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

W dniu 14 czerwca br. odbyło się posiedzenie ZG SBP po-
przedzone zebraniem członków Prezydium ZG, na którym 
omawiano dokumenty i sprawy, dyskutowane na posiedze-
niu ZG. W posiedzeniu oprócz członków ZG uczestniczyli 
także: Stanisław Czajka, Elżbieta Górska, Anna Grzecz-
nowska, Bolesław Howorka, Wioletta Lipińska, Elżbieta 
Zaborowska. W trakcie spotkania dokonano podsumowa-
nia działalności SBP w pierwszym półroczu tego roku, w tym 
funkcjonowania Wydawnictwa SBP. Przewodnicząca SBP - 
Elżbieta Stefańczyk, zaprezentowała m.in. udział Stowarzy-
szenia w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich, Dnia Bibliotekarza, Mistrza Promocji Czytelnictwa, 
Tygodnia Bibliotek, i Warszawskich Targach Książki. Dyrek-
tor Wydawnictwa Janusz Nowicki przedstawił kondycję i 
plany oficyny. Następnie skarbnik SBP Joanna Pasztaleniec
-Jarzyńska zreferowała aktualną sytuację finansową. W 
dyskusji głos zabrał m.in. Stanisław Czajka, który nawiązu-
jąc do kondycji finansowej Wydawnictwa SBP podkreślił, że 
obecny rok będzie trudniejszy od poprzedniego ze względu 
na tegoroczną powódź. Dotacje rządowe będą przede 
wszystkim ukierunkowane na ratowanie bibliotek i likwido-
wanie skutków powodzi. Zwrócił uwagę, że organizowane w 
przyszłości konferencje stowarzyszeniowe powinny przynosić 
jak największy dochód. Należy zastanowić się również nad 
dalszym wprowadzeniem oszczędności w wydatkach. 
W następnym punkcie programu, przewodnicząca Głównej 
Komisji Rewizyjnej Elżbieta Zaborowska przedstawiła wyniki 
prac Komisji obradującej w kwietniu br., która dokonała 
analizy funkcjonowania Stowarzyszenia w 2009 r. 
O realizacji Planu pracy ZG SBP w kolejnym półroczu br., w 
tym o zadaniach objętych grantem FRSI, powołanych zespo-
łach oraz planowanych konferencjach mówiły przewodniczą-
ca Elżbieta Stefańczyk i koordynator realizacji grantu doty-
czącego wzmocnienia potencjału SBP - Elżbieta Górska. 
Prace nad portalem SBP obszernie zaprezentowała redak-
tor naczelna Wioletta Lipińska. Uruchomienie portalu plano-
wane jest w połowie br., dyskutowano m.in. sprawy sklepu 
internetowego, zbudowania bazy bibliotek, współpracy ze 
strukturami SBP w napełnianiu treścią serwisu sbp.pl. W lipcu 
planowane jest zorganizowanie dla przedstawicieli struktur 
terenowych SBP szkolenia z obsługi systemu zarządzania 
treścią. 
W kolejnym punkcie porządku obrad relację z udziału w 
konferencjach zagranicznych i wyjazdach studyjnych zapre-
zentowały: Joanna Chapska (konferencja w Grecji dot. 
jakościowych i ilościowych metod w bibliotekach), Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska (EBLIDA - Helsinki) oraz Marzena 
Przybysz (wyjazd do bibliotek niemieckich).  
Zarząd Główny przyjął 2 uchwały dot. zakończenia współ-
pracy przy prowadzeniu serwisu Elektronicza Biblioteka - 
platforma cyfrowa SBP (uchwała nr 6) oraz rozwiązania 
Komisji Wydawnictw Elektronicznych (uchwała nr 7) 
W sprawach różnych dyskutowano o formach pomocy dla 
bibliotek i bibliotekarzach dotkniętych wiosenną powodzią. 
Ustalono, że do Biura ZG SBP przesyłane będą z regionów 
informacje o bibliotekach, które najwięcej ucierpiały. 

Posiedzenie Prezydium i ZG SBP 

Konferencja „Przyszłość bibliotek szkolnych” zorganizowa-
na przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwo Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich odbyła się w dniu 16.06.2010 r. w 
siedzibie ZG ZNP w Warszawie. 
W konferencji udział wzięli m.in. wiceminister edukacji Kry-
styna Szumilas, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu - poseł Artur Ostrowski, poseł 
Jerzy Wenderlich, przedstawiciel MKiDN Maksymilian 
Celeda, przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk oraz 
władze TNSP. ZNP reprezentowali prezes Sławomir Bro-
niarz oraz wiceprezes Krzysztof Baszczyński. 
Pierwsza część konferencji dotyczyła roli biblioteki szkolnej 
oraz standardów pracy biblioteki szkolnej za granicą i w 
Polsce. Głównym tematem był problem zagrożeń dla bi-
bliotek szkolnych, jaki pojawił się w wyniku działania nie-
których samorządów polegający na zamykaniu bibliotek i 
ich łączeniu z bibliotekami publicznymi (casus Jarocina i 
Wrocławia). 
Przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty przygotowany przez ZNP i organizacje biblioteka-
rzy. Obowiązujące przepisy prawne niezbyt precyzyjnie 
formułują status biblioteki szkolnej. Nauczyciele biblioteka-
rze walczą o wprowadzenie do ustawy zapisu, że „szkoła 
ma obowiązek” zapewnić dostęp uczniom do biblioteki 
szkolnej pełniącej funkcje centrum informacji i czynnej w 
godzinach pracy szkoły. Jest także propozycja zapisu o 
nowej funkcji biblioteki szkolnej, która w określonych przy-
padkach ( na terenie, gdzie nie ma biblioteki publicznej) 
może działać jako biblioteka publiczna, gdzie pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu mieć będą nauczyciele bibliotekarze z 
przygotowaniem pedagogicznym. 
Obecna w czasie obrad wiceminister edukacji Krystyna 
Szumilas podkreśliła konieczność zapewnienia bliskości 
książki i biblioteki szkolnej dla uczniów, a także innych 
mieszkańców. Projekt ustawy powinien być poddany wnikli-
wej analizie, a regulacje dotyczące bibliotek szkolnych 
znajdą swoje miejsce zarówno w ustawie o systemie oświa-
ty, jak i o bibliotekach - dlatego powinny być rozpatrywa-
ne łącznie. 
Ciekawe i jak zwykle barwne były wystąpienia posłów 
J. Wenderlicha i A. Ostrowskiego, którzy stwierdzili, iż 
niezależnie od decyzji MEN będą starali się wprowadzić 
przygotowany projekt ustawy o systemie oświaty pod ob-
rady Sejmu.  
Warszawska konferencja nie określiła jednoznacznie przy-
szłości bibliotek szkolnych, ale była „krokiem naprzód” w 
realizacji tego celu. Warto mówić o problemach bibliotek 
szkolnych , tak aby nie dopuścić do ich marginalizacji.  
W konferencji udział wzięli redaktorzy czasopism bibliote-
karskich adresowanych do bibliotekarzy szkolnych: Juliusz 
Wasilewski „Biblioteka w Szkole” i Jadwiga Chruścińska 
„Poradnik Bibliotekarza”.  

Konferencja Przyszłość bibliotek szkolnych 
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W dniach 7-11 czerwca 2010 roku odbył się wyjazd edu-
kacyjny dla członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
do bibliotek niemieckich. Wyjazd został zorganizowany 
dzięki współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z 
Goethe Institut w Warszawie. SBP i Goethe Institut od lat 
współpracują w upowszechnianiu czytelnictwa oraz wspie-
raniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Wyjazd reali-
zowała Unia Europejskich Federalistów – firma specjalizują-
ca się w organizowaniu wyjazdów studyjnych bibliotekarzy. 
  W wyjeździe uczestniczyło 25 bibliotekarzy z bi-
bliotek publicznych, naukowych, akademickich, szkolnych i 
pedagogicznych – przedstawicieli bibliotek większych i 
mniejszych miast z całego kraju (Bochni, Broku, Chojnowa, 
Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Jakubowa, Katowic, Legnicy, 
Leszna, Olsztyna, Poznania, Pustelnika, Rybnika, Słupska, 
Szczytna, Śremu, Torunia, Wałbrzycha, Warszawy, Wro-
cławia). 
  Celem wyjazdu było praktyczne poznanie działal-
ności bibliotek w tym centrów multimedialnych na terenach 
Saksonii i Turyngii, ze szczególnym uwzględnieniem wyko-
rzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, nowych 
mediów w obsłudze różnych grup czytelników (dzieci i mło-
dzieży, studentów, osób dorosłych, starszych, niepełno-
sprawnych), form realizacji zadań edukacyjnych bibliotek 
oraz wymiana doświadczeń w zakresie: popularyzacji 
książki, modernizacji i wyposażenia budynków bibliotecz-
nych, metod zarządzania biblioteką. Zamierzeniem wyjaz-
du była również popularyzacja i upowszechnianie dobrych 
praktyk polskich i niemieckich bibliotekarzy w zakresie 
umacniania rangi zawodu bibliotekarza oraz integracji 
środowiska bibliotecznego. 
 Bogaty program wyjazdu uwzględniał wizyty w 
bibliotekach i ośrodkach różnego typu w Bautzen, Erfurcie, 
Mittweidzie, Dreźnie oraz Gorlitz. W trakcie wizyt uczestni-
cy wyjazdu zapoznawali się z różnorodnymi rozwiązaniami 
architektury obiektów bibliotecznych i strukturą organiza-
cyjną sieci bibliotek, metodami pracy z czytelnikami, w tym 
wykorzystaniem nowoczesnych mediów w bibliotekach dla 
dzieci i młodzieży, systemem kształcenia zawodowego bi-
bliotekarzy, zasadami współpracy bibliotek ze środowi-
skiem lokalnym, stosowanymi metodami aktywizacji czytel-
nictwa. Wszystkie spotkania z bibliotekarzami niemieckimi 
odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze. 
 
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz grantu Bibliothek & 
Information International, będącego w dyspozycji 
Goethe-Institut. 

Wyjazd bibliotekarzy do Saksonii i Turyngii 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy 
z Instytutem Informacji Naukowej Uniwersytetu War-
szawskiego organizuje we wrześniu 2010 Warsztaty: 
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. 

Warsztaty odbędą się w dwóch turach dwudniowych, 
w dniach 21-22 oraz 28-29 września, w IINiSB UW, ul. 
Nowy Świat 69.  
Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy i 
umiejętności bibliotekarzy w zakresie digitalizacji. 
Warsztaty organizowane są z myślą o tych biblioteka-
rzach, którzy są w trakcie organizacji pracowni digita-
lizacyjnej, lub planują ją w najbliższym czasie, a nie 
mają na ten cel dużych środków 
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy IINiSB UW oraz 
zaproszeni goście, a wśród nich Władysław Kolasa, 
znany animator bibliotek cyfrowych, Rafał Golat - 
specjalista z zakresu prawa autorskiego, a także ce-
niony fotografik Rafał Latoszek. Uczestnicy otrzymają 
certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.  
Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona – planu-
jemy udział trzydziestu uczestników w jednej turze. O 
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowy program i formularz zgłoszenia dostęp-
ne są pod adresem: 
http://www.ebib.info/SBP/digitalizacja2010/ 
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Warsztaty: Digitalizacja zbiorów 

Zapraszamy na II konferencję/warsztaty dot. zagad-
nienie e-learningu, która odbędzie się w Warszawie 
w dniach 14-15 września. Celem konferencji jest: 
· promocja e-learningu, jako nowoczesnej formy na-
uczania bibliotekarzy 
w epoce społeczeństwa informacyjnego, 
· przybliżenie zagadnień związanych z teorią, dydak-
tyką i metodyką e-learningu, 
· omówienie metod, technik i popularnych narzędzi 
wspierających e-learning, 
· prezentacja platform zdalnego nauczania jako miej-
sca wymiany doświadczeń i współpracy dla bibliote-
karzy, jako narzędzia umożliwiającego wzbogacenie 
oferty usług bibliotecznych dostosowanej do potrzeb 
społeczeństwa informacyjnego, 
· prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako 
narzędzia umożliwiającego wzbogacenie i rozszerze-
nie oferty usług bibliotecznych dostosowanej do po-
trzeb społeczeństwa informacyjnego, w tym także 
osób niepełnosprawnych,  
· prezentacja praktycznego wykorzystania platform 
elearningowych. 
Więcej informacji i formularz zgłoszeń dostępne są na 
stronie: 
http://www.konferencja-elearning.oeiizk.waw.pl/ 

E-learning wyzwaniem dla bibliotek 
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W dniu 31 maja 2010 r. w trakcie ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku, została powołana do życia 
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Inicjatorką tego forum, 
mającego na celu umacnianie, doskonalenie i propagowanie działalności bi-
bliotek pedagogicznych była p. Sylwia Czachorowska – dyrektor Warmiń-
sko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, a zarazem członek Kra-
jowej Rady Bibliotecznej oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
SBP. 
Do zespołu roboczego, którego zadaniem jest przygotowanie propozycji 
regulaminu i zaplanowanie zadań Konferencji zostali wybrani następujący 
dyrektorzy: Sylwia Czachorowska – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Peda-
gogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Wanda Dudek – 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w 
Gdańsku, dr Marzena Kowalczuk – Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny 
Radlińskiej w Siedlcach, Lucyna Kurowska-Trudzik – Dolnośląska Biblioteka 
Pedagogiczna we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Walczak – PBP Książnica 
Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Elżbieta Wykrzykowska 
– Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej 
w Toruniu. 
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych będzie organizacją repre-
zentującą interesy wszystkich polskich bibliotek wchodzących w skład tej sieci. 
Z okazji powołania KDBP, Elżbieta Stefańczyk wystosowała do 
E. Wykrzykowskiej list z gratulacjami i deklaracją współpracy z nową orga-
nizacją bibliotekarzy. 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych 

Szanowna Pani, 
W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące przygotowywa-
nego obecnie przez MRR Programu utworzenia Centrów 
Aktywności dla dzieci i młodzieży oraz możliwości wypo-
sażenia Centrów w księgozbiory biblioteczne, przedsta-
wiam następujące wyjaśnienia. 
Przewiduje się, iż w ramach Programu dofinansowane 
będą projekty polegające na wzniesieniu budynku Cen-
trum Aktywności według standardowego projektu archi-
tektonicznego. W dofinansowanych budynkach będą 
mieścić się pomieszczenia służące jako: 
a. miejsce działalności placówek świadczących następu-

jące usługi na rzecz uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów: 

− rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
− pomoc w nauce, 
− organizacja czasu wolnego, 
− w zależności od potrzeb istniejących na terenie 

danej gminy - zajęcia specjalistyczne oraz inte-
grację społeczną dzieci niepełnosprawnych. 

b. miejsce świadczenia porad przez konsultanta gminne-
go: osobę zorientowaną w zakresie kompetencji insty-
tucji publicznych oraz działalności organizacji poza-
rządowych, umiejącą wskazać klientom odpowiednią 
dla ich spraw instytucję oraz optymalny sposób postę-
powania. 

Ponadto, część pomieszczeń wchodzących w skład Cen-
trum Aktywności będzie przystosowana do prowadzenia 
wychowania przedszkolnego, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i or-

ganizowania tych form oraz sposobu ich działania. 
Oprócz funkcji podstawowych (obligatoryjnych), o któ-
rych mowa powyżej w punktach a) i b), infrastruktura 
Centrum Aktywności może być wykorzystywana przez 
gminę i jej mieszkańców na potrzeby innego rodzaju 
działań publicznych związanych z aktywizacją społecz-
ności lokalnych. Wśród tych dodatkowych funkcji, zależ-
nych od decyzji władz danej gminy, wymienić można 
min.: diagnostykę rozwojową najmłodszych dzieci, korek-
cję wad postawy u dzieci i młodzieży, miejsce spotkań 
osób dorosłych (aktywność kulturalna, sportowa, profilak-
tyka uzależnień, koło gospodyń wiejskich), centrum wo-
lontariatu, prowadzenie rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, usługi dla osób starszych (porady medyczne, 
koła zainteresowań), jak również - punkt biblioteczny. 
Działalność takiego punktu nie może jednak kolidować z 
głównymi funkcjami Centrum Aktywności. 
Uprzejmie informuję że część dotacji z budżetu państwa 
na wyposażenie Centrum Aktywności będzie mogła zo-
stać przeznaczona na zakup książek. W szczególności 
dotyczy to podręczników szkolnych, jednakże MRR za-
mierza dopuścić zakup również innych pozycji (w zakre-
sie zgodnym z celami Programu oraz przedstawioną 
przez daną gminę koncepcją funkcjonowania Centrum 
Aktywności) w celu udostępniania ich mieszkańcom, 
zwłaszcza dzieciom i młodzieży, w ramach świetlicy bę-
dącej zasadniczym elementem Centrum. 
 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Koordynacji i Wdrażania 
Programów Regionalnych 
Aleksandra Kwiatkowska  

Odpowiedź Ministra Rozwoju Regionalnego na stanowisko SBP 
dot. Centrum Dziennej Aktywności  

Szanowna Pani Przewodnicząca 
W odpowiedzi na pismo dnia 
10.06.2010 r. dotyczące sytuacji bi-
bliotek poszkodowanych w wyniku 
powodzi, Departament Mecenatu 
Państwa uprzejmie informuje, że Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w trosce o ich właściwe funkcjono-
wanie uruchomił dodatkowy nabór do 
programu „Infrastruktura Bibliotek”. 
O dotacje w tym naborze mogą się 
starać wyłącznie biblioteki dotknięte 
powodzią. Dotacja jest przeznaczona 
na remonty pomieszczeń lub budyn-
ków, w znajduje się. Na ten cel w ra-
mach programu przeznaczony jest 
blisko 1 mln zł. Termin składania wnio-
sków upływa 1 sierpnia 2010 r. 
Zina Jarmoszuk 
Dyrektor Departamentu Mecenatu Pań-
stwa 

Odpowiedź MKiDN na pismo 
SBP w sprawie bibliotek 

zalanych powodzią 
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W dniach 25-28 mają 2010 roku w Chanii na Krecie 
odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Metody 
jakościowe i ilościowe w bibliotekach (Qualitative and 
Qunatitative Metods in Libraries – QQML2010).  Kon-
ferencja została przygotowana we współpracy Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Pireusie z międzynarodową 
organizacją zajmującą się m.in. promowaniem nowych 
metod statystycznych – ASMDA. 
W konferencji wzięło udział około 150 osób z całego 
świata, prezentując w 120 referatach prace badaw-
cze i praktyki stosowane w bibliotekach publicznych, 
akademickich, ośrodkach naukowych związanych z 
bibliotekarstwem oraz nowe metody i technologie wy-
korzystywane do oceny pomiaru skuteczności i efek-
tywności pracy biblioteki. 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
reprezentowała na konferencji kol. Joanna Chapska. 
Konferencji towarzyszyły warsztaty organizowane 
przez IFLA zatytułowane: Statystyki dla stowarzyszeń 
bibliotekarzy. W warsztatach wzięło udział 10 osób 
związanych ze stowarzyszeniami bibliotekarzy z całe-
go świata, m.in. z Afryki, Australii, Holandii, Włoch, 
Rumunii, Grecji, Polski. SBP reprezentowały kol. kol. 
Ewa Kobierska-Maciuszko oraz Joanna Chapska. 
Warsztaty prowadzone były przez Torda Hoivika z 
Holandii i Colleen Cook z USA. Ich celem było przygo-
towanie osób z poszczególnych stowarzyszeń do wła-
ściwego odczytywania i analizowania danych staty-
stycznych odnoszących się do pracy bibliotek i propo-
nowanych w bibliotekach usług.  

Konferencja nt. metod jakościowych 
i ilościowych w bibliotekach 

W dniach 6-7 maja odbyło się 18 posiedzenie Rady 
EBLIDA oraz towarzyszącej mu konferencji „Abolish 
Barriers, the role of libraries in an evolving Europe”. 
Głównym tematem dorocznego posiedzenia EBLIDA, 
które miało miejsce w Helsinkach, były zmiany w statu-
cie organizacji oraz uchwalenie programu działania 
na lata 2010-2013. Celem wprowadzenia zmian sta-
tutowych jest usprawnienie procesu konsultacji i podej-
mowania decyzji przez członków organizacji, a także 
wzmocnienie pozycji członków stowarzyszonych. Obec-
nie każdy członek o statusie full member dysponuje 5 
głosami (dotychczas 1), zaś członkowie stowarzyszeni 
otrzymali prawo do jednego głosu (poprzednio nie 
mieli żadnego). Od 2009 roku Polskę reprezentuje 
SBP ze statusem pełnego członkostwa. Aktualnie EBLI-
DA liczy 135 członków. Przyjęta na posiedzeniu Rady 
EBLIDA strategia na lata 2010-2013 wytycza główne 
obszary działania EBLIDA. Organizacja ta nadal bę-
dzie promować zagadnienia prawne dotyczące 
ochrony praw autorskich oraz wzmacniające pozycję 
bibliotek i archiwów w kształtowaniu społeczeństwa 
wiedzy, zwłaszcza w zakresie: 

kultury, digitalizacji i dostępu on-line do zasobów, 
kształcenia w dziedzinie informacji naukowej, edukacji 
i kształcenia ustawicznego. Nowym wyzwaniem EBLIDA 
będzie przygotowanie podstaw wspólnej Europejskiej 
Polityki Bibliotecznej, opartej na postulatach wyrażo-
nych w Deklaracji wiedeńskiej przyjętej podczas 17 
posiedzenia Rady. 
W spotkaniu SBP reprezentowała Joanna Pasztale-
niec-Jarzyńska, która uczestniczyła również w towa-
rzyszącej mu konferencji poświęconej przygotowaniu 
założeń europejskiej polityki bibliotecznej. 
Pierwsza część konferencji poświęcona była roli bi-
bliotek w społeczeństwie wiedzy, druga zaś zagadnie-
niom: możliwości bibliotek publicznych w przezwycię-
żaniu społecznych barier, fragmentaryzacji społeczeń-
stwa, przymusu innowacyjności oraz wyzwaniom dla 
bibliotek w dobie nadmiaru informacji. W podsumo-
waniu podkreślano, że w programach społecznych Unii 
Europejskiej, rola bibliotek jest niedostrzegana. EBLI-
DA, NAPL i inne organizacje bibliotekarskie będą dą-
żyły do zwiększenia udziału bibliotek w programach 
finansowanych z funduszy europejskich.  

18 posiedzenie Rady EBLIDA 

W dniach 18-19 czerwca odbył się w Warszawie 
II Kongres Kobiet Polskich. Zgromadził on kilka tysięcy 
kobiet z całej Polski - przedstawicielek nauki, organi-
zacji pozarządowych, polityki, biznesu, mediów, kultu-
ry, władz samorządowych, sztuki. W programie 
oprócz dyskusji plenarnej odbyły się liczne panele 
poświęcone m.in. roli kobiet w życiu rodzinnym, spo-
łecznym, kulturalnym, sytuacji na rynkach pracy, 
udziałowi w wyborach samorządowych, zagadnie-
niom emancypacji itp. W ramach panelu fakultatyw-
nego „Problemy z kulturą” kol. Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska prowadziła dyskusję nt. bibliotekarek. 

„Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet” 

Nowe zadania przypisane bibliotece szkolnej w zrefor-
mowanym systemie edukacji powodują konieczność upo-
rządkowania podstaw prawnych, regulujących zasady 
ich funkcjonowania. Niespójność przepisów umożliwia 
dowolną ich interpretację, często prowadzącą do łama-
nia prawa. Jednocześnie, wyraźnie widoczne, światowe 
tendencje do standaryzacji obligują nasz kraj do przed-
stawienia własnych rozwiązań. W związku z powyż-
szym, zespół nauczycieli bibliotekarzy członków: Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich opracował, w oparciu o szerokie konsultacje 
środowiskowe, dokument pt. "Standardy pracy biblioteki 
szkolnej". Autorzy mają nadzieję, że przedstawione pro-
pozycje, uwzględniające potrzeby, warunki i możliwości 
polskiego systemu edukacji, będą podstawą nowych 
rozwiązań legislacyjnych. Więcej: 
http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/sekcja/
standardy_biblioteki_szkolne.pdf  

Standardy pracy biblioteki szkolnej 
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Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece 
Małgorzata Kisilowska 
 
Sieć jest w języku polskim pojęciem 
wieloznacznym. Wśród jego interpretacji znajdują się m.in.: 
techniczna (informatyczna), organizacyjna i socjologiczna, 
które stanowią tło dla rozważań przedstawionych w tej 
książce. Termin sieć pojawia się dziś w kontekstach 
techn i cznym,  soc jo log icznym,  in formacy jnym, 
kulturoznawczym, antropologicznym. Ciekawe jest 
przyjrzenie się, jak w 
społeczeństwie sieciowym, 
s iec iach  spo łecznych – 
rzeczywistych i wirtualnych 
lokują się dziś biblioteki i 
bibliotekarze. Z tej ciekawości 
powstała ta książka. Jej celem 
jest pokazanie choćby w części 
złożoności relacji, w jakich 
funkc jonują bib l ioteki  i 
bibliotekarze na co dzień. Aby 
dobrze odnaleźć się w 
rzeczywistości nas otaczającej 
trzeba tę książkę przeczytać!  
Str. 176 
Cena 33 zł 
 
Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA-UNESCO 
 
Biblioteki szkolne są bardzo ważnym elementem edukacji 
czytelniczej. Świadomość tego jest powszechna i dlatego 
IFLA sformułowała wytyczne dotyczące bibliotek szkolnych, 
które są wzorem do adaptacji w różnych państwach. 
Treść wytycznych: 

• Misja i polityka 

• Zbiory 

• Personel 

• Programy i działalność 

• promocja bibliotek i uczenia 
się 

Tę niewielką książeczkę trzeba 
mieć we wszystkich bibliotekach 
pedagogicznych i szkolnych. 
Str. 48 
Cena 15 zł 

Wydawnictwo SBP: 

7 czerwca - Polska Akademia Umiejętności, Archiwum 
Nauki PAU i PAN na otwarcie wystawy Civis Cra-
coviensis 
8 czerwca - Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW na konferencję Polskie biblioteki 
publiczne - Internet, aktywacja! Uczestniczyła m.in. 
Elżbieta Stefańczyk. 
18 czerwca - Wójt i Rada Gminy Wejherowo oraz 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. 
A. Labudy w Bolszewie na obchody 15 rocznicy na-
dania Bibliotece imienia. Przewodniczącą SBP repre-
zentowała na uroczystościach Teresa Arendt. 
19 czerwca -  Nagroda Literacka Gdynia na galę 
finałową V edycji Nagrody 
23 czerwca - Lubartowskie Koło SBP, Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie na spotkanie z 
okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - 
2010 r. 

Zaprosili nas 

W dniach 10 i 17 czerwca redakcja portalu sbp.pl 
spotkała się z przedstawicielami Wydawnictwa SBP 
oraz redakcjami czasopism „Poradnik BIbliotekarza”, 
„Bibliotekarz”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 
„Przegląd Biblioteczny”. W trakcie spotkania omó-
wiono tematy dotyczące: 
• aspektów prawnych prezentacji publikacji SBP na 

portalu 
• wykorzystania zawartości Kroniki SBP… w nowym 

portalu 
• sposobów prezentacji publikacji wydawnictwa 

SBP na portalu 
• sprzedaży publikacji elektronicznych, w tym roz-

ważenie możliwości uruchomienia sprzedaży poje-
dynczych artykułów z czasopism naukowych. 

• przygotowania angielskiej wersji działu 
„Wydawnictwo SBP” na portalu 

Spotkania z redakcjami czasopism SBP 

Trwają prace nad uruchomieniem nowego portalu 
sbp.pl. W ostatnim okresie we współpracy z Wy-
dawnictwem SBP opracowano koncepcję sklepu inter-
netowego. Przygotowywano również szkolenia dla 
struktur SBP dotyczące systemu CMS. Prowadzono 
prace na nowymi treściami serwisu. W nowym portalu 
zakłada się większe niż dotychczas zaangażowanie 
struktur Stowarzyszenia w kształtowanie wizerunku 
organizacji na portalu. Opracowano projekt zarzą-
dzania serwisem www.sbp.pl. 

sbp.pl 


