 
 

 

Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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W dniach 11-12 czerwca 2008 r. odbyło się w Bibliotece 
Narodowej pos iedzenie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które prowadziła 
kol. Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP. 
Poprzedziło je posiedzenie Prezydium ZG SBP w dniu 11 
czerwca br., na którym omówiono materiały przedkładane 
ZG SBP. W pierwszym dniu obrad, oprócz członków 
Zarządu Głównego uczestniczyli również: Stanisław Czajka 
- Honorowy Przewodniczący SBP, Janina Jagielska - 
Przewodniczącą Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Jolanta 
Stępniak – przewodniczącą Zespołu ds. opracowania 
założeń i projektu Ustawy o bibliotekach, Bolesław 
Howorka - przewodniczący Głównego Sądu 
Koleżeńskiego. 

Porządek obrad w dniu 11 czerwca, obejmował m. in.: 
• analizę prac Zarządu Głównego SBP w I półroczu 

2008 r. (omówiła kol. Elżbieta Stefańczyk) 
• przedstawienie działalności Wydawnictwa SBP w I 

półroczu 2008 r. (Jan Nowicki) 
• omówienie planowanej na II półrocze 2008 r. 

działalności szkoleniowej i edukacyjnej ZG SBP (kol. 
M. Burchard) 

• relacje z obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK 2008 
oraz uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek (kol. E. Stefańczyk, opiekunowie okręgów) 

• przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 
SBP w 2009 r. (kol. E. Stefańczyk, Anna 
Grzecznowska) 

• stan prac nad założeniami i projektem Ustawy o 
bibliotekach (kol. Jolanta Stępniak) 

• omówienie protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej SBP 
(kol. E. Stefańczyk) 

Zarząd przyjął uchwały w sprawie: 
1. zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz 

zasad i trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów; zjazd odbędzie się w dniach 30-31 
maja 2009 roku w Konstancinie k. Warszawy, 

2. powołania Komitetu Programowego i Komitetu 
Organizacyjnego KZD; w skład pierwszego weszli: E. 
Stefańczyk - przewodnicząca, St. Czajka, H. 
Ganińska, E. Kobierska-Maciuszko, St. Turek, Jan 
Wołosz, w skład drugiego zaś: J. Pasztaleniec-
Jarzyńska - przewodnicząca, Z. Ciuruś, E. Górska, J. 
Jagielska, A. Grzecznowska, A. Ziemiński, J. Nowicki. 

3. przekazywania do dyspozycji ZG SBP 15% środków 
finansowych pozyskiwanych przez ogniwa 
Stowarzyszenia 

 
W drugim dniu obrad Zarząd Główny spotkał się z 
przewodniczącymi Zarządów Okręgów Stowarzyszenia. Na 
spotkanie zaproszony został Piotr Żuchowski – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Joanna Cicha – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Dziedzictwa Narodowego w MKiDN, Grzegorz Gauden - 
Dyrektor Instytutu Książki, Tomasz Makowski – Dyrektor 
Biblioteki Narodowej. Poza członkami Zarządu Głównego 
SBP w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Nowacka (woj. 
kujawsko-pomorskie), Justyna Hak (woj. lubuskie), Urszula 
Derendarz (woj. łódzkie), Anna Czechowicz (woj. 
mazowieckie), Elżbieta Kampa (woj. opolskie), Dorota 
Rzeszutek (woj. podkarpackie), Wiesława Borkowska-

Nichthauser (woj. warmińsko-mazurskie), Janina Halec 
(woj. wielkopolskie). 
Głównym celem posiedzenia było przekazanie 
przewodniczącym informacji o planowanym Krajowym 
Zjeździe Delegatów SBP. Przedstawiciele poszczególnych 
okręgów zaprezentowali wyniki działalności w podległych 
im strukturach SBP. W drugiej części spotkania głos zabrali 
zaproszeni goście. Minister Piotr Żuchowski przedstawił 
ogólną strategię Ministerstwa w zakresie polityki 
bibliotecznej, zwracając przy tym uwagę, że partnerem do 
wszelkich działań poprawiających sytuację bibliotek 
powinien być samorząd. Świadczy o tym sukces programu 
Promocja czytelnictwa – priorytet: Rozwój księgozbiorów 
bibliotek, w ramach którego biblioteki publiczne mogą 
starać się o środki na zakup nowości wydawniczych. 
Ministerstwo będzie się starało zaangażować finansowo 
samorządy także w kolejny program Biblioteka +, którego 
beneficjentem będą biblioteki gminne. P. Żuchowski odniósł 
się również do kwestii ustawodawczej, informując że 
Ministerstwo jest zainteresowane pracami środowiska nad 
projektem nowelizacji Ustawy o bibliotekach. Na koniec 
swojego wystąpienia Minister Żuchowski pogratulował 
wszystkim aktywnym członkom Stowarzyszenia Dorocznej 
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 
SBP. 
Zmiany w Programach Operacyjnych MKiDN omówiła 
Joanna Cicha. Od 2009 r. będą ogłoszone tylko 2 nabory 
– do 30 listopada roku poprzedzającego przedsięwzięcie 
(I nabór) oraz do 31 marca (II nabór). Liczba programów 
zostanie zredukowana do 4: Wydarzenie artystyczne, 
Edukacja, Infrastruktura, Dziedzictwo Narodowe. 
Następnie głos zabrał Grzegorz Gauden, który przedstawił 
szczegóły programu Biblioteka+, skierowanego przede 
wszystkim do bibliotek gminnych. Głównym celem programu 
jest poszerzenie funkcji bibliotek poprzez przekształcenie 
ich w instytucje wypełniające misję kulturalną i społeczną, 
podniesienie prestiżu bibliotek, zmiana postrzegania zadań 
bibliotek przez samych bibliotekarzy oraz wzmocnienie 
lokalowe, finansowe i organizacyjne bibliotek. 
Koordynatorem projektu zaplanowanego na lata 2008-
2014 jest Instytut Książki. Program ma być realizowany 
przez biblioteki wojewódzkie, Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, przy współudziale Biblioteki Narodowej, 
SBP, a także organizacji samorządu terytorialnego. 

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SBP, spotkanie z Przewodniczącymi Okręgów 
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23 czerwca br. Zarząd Główny SBP, Instytut Goethego w 
Warszawie oraz Biblioteka Narodowa zorganizowali w 
siedzibie BN międzynarodowe seminarium pt. „Lobbing na 
rzecz bibliotek”. W seminarium wzięło udział ok 100 osób. 
Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Seminarium prowadziła prof. dr 
hab. Elżbieta Barbara Zybert - dziekan Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestników powi-
tali: Elżbieta Stefańczyk - Przewodniczącą SBP, Ulrike 
Drißner - z-ca dyrektora Goethe-Institut w Warszawie 
oraz dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodo-
wej. Referat wprowadzający w zagadnienia lobbingu, 
jego uwarunkowania prawne oraz metody i techniki wygło-
siła dr Małgorzata Molęda-Zdziech z SGH. Gość z Nie-
miec - Barbara Lison - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bre-
mie, przedstawiła metody i narzędzia lobbingu stosowane 
w praktyce przez bibliotekarzy niemieckich. Po przerwie 
swoimi doświadczeniami na temat budowy wizerunku bi-
bliotek publicznych podzieliły się z zebranymi: Jolanta 
Słowik - z-ca dyrektora MBP we Wrocławiu oraz Krysty-
na Hałun - z-ca dyrektora MBP w Olsztynie. Działalność 
lobbistyczną Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich omówi-
ła w swojej prezentacji Elżbieta Stefańczyk - Przewodni-
cząca SBP. W trakcie ożywionej dyskusji zastanawiano się 
nad warunkami skutecznego lobbingu na rzecz biblioteka-
rzy i bibliotek, adresatami działalności lobbingowej, możli-
wościami przeniesienia doświadczeń niemieckich "na grunt" 
praktyki bibliotekarskiej w Polsce. Po seminarium odbyło 
się spotkanie Barbary Lison z członkami Zarządu Główne-
go SBP oraz redaktorami naczelnymi Bibliotekarza i Porad-
nika Bibliotekarza, na którym omawiano możliwości współ-
pracy bibliotekarzy polskich i niemieckich przy realizacji 
przedsięwzięć służących upowszechnianiu czytelnictwa eu-
ropejskiego. 

Prezentacje referentów dostępne są na stronie: 

http://www.ebib.info/content/view/1327/75/ 

Lobbing na rzecz bibliotek 

10 czerwca br. w siedzibie Biblioteki Narodowej odbyło się 
posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Bibliotekarza”, które 
prowadził prof. dr hab. Marcin Drzewiecki - 
przewodniczący Komitetu. Podczas spotkania omawiano 
bieżące problemy wydawnictwa, zwracając szczególną 
uwagę na: trudności we współpracy z „Biblioteką na 
Koszykowej” przy wydawaniu czasopisma, niedostateczną 
ilość dobrych materiałów napływających do redakcji, 
zmianę okładki i szaty graficznej czasopisma, rozpoczęcie 
digitalizacji miesięcznika. Redaktor naczelny Jan Wołosz 
podkreślił m.in. pozytywne rezultaty współpracy z 
pracownikami Instytutu Ksiązki i Czytelnictwa w zakresie 
pozyskiwania artykułów o wysokim poziomie 
merytorycznym. Poruszył też kwestię honorariów autorskich i 
redakcyjnych, które nie były zmieniane od kilku lat. W 
dyskusji wskazano, że sposobem na przyciągnięcie do 
czasopisma młodych autorów, może być umieszczenie 
„Bibliotekarza” na liście czasopism punktowanych. Wymaga 
to jednak wprowadzenia pewnych zmian, np. abstraktów 
artykułów i ich tłumaczenia, recenzowanie każdego numeru.  
Chcąc zwiększyć atrakcyjność czasopisma można rozważyć 
propozycję wprowadzenia kolorowej wkładki, co jednak 
pociąga za sobą wzrost kosztów wydawniczych.  
Zaproponowano by na konferencjach dyrektorów bibliotek 
popularyzować w większym stopniu „Bibliotekarza”. Z kolei 
Bolesław Howorka zaproponował podjęcie rozmów z 
bibliotekami publicznymi, posiadającymi status naukowy, nt. 
zwiększenia liczby publikacji ich pracowników w 
„Bibliotekarzu”. Problematyka bibliotek publicznych jest 
bowiem wciąż „siłą napędową” „Bibliotekarza”. Wśród 
innych propozycji wymieniano: uwzględnienie w 
informacjach podawanych w  Bibliotekarzu, interpelacji 
poselskich dotyczących zagadnień kultury, wprowadzenie 
cyklu artykułów o bibliotekach zagranicznych w Polsce, 
konieczność kontynuacji porad prawnych, dalsze prace nad 
zmianą szaty graficznej czasopisma. 

Posiedzenie komitetu redakcyjnego 

Bibliotekarza 

Do Biura ZG SBP w dalszym ciągu wpływają 
sprawozdania z realizacji tegorocznej edycji Tygodnia 
Bibliotek. W związku z zaistniałą sytuacją „pocztową”, 
Zarząd Główny SBP podjął decyzję o przedłużeniu terminu 
przesyłania sprawozdań do 30 czerwca br. 
Posiedzenie Jury odbędzie się jesienią (prawdopodobnie 
wrzesień), a wręczenie nagród laureatom nastąpi w 
listopadzie podczas VIII ogólnopolskiej konferencji 
„Automatyzacja bibliotek publicznych”. 
Za wszystkie nadesłane sprawozdania serdecznie 
dziękujemy 

Biuro ZG SBP 

Tydzień Bibliotek 2008 - komunikat 

W dniach 26-28 listopada br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka 
Narodowa organizują warsztaty edukacyjne poświęcone 
automatyzacji bibliotek publicznych. W programie znajdą się 
następujące bloki tematyczne: 
• problemy organizacyjne i prawne automatyzacji 
• oprogramowanie dla bibliotek 
• współpraca bibliotek 
• biblioteki cyfrowe 
Przedstawione zostaną również wyniki analizy stanu 
komputeryzacji bibliotek publicznych, prowadzonej na 
podstawie badania ankietowego w bibliotekach 
wojewódzkich. W czerwcu br. SBP skierowało do dyrektorów 
bibliotek prośbę o pomoc w przeprowadzeniu badania i 
wypełnienie ankiety. Ankieta dostępna jest pod adresem: 
www.ebib.info 

Przygotowania dso VIII konferencji 
„Automatyzacja bibliotek publicznych” 
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17 czerwca br. uroczyście otwarto nowe pomieszczenia dla 
Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu (ok. 
300 m2, nowoczesne wyposażenie multimedialne, nowoczesna 
aranżacja wnętrza). W uroczystości uczestniczyli prezydent 
miasta Tarnowa, samorządowcy i mieszkańcy. 
SBP reprezentowali Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca 
SBP, Stanisław Czajka - Honorowy Przewodniczący SBP oraz 
Jan Wołosz - redaktor naczelny „Bibliotekarza”.  

Wizyta E. Stefańczyk w Tarnobrzegu 

W dniu 25 czerwca br. w warszawskiej siedzibie Instytutu Książki 
odbyło się spotkanie organizacji związanych z sektorem książki. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele: 
• Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Elżbieta Stefańczyk), 
• Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (Waldemar 

Janaszkiewicz), 
• Izby Księgarstwa Polskiego (Andrzej Kalinowski, Dorota 

Palme), 
• Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (Maria Kuisz, 

Tadeusz Górny), 
• Polskiej Izby Książki (Piotr Marciszuk, Piotr Dobrołęcki, 

Sonia Draga, Grażyna Szarszewska, Michał Brzozowski). 
Gospodarzem spotkania był Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu 
Książki. Uczestnicy podjęli decyzję o powołaniu Komitetu 
Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców (KP 
BKW) celem integracji przedsięwzięć promujących czytelnictwo, 
podejmowanych przez poszczególne grupy środowiskowe, oraz 
inicjowania nowych, wspólnych akcji związanych z upowszechnianiem 
książki. Ustalono, że Komitet opracuje program najważniejszych 
cyklicznych działań na rzecz promocji czytelnictwa w 2009 r., który 
przekazany zostanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz do Instytutu Książki.  Uwzględnione w nim będą 
zarówno wydarzenia ogólnopolskie, jak i lokalne o wysokiej 
społecznej użyteczności, zachęcające do czytania i umożliwiające 
dostęp do dobrej książki wszystkim grupom społecznym, w tym 
osobom starszym i niepełnosprawnym, szczególnie w małych 
aglomeracjach, gminach, na terenach wiejskich. Powołano Grupę 
Roboczą  w składzie: Grażyna Szarszewska i Sonia Draga (PIK), 
Andrzej Kalinowski i Dorota Palme (IKP), Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska i Anna Grzecznowska (SBP) oraz przedstawiciele PTWK, 
wyznaczeni w terminie późniejszym. 

Porozumienie bibliotekarzy, księgarzy, wydawców 

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów 
przy ZG SBP zorganizowała w dniach 2-4 
czerwca br. w Bibliotece Narodowej X 
warsztaty pt. „Język Haseł Przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, 
najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w 
katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja 
Dziesiętna - problemy metodyczne i 
propozycje tworzenia charakterystyk 
wyszukiwawczych”. Uczestniczyło w nich 235 
osób ze wszystkich rodzajów bibliotek. 
Zebranych powitali kol. Ewa Kobierska-
Maciuszko - Przewodnicząca SBP oraz dr 
Tomasz Makowski - dyrektor BN. W czasie 
trzech dni spotkań wygłoszono 18 referatów 
i komunikatów w dwóch blokach 
tematycznych, dotyczących stosowania 
języka haseł przedmiotowych oraz 
wykorzystania UKD.  Warsztaty prowadziły: 
Wanda Klenczon (BN), Jadwiga Woźniak-
Kasperek (IINiSB UW), Anna Stanis (BUW). 
Osobą odpowiedzialną za organizację 
warsztatów i program merytoryczny była 
kol. Aldona Borowska, przewodnicząca 
Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów. 
Wszystkie prezentacje dostępne są na 
stronie internetowej www.bn.org.pl/jhp/ 
Warsztaty zostały dofinansowane ze 
środków Programu Operacyjnego MKiDN: 
Edukacja kulturalna i upowszechnianie 
kultury. 

X warsztaty nt. Języka 
Haseł Przedmiotowych 

16 czerwca br. w siedzibie Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie 
bibliotekarzy poświęcone podjęciu działań 
zmierzających do poprawy statusu bibliote-
karzy i ich sytuacji finansowej poprzez zało-
żenie Związku Zawodowego Bibliotekarzy. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, 
głównie z bibliotek akademickich. Inicjatora-
mi spotkania byli bibliotekarze białostoccy. 
Podjęto decyzję o powołaniu grupy inicja-
tywnej, która opracuje statut i po konsulta-
cjach podejmie działania związane z reje-
stracją związku w sądzie. Na ten temat czy-
taj również w EBIBie: 
http://www.ebib.info/content/view/1430/ 
W spotkaniu uczestniczyły z ramienia SBP - 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Anna 
Grzecznowska. 

Związek Zawodowy Bibliotekarzy 

30 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli SBP 
(Elżbiety Stefańczyk, Anny Grzecznowskiej, Jadwigi 
Chruścińskiej) z kierownictwem firmy MURATOR EXPO 
(Agnieszką Ziemiańską, Martą Bryg) - organizatorem I 
Warszawskiego Salonu Książki, który odbędzie się ph. 
„Zaczytaj się w Warszawie” w dniach 19-21 września 2008 
na terenie BUW. SBP objęło patronatem honorowym to 
przedsięwzięcie, a Elżbieta Stefańczyk została członkiem Rady 
Programowej. 
Planowane są spotkania literackie z autorami, panele 
dyskusyjne (m.in. dotyczące książki dziecięcej), spotkania 
promujące rok Zbigniewa Herberta i inne akcje zachęcające 
do czytania w miejscach publicznych. SBP wystąpiło z 
propozycją zorganizowania sesji poświęconej polskiemu 
rynkowi książki dziecięcej.  

Spotkanie z MURATOREM 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Zaprosili nas: 
• 6, 7, 10, 12, 13, 19, 23, 26,  czerwca -  Korporacja Ha!art na wysta-

wy, spotkania z autorami, spotkania tematyczne,  

• 10, 11, 19, 26,  czerwca - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmie-
ście m.st. Warszawy na wystawę fotograficzną, 

• 19 czerwca -  KsiąŜnica Cieszyńska na promocję współwydanej 
przez Ksiąznicę ksiąŜki oraz otwarcie wystawy związanej tematycznie 
z ksiąŜką „Twarze bezpieki. Bielsko-Biała, Cieszyn, śywiec” 

• 6 czerwca  - Prezydent Wrocławia oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej we Wrocławiu na uroczyste otwarcie Multicentrum - 
ośrodka edukacji interaktywnej, 

• 6 - 8 czerwca - Burmistrz Brodnicy na obchody Dni Brodnicy 

• 9-11 czerwca - dyrektor Biblioteki WyŜszej Szkoły Bankowej w To-
runiu,  na konferencję pt. „Przestrzeń informacyjna biblioteki akade-
mickiej - tradycja i nowoczesność”, 

• 14 czerwca - Prezydent Gdyni oraz Kapituła Nagrody Literackiej 
Gdynia na Galę Finałową Nagrody literackiej Gdynia, 

• 18 czerwca - Szef Katedry Historii Sztuki Wojennej Akademii Obro-
ny Narodowej, Dyrektor CBW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
konferencję pt. „Polacy w operacjach połączonych, historia i współ-
czesność”, 

Za wszystkie zaproszenia serdecznie dziękujemy 

Nowości 
wydawnicze: 

 
1. Zarządzanie kadrami w bibliotece / pr. 
zbior. pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędow-
skiej-Król 

2. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek 
3. Po potopie - dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku: diagnozy 
i postulaty: praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyń-
skiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca 

W dniach 23-24 września odbędzie się w Opolu konferencja pt. „Zbiory i 
zasoby informacyjne bibliotek publicznych wobec aktualnych zmian 
kulturowych i technologicznych”. Organizatorami są SBP oraz WBP w Opolu. 
Patronat nad konferencją objęli: Instytut Książki oraz Marszałek Województwa 
Opolskiego. Celem planowanej konferencji jest określenie metod współpracy 
różnych typów bibliotek publicznych w zakresie gromadzenia zbiorów na 
szczeblu lokalnym i regionalnym. 
Problematyka konferencji obejmie m.in. zagadnienia: standardów określających 
wielkość zasobów i zasad kształtowania zbiorów bibliotek publicznych; struktury 
zbiorów; komplementarności zbiorów oraz usług oferowanych przez biblioteki – 
usług tradycyjnych i e-usług (katalogi on-line, bazy danych, e-informatory, 
elektroniczne bibliografie i bazy wiedzy). W trakcie konferencji odbędzie się 
również forum wydawców. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie internetowej: www.ebib.info 

Zapraszamy na konferencję do Opola 

26 czerwca br. członkowie Zarządu Głównego 
SBP: Elżbieta Stefańczyk, Maria Burchard, Ewa 
Kobierska-Maciuszko, spotkały się z Jackiem 
Wojnarowskim - Dyrektorem Programu 
Bibliotecznego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Przedmiotem dyskusji była 
współpraca Stowarzyszenia z Fundacją w ramach 
przygotowywanych ogólnopolskich programów 
modernizacji i wsparcia bibliotek publicznych. 

Spotkanie w BUW z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

8 czerwca 2008 roku w Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyło się 
drugie w tym roku zebranie Zarządu Sekcji 
Bibliotek Muzycznych SBP. 
Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji, 
otwierając zebranie podziękował koleżance 
Iwonie Bias, Dyrektor Biblioteki Głównej, za 
zaproszenie i serdeczne przyjęcie. 
Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy: 
1. Podsumowanie II Spotkania bibliotekarzy 

katalogujących druki muzyczne w NUKAT (5-6 
maja 2008); szczegółowe komunikaty na 
stronie www.iaml.pl. 

2. Działalność Polskiego Komitetu RILM i 
podsumowanie Spotkania Komitetu, które 
odbyło się w BUW, 7 marca 2008 r.; Polski 
Komitet RILM przygotowuje polską wersję 
językową oficjalnej strony RILM: www.rilm.org. 

3. Przygotowania do opracowania nowego 
wydania Przewodnika po bibliotekach i 
zbiorach muzycznych w Polsce. Ustalono, że 
prace będą prowadzone jednocześnie nad 
wersją drukowaną i internetową bazą danych. 
Podkreślono potrzebę wyszczególnienia 
informacji o archiwach i spuściznach 
kompozytorów i muzyków. Na jesień 2008 
roku zostanie rozesłana ankieta do wszystkich 
bibliotek posiadających zbiory muzyczne. 

4. Udział w Konferencji IAML w Neapolu, 20-25 
lipca 2008; w konferencji planuje wziąć udział 
6 osób z Polski (AM w Katowicach – Iwona 
Bias, Agnieszka Górniak; BN – Jolanta 
Byczkowska-Sztaba; BUW – Piotr Maculewicz; 
Inst. Muzykologii KUL – Dariusz Smolarek; Inst. 
Muzykologii UJ – Stanisław Hrabia). 

W przerwie obrad uczestnicy zwiedzili Muzeum 
Organów. Po muzeum oprowadzał prof. Julian 
Gembalski, który prezentował zabytkowe 
instrumenty, wykonując krótkie utwory organowe 
oraz opowiadał o swojej pasji ratowania starych 
instrumentów na Śląsku. 
Na zakończenie miało miejsce zwiedzanie nowej 
siedziby Biblioteki Głównej AM w Katowicach i 
Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. 

Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek 
Muzycznych SBP 


