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Pierwsze posiedzenie ZG w kadencji 2009-2013
19 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie
nowego Zarządu Głównego, wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów. W spotkaniu, oprócz członków
ZG, uczestniczyli zaproszeni goście: przewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Elżbieta Zaborowska, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiegokol. Bolesław Howorka, Honorowy Przewodniczący
SBP - kol. Stanisław Czajka, kol. Ryszard Turkiewicz,
a także pracownicy Biura ZG SBP: Anna Grzecznowska, Marianna Brachfogel, Janusz Nowicki. W drugiej części spotkania, gośćmi Zarządu byli: Zina Jarmoszuk - Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w
MKiDN, członkowie honorowi SBP, którym godność tę
nadano podczas KZD 2009, redaktorzy czasopism SBP
oraz koleżanki otrzymujące odznaczenia resortowe.
Otwarcia posiedzenia dokonała kol. Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, która przedstawiła nowowybranych członków Zarządu Głównego. Program obrad obejmował m.in.:
• przyjęcie do realizacji uchwał i wniosków KZD;
wnioski odczytała kol. Joanna PasztaleniecJarzyńska, są one podzielone na 2 grupy: pierwsza
- wnioski formalne (jest ich 9), druga - merytoryczne
(18)
• ukonstytuowanie się nowego Zarządu Głównego ZG
SBP i określenie zakresu kompetencji oraz obowiązków członków ZG (uchwała nr. 1). Wiceprzewodniczącymi ZG zostali kol. kol.: Helena Bednarska,
Ewa Kobierska-Maciuszko, Krzysztof Marcinowski; sekretarzem generalnym – kol. Marzena Przybysz, skarbnikiem – kol. Joanna PasztaleniecJarzyńska, członkiem Zarządu ds. okręgów – kol.
Sylwia Błaszczyk, członkiem Zarządu ds. sekcji,
komisji i zespołów problemowych – kol. Ewa
Chrzan. Równocześnie kol. Elżbieta Stefańczyk zaproponowała, aby w pracach Prezydium ZG brały
ponadto udział: kol. Maria Burchard, która pełnić
będzie funkcje koordynatora ds. realizacji „Strategii
SBP na lata 2010-2021”, kol. Joanna Chapska,
sprawująca funkcję rzecznika Stowarzyszenia oraz
w przypadku omawiania spraw aktywizacji młodych
bibliotekarzy - kol. Piotr Marcinkowski. Ustalono
również opiekunów poszczególnych okręgów SBP
• przyjęcie Regulaminu działania Zarządu Głównego
SBP oraz uchwalenie Regulaminu działania Prezydium ZG SBP (uchwała nr. 6)
• Plan pracy ZG SBP w drugim półroczu 2009 r.; kol.
Elżbieta Stefańczyk poinformowała o konferen-

cjach, seminariach i warsztatach oraz innych przedsięwzięciach przewidywanych do końca br., a także
o wynikach II naboru wniosków do programów operacyjnych MKiDN, natomiast kol. Janusz Nowicki
przybliżył zamierzenia Wydawnictwa SBP. Dyrektor
Biura ZG SBP - Anna Grzecznowska przekazała
informację nt. sytuacji finansowej Stowarzyszenia, w
tym rozliczenia KZD i towarzyszącej mu konferencji
naukowej.
• wręczenie odznaczeń resortowych i stowarzyszeniowych. Odznaczenia resortowe, wręczone przez Zinę
Jarmoszuk otrzymali: Srebrny Medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis - kol. Maria Helena Brykczyńska; Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
- kol. kol. Sabina Elżbieta Malinowska, Elżbieta
Zaborowska; Odznakę Honorową Zasłużony dla
Kultury Polskiej - kol. kol. Beata Chrząstowska, Teresa Majdak, Wiesława Rejmer-Zaklekta, Elżbieta
Skibińska. Dyplomy nowo powołanym członkom
honorowym SBP wręczyli kol. kol. Stanisław Czajka,
Elżbieta Stefańczyk i Janina Jagielska. Godność tę
uzyskali: kol. kol. Marian Filipkowski, Alina Misiowa, Elżbieta Pawlicka, Regina Korczak, Regina
Sakrajda, Marian Skomro, Ewa StachowskaMusiał, Maria Wasik.
Wykorzystując obecność przedstawiciela MKiDN, członkowie ZG zadawali szereg pytań dot. m.in.: programu
Biblioteka+; prób łączenia bibliotek różnego typu (np.
szkolnych z publicznymi, czemu środowisko bibliotekarskie jest przeciwne); zagadnień legislacyjnych
(perspektyw nowelizacji ustaw: o bibliotekach, o egzemplarzu obowiązkowym, o prawie autorskim itp.);
programu Kongresu Kultury Polskiej (zwracano uwagę,
że nie ma w nim problematyki bibliotekarskiej); tzw.
planu Hausnera (wywołującego niepokój środowiska z
uwagi na zawarte w nim sugestie komercjalizacji niektórych obszarów działalności kulturalnej). Odpowiadając zebranym Pani Zina Jarmoszuk zapewniła, że
nie ma mowy o poddawaniu instytucji kultury procesom
prywatyzacji. Jeśli chodzi o program Kongresu to jest
on jeszcze korygowany i ma nadzieję, że sprawy bibliotek zostaną w nim uwzględnione. Poinformowała
również, że aktualnie w MKiDN opracowywany jest
pakiet niezbędnych zmian w sferze kultury, który będzie szeroko konsultowany.
• omówienie zmian w Statucie SBP; zmiany uchwalone
przez KZD, przedstawiła kol. Sylwia Błaszczyk
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• przyjęcie informacji o zmianach w strukturach tere-

nowych SBP. Oddział SBP w Hrubieszowie został
rozwiązany, natomiast powstały dwa nowe oddziały: Oddział SBP w Kielcach i Oddział SBP w
Skarżysku-Kamiennej. Nastąpiły ponadto zmiany w
adresach siedzib Oddziału SBP w Gdańsku, Okręgu SBP w Kielcach i Okręgu SBP w Olsztynie. Zebrani zaakceptowali stan faktyczny i podjęli
uchwały o wprowadzeniu zmian (Uchwały ZG nr. 2,
3, 4, 5)
• prace nad nowelizacją ustawy o bibliotekach;
wnioski z prac Zespołu ds. opracowania założeń i
projektu ustawy o bibliotekach omówiła kol. Elżbieta Stefańczyk. Zaproponowała kontynuację prac w
mniejszej grupie, z udziałem m.in. przedstawiciela
bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Potrzebne są
również ekspertyzy prawne. Po dyskusji, zebrani
uznali, że opracowany przez Zespół dokument w
formie wniosków końcowych, zostanie przesłany do
MKiDN wraz z prośbą o wsparcie prawne w dalszych pracach
• informacje o udziale przedstawiciela SBP kol. Ewy
Kobierskiej-Maciuszko w międzynarodowych
warsztatach, które odbyły się w czerwcu br. w Hadze i poświęcone były umacnianiu roli stowarzyszeń bibliotekarskich oraz rozwojowi współpracy z
IFLA. Wiceprzewodnicząca ZG SBP przedstawiła
na warsztatach założenia Strategii SBP na lata
2010-2021, która wzbudziła duże zainteresowanie innych stowarzyszeń, uznano, że może stanowić
model rozwiązań dla innych organizacji, w tym
uczestniczących w projekcie Global Libraries. Tematyka doskonalenia form współpracy ze stowarzyszeniami, będzie dyskutowana na najbliższym
kongresie IFLA w Mediolanie, warto aby SBP włączyło się w ten proces
W sprawach różnych Anna Grzecznowska poinformowała o koncepcji wzmocnienia potencjału SBP ze
środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Propozycja Fundacji jest teraz szczegółowo omawiana, wymaga również większego zaangażowania struktur terenowych. Obejmowałaby ona
wsparcie m.in. systemu zarządzania organizacją, planowania strategicznego, realizacji projektów ujętych w
rocznych planach pracy, intensyfikacji współpracy pomiędzy strukturami Stowarzyszenia, kontaktów międzynarodowych, rozwoju platformy cyfrowej SBP. Na
ten ostatni temat w początkach lipca br. Fundacja organizuje warsztaty. Aktualnie przygotowywana jest
umowa grantowa, trwa procedura mająca na celu
wyłonienie kierownika projektu. Przewiduje się podpisanie umowy grantowej w końcu lipca br. Kol. Elżbieta
Stefańczyk przekazała ponadto zebranym informację, że nie będzie zmian na stanowiskach redaktorów
naczelnych naszych czasopism, prawdopodobnie zmienią się dwaj sekretarze redakcji.
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Zapraszamy na konferencję-warsztaty
dot. e-learningu
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, organizuje we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, konferencję połączoną z warsztatami pt. „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. Konferencja/warsztaty odbędzie się w
dniach 23-24 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
Celem konferencji jest:
• promocja e-learningu jako nowoczesnej formy nauczania –
uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego,
• omówienie stopnia wykorzystania nauczania zdalnego w
procesie kształcenia przyszłych kadr bibliotekarskich oraz
doskonalenia bibliotekarzy,
• prezentacja platformy zdalnego nauczania jako miejsca
wymiany doświadczeń i współpracy dla bibliotekarzy,
• prezentacja platformy zdalnego nauczania jako narzędzia umożliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty
usług bibliotecznych dostosowanej do potrzeb społeczeństwa informacyjnego (kursy, materiały do lekcji bibliotecznych),
• omówienie najpopularniejszych rozwiązań elearningowych – prezentacja najpopularniejszych komercyjnych i open-source platform e-learningowych,
• prezentacja wybranej platformy e-learningowej (Moodle),
jej możliwości, specyfiki i technicznych możliwości,
• prezentacja praktycznego wykorzystania platform elearningowych – przykłady dobrej praktyki.
Konferencji towarzyszyć będą jednodniowe warsztaty komputerowe (w dniu 24 września 2009), mające na celu przygotowanie uczestników do korzystania i samodzielnego tworzenia
kursów zdalnych na platformie e-learningowej. Prowadzić je
będą specjaliści z różnych rodzajów bibliotek oraz ośrodków
edukacji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające
udział w warsztatach.
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków programu operacyjnego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury.
Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszenia
dostępne są pod adresem:
http://www.konferencja-bib.oeiizk.waw.pl/start.html

Spotkanie z Fundacją Gatesów
26 czerwca - przewodnicząca SBP spotkała się z przedstawicielami Fundacji Billa i Meliny Gates: Janet Sawaya - Program
Officer, Deborah Jacobs - Deputy Direktor Special Initiatives,
szefowa programu Global Libraries, Charles Lyons - Direktor
of the Special Initiatives. Ze strony Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego obecny był Jacek Królikowski. W trakcie
spotkania Elżbieta Stefańczyk zaprezentowała SBP i jego działalność, Program działania SBP na lata 2009-2013 oraz Strategię SBP na lata 2010-2021. Omawiano zakres wsparcia, ze
środków Fundacji, wzmocnienia potencjału Stowarzyszenia. W
spotkaniu uczestniczyła Maria Burchard, koordynator ds. realizacji „Strategii”.

XXIV spotkanie Zespołu
ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
W dniu 22 czerwca 2009 roku, w Bibliotece Narodowej w
Warszawie, odbyło się dwudzieste czwarte spotkanie
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. Było ono poświęcone
opracowaniu formalnemu i rzeczowemu dokumentów kartograficznych. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele bibliotek publicznych z całej Polski: wojewódzkich, powiatowych i miejskich, jak również Biblioteki Narodowej. Uczestników spotkania powitały Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, zastępca
dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw gromadzenia i
opracowania zbiorów oraz Marzena Przybysz – przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP,
która poprowadziła spotkanie. W pierwszym referacie,
Barbara Przyłuska, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN, omówiła działalność Zakładu oraz założenia
metodyczne stosowane przy opracowywaniu „Bibliografii
Dokumentów Kartograficznych”, będącej członem polskiej
bibliografii narodowej.
Lucyna Szaniawska, kierownik Sekcji Opracowania Zbiorów w Zakładzie Zbiorów Kartograficznych BN, wskazała,
powołując się na normę i ilustrując przykładami, najbardziej problematyczne zagadnienia opracowania formalnego dokumentów kartograficznych.
Wanda Klenczon, kierownik Instytutu Bibliograficznego
BN, zaprezentowała założenia opracowania rzeczowego
dokumentów kartograficznych, przyjęte w praktyce Biblioteki. Z kolei Bożena Lech-Jabłońska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie omówiła
opracowanie dokumentów kartograficznych do
„Bibliografii Lubelszczyzny”, przyjęte do tej bibliografii
założenia metodyczne i ich realizację w programie MAK.
W dalszej części spotkania, Zofia Maziarz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, przedstawiła rejestrację dokumentów kartograficznych w „Bibliografii Ziemi Lubuskiej”, która jest prowadzona w programie PROMAX (nakładka programu
zintegrowanego PROLIB).
Ostatnią prezentację przygotowała Helena Skrzeczkowska z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego, w której zostało
zilustrowane opracowanie dokumentów kartograficznych
w „Bibliografii Województwa Mazowieckiego”. Referentka pokazała przykładowe rekordy z bazy prowadzonej
w programie ALEPH, wskazała na wątpliwości w opisach
bibliograficznych i poddała je pod dyskusję.
W dyskusji, kończącej spotkanie, poruszano problemy
związane z opisem formalnym dokumentów kartograficznych, interpretacji postanowień normy bibliograficznej.
Wskazano, na pilną potrzebę przygotowania instrukcji
dotyczącej opracowania dokumentów kartograficznych.
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Warsztaty JHP BN
W dniach 3-5 czerwca Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG
SBP, zorganizowała XI ogólnopolskie warsztaty pt. „Języki informacyjno wyszukiwawcze - teraźniejszość i przyszłość. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia
metodyczne stosowane w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - problemy metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych”. Współorganizatorami warsztatów byli
Biblioteka Narodowa oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Uczestników warsztató powitały: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP oraz Aldona Borowska - przewodnicząca
Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP.
W programie znalazły się m.in.: dyskusja nad przyszłością Library of
Congress Subject Headings (referat Wandy Klenczon), nowy system
katalogowania przedmiotowego we Włoszech (Anna Górska), język
haseł przedmiotowych nauk wojskowych (Grzegorz Kołek), problemy
stosowania JHP BN w Bibliotece Sejmowej (Hanna Telega) zmiany w
opracowaniu rzeczowym w Bibliografii Zawartości Czasopism (Dorota
Mularska), problemy klasyfikowania materiałów bibliotecznych wg.
UKD w Zakładzie Opracowania Rzeczowego (Anna Bancerz). Omówiono również przykłady wykorzystania UKD w praktyce: Książnicy
Podlaskiej, Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Nowy skład Krajowej Rady Bibliotecznej
22 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej
Rady Bibliotecznej, wybranej na kadencję 2009-2014. Przewodniczącym KRB został dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz
Makowski. W skład Krajowej Rady Bibliotecznej powołani zostali: Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej
Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, dr Anna Gruca – Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek,
Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, Piotr Matywiecki - poeta, eseista, Jacek Nowiński
- dyrektor Biblioteki Elbląskiej, Andrzej Ociepa - dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, prof. dr hab.
Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr
hab. Barbara Sosińska-Kalata – Instytut Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych UW, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Teresa Szymorowska - dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Danuta
Tatarczak – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach oraz Iwona
Włodarska – VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
Patronat SBP
SBP objęło patronatem konferencję pt. „Tradycja i nowoczesność
bibliotek lokalnych”, która odbyła się 17 czerwca br w Bibliotece
Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu. Celem konferencji było
przybliżenie bibliotekom i samorządom lokalnym celów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Organizatorami konferencji byli: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża, Oddział
SBP w Łomży oraz Wójt Gminy Łomża - Jacek Albin Nowakowski.
Konferencja towarzyszyła uroczystościom 50-lecia gminnej biblioteki. Z tej okazji przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk wystosowała list gratulacyjny do dyrektora Biblioteki - Wiesławy Kłosińskiej.

Posiedzenie
Komitetu
BKW
Posiedzenie
KP BKW
25 czerwca w siedzibie Polskiej Izby Książki,
odbyło się posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Dobrołęcki (PIK), Piotr Marciszuk (PIK), Jarosław
Dudek (Biuro PIK), Jan Lus (IKP), Dorota Palme (IKP), Rafał Skąpski (PTWK), Anna Gmochowska (Fundacja Przyjazny Papier), Elżbieta Stefańczyk (SBP) Joanna PasztaleniecJarzyńska (SBP), Anna Grzecznowska (Biuro
ZG SBP).
Dokonano podsumowania tegorocznej edycji
działań środowisk bibliotekarzy, księgarzy,
wydawców, których kulminacja miała miejsce
podczas Gali z okazji Światowego Dnia
Książki. Uczestnicy pozytywnie ocenili wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Grupę
Roboczą Komitetu BKW w ostatnim roku. Równocześnie określono założenia na przyszłość.
Najważniejsze ustalenia:
1. rotacyjność przewodnictwa pracom
KP BKW; kadencja rozpoczynać ma się
1 września i trwać będzie przez okres jednego roku; wcześniej, do 30 czerwca każdego roku podjęta będzie decyzja o tym
kto przewodniczy pracom KP BKW w następnej kadencji
2. otwarta formuła Komitetu. Do Komitetu
mogą być przyjmowani inni członkowie organizacje związane z sektorem książki.
3. Komitet Porozumiewawczy ma pełnić rolę
platformy i wspólnie występować o rozwiązanie różnych problemów nurtujących
środowiska bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Należą do nich m.in. zagadnienia: katalogów składowych, zagadnienia
legislacyjne (ustawa o książce), organizacja Międzynarodowych Targów Książki,
ulgi podatkowe, egzemplarz obowiązkowy, zagadnienia praw autorskich. Do
przedstawienia wspólnego stanowiska,
Komitet powoływać będzie doraźne zespoły robocze.
Ustalono, że następne spotkanie KP BKW odbędzie się we wrześniu.

Posiedzenie Rady Pozarządowych
Organizacji Kulturalnych
25 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych,
działającej przy ministrze kultury i dziedzictwa
narodowego. W spotkaniu z ramienia SBP
uczestniczyła Elżbieta Stefańczyk. Przedmiotem
obrad był program Kongresu Kultury Polskiej;
zwrócono uwagę, że nie uwzględnia on problematyki nurtującej środowisko bibliotekarskie.
Dyskutowano również nad koncepcją zwaną
potocznie „planem Hausnera”, dotyczącą prywatyzacji bibliotek, która wzbudziła powszechny niepokój i sprzeciw bibliotekarzy.
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Biblioteka dla Seniorów - nowy dodatek do Poradnika Bibliotekarza
W czerwcu br. ukazał się pierwszy numer bezpłatnego
dodatku do „Poradnika Bibliotekarza” pt. „Biblioteka dla
Seniorów”. Jego celem jest prezentowanie różnych form
aktywności seniorów w bibliotekach, zwłaszcza publicznych
i pedagogicznych. Seniorzy są obecnie znaczną ilościowo
kategorią odbiorców bibliotek, mającą czas i chęć aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury. Ważny jest też aspekt
środowiskowy, integracja pokoleniowa i chęć przełamania
bariery technologicznej, ułatwiająca seniorom egzystencję
w życiu codziennym. Biblioteki jako miejsce integracji społecznej, świadczą w coraz większym zakresie usługi dla
zwiększającej się populacji seniorów. Do tej współpracy
powinny być odpowiednio przygotowane, a zdobycie wiedzy nt. ludzi starszych i ich potrzeb, a także sposobów
współdziałania ułatwi lektura dodatku.
Przedstawione w artykułach tematy oscylują wokół propozycji różnorodnych form pracy realizowanych przez biblioteki w ramach zajęć z seniorami; są to przykłady dobrych
praktyk zarówno z Polski, jak i z krajów skandynawskich.
Zwracają uwagę na potrzebę współpracy bibliotek z Uniwersytetami III Wieku i innymi instytucjami np. Uniwersytet
Ludzi Ciekawych Świat@ w Śremie , pozwalają bliżej poznać potrzeby czytelników – seniorów konkretnych bibliotek, zwłaszcza w zakresie nowych technologii informacyjnych ( Piła, Śrem, Warszawa-Wola, Jasło)

Literatura i czytelnictwo, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wsparcia finansowego udzieliła również: Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Kolejny numer „Biblioteki dla Seniorów” ukaże się pod koniec bieżącego roku.
Bibliotekarzy zainteresowanych w/w tematyką zachęcamy
do systematycznej lektury „Poradnika Bibliotekarza”, gdzie
na bieżąco ukazują się teksty problemowe i metodyczne
współdziałania bibliotek z seniorami i ich rolą w społeczeństwie. Równocześnie informujemy, że w październikowym
numerze "Poradnika Bibliotekarza" znajdzie się dodatek
Dodatek zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego poświęcony dyskusyjnym klubom książki.

Zaprosili nas:
6 czerwca - Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki na spotkanie z cyklu Olimpijskie wieczory poetyckie: „Anna Milewska: Mijamy, mijamy, nie przemijamy”
8 czerwca - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na
konferencję „Dr Jan Pszemsza -Zieliński: historyk, regionalista, dziennikarz i wydawca, w oczach ,młodzego pokolenia sosnowiczan”
13 czerwca - prezydent Gdyni oraz Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia na Galę finałową Nagrody Literackiej Gdynia 2009
15 czerwca - Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej na wystawę „Paweł chce mówić do nas dzisiaj”
16 czerwca - Biblioteka Narodowa na prezentację Kazań Świętokrzyskich, w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza
16 czerwca - dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jubileusz 90. rocznicy powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej. W uroczystościach uczestniczyła przewodnicząca SBP - ElŜbieta Stefańczyk, która skierowała do dyrektora i
pracowników Biblioteki list gratulacyjny
18 czerwca - Urząd Miejski w Sosnowcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oraz Piwnica pod spodem na VI Zderzenia Poetyckie
22 czerwca - Narodowe Centrum Kultury na inaugurację forum E-kongresu, poświęconą Kongresowi Kultury Polskiej
24 czerwca - Biblioteka Narodowa na inaugurację Salonu Bibliotekarzy z udziałem prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka - dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej
25 czerwca - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie na promocję ksiąŜki Małgorzaty Przytuły Sawickiej „Dni złego słońca”
26 czerwca - Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom na konferencję prasową inaugurującą II Konkurs Literacki im. Astrid
Lindgren. W spotkaniu uczestniczyła Jadwiga Chruścińska - redaktor naczelny Poradnika Bibliotekarza
30 czerwca - Prezydent Wrocławia oraz Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na uroczyste otwarcie wystawy „Wrocław - Miasto - Wydawca. Mecenat wydawniczy samorządu miejskiego 2000-2008”
30 czerwca - Fundacja Przyjazny Papier na konferencję prasową inaugurującą jej działalność

EKSPRES ZG SBP
opracowanie i redakcja:
Dr Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP - tel. (0-22) 825-83-74, e-mail: biurozgsbp@wp.pl
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl
fax: (0-22) 825-53-49, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info
Wszelkie zamówienia prosimy składać w Dziale Promocji i KolportaŜu
Kontakt: tel. (0-22) 825-50-24; fax (0-22) 825-53-49; e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian – bez porozumiewania się z autorem.
Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego.
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