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Spotkanie Zespołu Historyczno-
Pamiętnikarskiego z Redakcj ą Słownika 

Pracowników Ksi ąŜki Polskiej 
 
 

22 sierpnia b.r. odbyło się kolejne 
spotkanie członków Zespołu Historyczno-
Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego 
SBP poświęcone współpracy z Redakcją 
"Słownika pracowników ksiąŜki polskiej"- w 
związku z decyzją wspomnianej Redakcji o 
kontynuowaniu prac nad trzecim suplementem 
tego wydawnictwa. Zespół zobowiązał się do 
wytypowania nazwisk osób szczególnie  
zasłuŜonych dla bibliotekarstwa z terenu 
Warszawy (zmarłych w okresie od połowy 1998 
roku)-jako kandydatów do zamieszczenia ich 
biogramów w opracowywanym suplemencie. 
Członkowie Zespołu przedstawili swoje 
propozycje do Słownika z poszczególnych 
środowisk bibliotekarskich. Po ostatecznych 
konsultacjach zgłoszenia zostaną przesłane 
dyrektorowi Pracowni Słownika pracowników 
ksiąŜki polskiej, pani prof. Hannie 
Tadeusiewicz. Poinformowane o kontynuacji 
prac nad suplementem  środowisko księgarzy, 
wydawców i bibliofilów przygotowuje takŜe 
swoje propozycje do trzeciego suplementu  
Słownika. 
 

 
Janina Jagielska  
 
Przewodnicząca Zespołu 
Historyczno-Pamiętnikarskiego 
Oddziału Warszawskiego SBP 

 
 
 

Odpowied ź P. Przewodnicz ącej SBP 
ElŜbiety Stefa ńczyk na pismo od Prof. dr 

hab. in Ŝ. Jerzego Bła Ŝejowskiego, 
Przewodnicz ącego Rady Głównej 

Szkolnictwa Wy Ŝszego.  
 
 
 
Szanowny Panie Profesorze,  
 

Serdecznie dziękuję za Ŝyczliwe 
stanowisko i uwzględnienie propozycji 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
sprawie zamieszczenia w programie studiów 
przedmiotu Podstawy informacji naukowej. Z 
satysfakcją przyjmujemy informację o 
moŜliwości kształcenia zgodnie ze 
współczesnymi standardami, co – jak Pan 
Profesor podkreśla – jest wspierane przez 
Radę Główną w toku przygotowania 
odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Podzielamy 
równieŜ stanowisko o celowości 
dostosowania zakresu proponowanego 
przedmiotu do specyfiki i profilu studiów. 
 Sądzimy, Ŝe uregulowanie tych kwestii 
w ramach obowiązującej normy, wpłynie na 
programowanie toku nauczania poprzez 
autonomiczne decyzje poszczególnych 
uczelni. 
 
 
 

Łączę wyrazy powaŜania 
ElŜbieta Stefa ńczyk 

W NUMERZE: 
Nowości wydawnicze, s. 2 

Komunikaty, s. 2 
Kronika SBP, s. 3 

Stanowisko SBP w sprawie CBR, s. 4 
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Komunikat: 
 

W dniu 16 października, podczas 
konferencji „Dziedzictwo kulturowe.  
Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich 
ochrony”, wręczone zostaną nagrody 
laureatom konkursu TYGODNIA BIBLIOTEK 
2006 i Nagrody Naukowej SBP im. Adama 
Łysakowskiego.  

 
Nowości wydawnicze : 

- Bariery informacyjne: podstawy 
teoretyczne i próba badań w środowisku 
naukowym 
Marzena Świgoń 
Warszawa 2006, Wydawnictwo SBP 
Seria: NAUKA-DYDAKTYKA-
PRAKTYKA 
Cena 30 zł 

 
- Informacja naukowa 

Pod red. Zbigniewa śmigrodzkiego, 
Wiesława Babika i Diany Pietruch-
Reizes 
Warszawa 2006, Wydawnictwo SBP 
Seria: NAUKA-DYDAKTYKA-
PRAKTYKA 
Cena 42 zł 

Konto bankowe SBP:  
 

BANK MILLENNIUM S.A. 
 

70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 

 

Konferencja Automatyzacja bibliotek 
publicznych 

 
 Przypominamy, iŜ w dniach 22-24 
listopada br. odbędzie się VII Ogólnopolska 
Konferencja pt. „Automatyzacja bibliotek 
publicznych”. Organizowana jest ona przy 
współpracy Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego, Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
Bibliotekę Narodową.  
 Konferencja przeznaczona jest dla 
kadry kierowniczej wojewódzkich i 
powiatowych bibliotek publicznych, a takŜe 
specjalistów ds. automatyzacji. Jej celem jest 
analiza stanu automatyzacji bibliotek 
publicznych oraz wymiana doświadczeń. 
 Konferencja odbędzie się w Bibliotece 
Narodowej, w sali 218. 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 
dnia 15.102006 r. do Działu Fachowo-
Organizacyjnego Biblioteki,  tel. 0-22 626-09-
60 lub 628-20-01, wew. 175, 161. 

 

Komunikat: 
 

 Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 
Biuro ZG SBP informuje, Ŝe w dniach 26-27 
września 2006 roku, odbędzie się w 
Zamościu ogólnopolska konferencja nt. 
„Biblioteki publiczne w Euroregionach 
polskiego pogranicza”. 
 Szczegółowy program konferencji 
oraz karta uczestnika znajduje się pod 
adresem: 
 

http://www.ebib.info/news.php?385  
 
 Zgłoszenia przyjmuje główny 
organizator konferencji – Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu, 
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość; tel./fax. 0-
84 627-11-54, tel. 0-84 638-58-72; e-mail: 
bibliot-zam@wp.pl 

Komunikat:  
  
 Redakcja Ekspresu powiadamia, Ŝe 
pomiędzy Fundacj ą Bertelsmanna, 
Bibliotek ą Uniwersyteck ą w Warszawie 
oraz Komisj ą Wydawnictw Elektronicznych 
została zawiązana umowa o kontynuacji 
współpracy. Zgodnie z nią Fundacja oddaje 
do dyspozycji BUW licencje na 
oprogramowanie potrzebne do prowadzenia 
platformy edukacyjnej „bibweb.pl”. Biblioteka 
będzie dalej odpowiedzialna za szkolenie 
bibliotekarzy, studentów oraz inne osoby 
zainteresowane poszerzeniem wiedzy na 
temat historii Internetu, obsługi przeglądarek, 
wyszukiwania informacji oraz promocji 
własnej instytucji w sieci. 
 
Więcej informacji na stronie: 

www.bibweb.pl  
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Kronika SBP ... 
- 20-24 sierpnia – Kongres IFLA w Seulu. Obecna 

była Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefa ńczyk.  
 
- 22 sierpnia b.r. odbyło się spotkanie członków 

Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału 
Warszawskiego SBP poświęcone współpracy z 
Redakcją Słownika Pracowników KsiąŜki Polskiej 

Zapowiedzi wydawnicze:  
 
 Wkrótce ukaŜą się: 
 

- „Kronika SBP. 2001-2005. 
Suplement”, w opracowaniu 
A. Kempy 

- „Prawo biblioteczne na codzień”, 
L. Biliński 

- „Edukacja czytelnicza i medialna. 
Tablice dydaktyczne”, ksiąŜka z płytą 
CD, J. Andrzejewska 

- ”Zarządzanie zmianami w bibliotece” 
M. Wojciechowska 

- „Informacja w sieci”, pod redakcją 
B. Sosińskiej-Kalaty 

  
 

Z głębokim Ŝalem Ŝegnamy naszą 
koleŜankę, ś.p. Mirosław ę Koci ęcką, 
długoletniego członka Zespołu Historyczno-
Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
członka kolegium redakcyjnego serii 
wydawniczej SBP " Bibliotekarze Polscy we 
Wspomnieniach Współczesnych", Ŝyczliwego 
ludziom, szlachetnego Człowieka. Będzie 
nam brakowało Jej wywaŜonych sądów na 
kaŜdy temat. 
 

 
Członkowie Zespołu 
Historyczno-Pamiętnikarskiego 

Konferencja INFOBROKER – 
INFORMACJE W SIECI 

 
 W dniu 17 października, Centrum 
Promocji Informatyki, organizuje konferencję 
pt. „INFOBROKER – informacje w sieci”. 
Wykłady dotyczyć będą moŜliwości 
odnalezienia i wybrania poŜądanej wiedzy  
spośród ogromnych zasobów Internetu. 
Zostanie takŜe omówiona rola bibliotekarza 
jako ogniwo dostarczające aktualnych 
informacji. Po wykładach odbędą się 
kilkugodzinne ćwiczenia i zajęcia praktyczne. 
 Zgłoszenia przyjmowane są przez 
organizatora pod adresem: 
 

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2006/iizs/  

Redakcja Ekspresu z przyjemnością 
powiadamia, Ŝe anglojęzyczna wersja 
„Kodeksu bibliotekarza i pracownika 
informacji” została zamieszczona na stronie 
internetowej IFLA pod adresem: 
 
http://www.ifla.org/faife/ethics/poland_cod

e_of_ethics.htm  
 
Pełna lista kodeksów etyki zawodu 
bibliotekarza z róŜnych krajów znajduje się 
pod adresem: 
 
http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm  
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Stanowisko 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w sprawie Centralnej Biblioteki Rolniczej 
 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  zwraca się z 

apelem o powstrzymanie wszelkich kroków zmierzających do usunięcia 
Centralnej Biblioteki Rolniczej z jej historycznej siedziby w budynku przy 
Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Zamiar ten, chcemy wierzyć, 
tylko niefrasobliwie zgłoszony przez Ministra Rolnictwa na spotkaniu z 
Prymasem Polski, jest raŜąco sprzeczny zarówno z historią tej 
nieruchomości jak i aktualnym stanem prawnym potwierdzonym wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 
 
NiezaleŜnie jednak od aspektów historycznych i prawnych, pomysł 

usuwania jakiejkolwiek publicznej biblioteki naukowej z centrum stolicy, w 
kraju, w którym wskaźniki czytelnictwa literatury innej niŜ popularna 
nieodmiennie utrzymują się na bardzo niskim poziomie, w kraju, w którym 
nakłady na naukę i powszechną edukację nie naleŜą do najwyŜszych, a 
który mimo to aspiruje do grona krajów rozwiniętych, zasługuje na 
najostrzejszą krytykę. WyraŜając ją reprezentujemy nie grupę zawodową 
bibliotekarzy, lecz przede wszystkim środowisko czytelników naszych 
bibliotek. W tym przypadku jesteśmy przekonani, Ŝe naukowe i edukacyjne 
interesy uŜytkowników Centralnej Biblioteki Rolniczej – praktyków i 
teoretyków z róŜnych dziedzin nauki obsługujących rolnictwo, powinny być 
przedmiotem troski Ministra Rolnictwa, w równym stopniu co ekonomiczne i 
polityczne aspekty funkcjonowania tej branŜy.  
 

EEKKSSPPRREESS      ZZGG      SSBBPP   
opracowanie i redakcja:   
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. 

tel.: (0-prefiks-22) 825-83-74 fax: (0-prefiks-22) 825-53-49 
e-mail: biurozgsbp@wp.pl adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info 
 

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

 

 
Informujemy o moŜliwości zakupu Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (5 zł) 

oraz Kodeksu Bibliotekarza i Pracownika Informacji Naukowej (3 zł) 
 
Pod koniec lipca zostały bezpłatnie rozesłane do okręgów i oddziałów SBP Informatory 

Organizacyjne SBP. Zwracamy się z prośbą do przewodniczących oddziałów o 
rozdysponowanie ich w podległych im kołach. 


