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EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Laureaci konkursu
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007

Przygotowania do Jubileuszu SBP
i Przeglądu Bibliotecznego
Trwają intensywne przygotowania do obchodów Jubileuszu 90-lecia SBP oraz 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego a także do VI Forum SBP, które odbędą
się w dniach 11-13 października w Warszawie.
Szczegółowe programy uroczystości Jubileuszowych,
Konferencji i Forum są już dostępne na stronie
www.ebib.info .
Obecnie przygotowywana jest płyta CD pt. „90 lat
SBP”, ilustrująca historię i dorobek naszej organizacji, a także sylwetki wybitnych działaczy. W trakcie
Jubileuszu otwarte będą dwie wystawy:
• Z dziejów SBP 1917-2007
• Pasje twórcze bibliotekarzy.

Jury Konkursu po przeanalizowaniu i ocenie nadesłanych materiałów konkursowych postanowiło przyznać:
I NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości
4500 zł):
Rawickiej Bibliotece Publicznej
II NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości
3500 zł):
Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
III NAGRODĘ (sprzęt komputerowy o wartości
2500 zł):
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana
Norwida w Złotowie
WYRÓŻNIENIA (nowości wydawnicze):

Do obchodów przygotowuje się również Wydawnictwo SBP. W październiku ukaże się nowy numer
Przeglądu Bibliotecznego. W najbliższym czasie wydane zostaną:

• Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dą-

KRONIKA SBP 1917-2007” (łącznie z płytą CD) /
pod red. Andrzeja Kempy
• Bibliografia Wydawnictw SBP / Danuta Urbańska
• Emigracyjny księgozbiór L. i A. Ciołkoszów / Anna
Dura - NAGRODA MŁODYCH
• Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej / Zofia GacaDąbrowska
• Bibliotekarze działów specjalnych / pod red. Marii
Lenartowicz
• Stefan Vrtel-Wierczyński /Jan Sandecki

•
•

•

Sponsorem Głównym Jubileuszu jest firma ALEPH
Polska - automatyzacja bibliotek, zaś Sponsorem
Głównym Konferencji „Przyszłość bibliotek w Polsce”,
towarzyszącej VI Forum SBP jest Konsorcjum WAKO-FORSTER-VARIA - regały przesuwne dla bibliotek.

•
•

•

browskiej w Choszcznie
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie
Gminnej Bibliotece Publicznej w Dopiewie
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w
październiku w Warszawie podczas obchodów
Jubileuszowych 90-lecia SBP i 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego .
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom konkursu (82
placówki) dziękujemy za wysiłek włożony w
przygotowanie i realizację tegorocznego Tygodnia Bbibliotek i zapraszamy do udziału w konkursie w 2008 roku.
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Stanowisko SBP w sprawie likwidacji CEBID-u
9 lipca ZG SBP złożył w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Stowarzyszenie wyraziło głębokie zaniepokojenie z powodu
nieoczekiwanej decyzji Ministra
Kazimierza Ujazdowskiego, która
wzburzyła środowisko bibliotekarskie. Przypomniano, że CEBID jest
instytucją, która w ciągu 55 lat
swojej działalności wpisała się w
rozwój bibliotekarstwa polskiego i
edukacji zawodowej w zakresie
książki, bibliotek i zawodów pokrewnych, a jej atutami były i są
nadal:
• wysoki poziom kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy, w
oparciu o nowoczesne programy, kursy specjalistyczne
• prowadzenie prac w zakresie
potrzeb edukacyjnych bibliotekarzy, analiz programów nauczania i ich skuteczności
• wydawnictwa specjalistyczne
• przystępne ceny różnych form
kształcenia, adekwatne do zarobków bibliotekarzy.

W dalszej części listu czytamy:
„Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nie jest zwolennikiem szybkich,
nieodwracalnych decyzji, a wręcz
przeciwnie - raczej szerokich konsultacji, przed ich podjęciem, z reprezentacyjną grupą przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego,
np. z Krajową Radą Biblioteczną,
czy Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Problem kształcenia i doskonalenia
bibliotekarzy nie powinien być
sprawą tylko poszczególnych bibliotek. Jest to na tyle priorytetowe
zagadnienie, decydujące o przyszłości polskiego bibliotekarstwa i
ochrony dziedzictwa kulturowego,
że wymaga działań koordynacyjnych w skali krajowej.
Biorąc powyższe pod uwagę Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
zwraca się do Pana Ministra z prośbą o zorganizowanie debaty, z
udziałem m. in. wymienionych instytucji, poświęconej zachowaniu dorobku CEBID-u, wypracowaniu systemu kształcenia i doskonalenia
zawodowego bibliotekarzy w Polsce oraz pracom nad nowelizacją
Rozporządzenia Ministra Kultury i

Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w
sprawie wymagań kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji.”
Pełny tekst Stanowiska SBP dostępny był na stronie EBIB.
Odpowiedzi na nasze stanowisko
nie otrzymaliśmy bezpośrednio; z
informacji zamieszczonych na stronach internetowych MKiDN wynika,
że „(...) w trosce, aby dotychczasowe dokonania CEBID mogły nadal
służyć doskonaleniu zawodowemu
bibliotekarzy, Minister postanowił,
że dorobek CEBID przejmie Biblioteka Narodowa, która zgodnie z
kompetencjami, wynikającymi z
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach, odpowiedzialna jest
za doskonalenie merytorycznej
działalności bibliotek. Dotychczasowe ustalenia przedstawicieli Ministerstwa, Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz Dyrektora CEBID prowadzą do utworzenia w ramach BN
Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej.”

Wyniki starań SBP o dotacje z Programów OperaW dniu 3 lipca 2007 r. odbyło się NZB oraz wymiana doświadczeń
cyjnych
Przygotowania do seminarium nt. NZB

spotkanie w Centralnej Bibliotece
Wojskowej z udziałem dyrektorów:
CBW (dr hab. A. Skrabacz), BN (E.
Stefańczyk, E. Potrzebnicka), Biura
ZG SBP (A. Grzecznowska) oraz
kol. E. Stachowskiej-Musiał a także
pracowników CBW. Tematem spotkania była organizacja seminarium
„Narodowy Zasób Biblioteczny - potrzeby i możliwości”, które odbędzie
się w siedzibie CBW 11 września
br, w ramach uroczystości otwarcia
po modernizacji gmachu Centralnej
Biblioteki Wojskowej, z udziałem
Ministra Obrony Narodowej.
Celem seminarium organizowanego
przez CBW i ZG SBP jest poszerzenie wiedzy nt. organizacji i ochrony

między bibliotekami w tym zakresie.
Poruszone będą m.in. prawne
aspekty organizacji NZB, wymogi
jego przechowywania; zaprezentowane zostaną podstawowe rozwiązania stosowane w wybranych bibliotekach. Przewiduje się, że
uczestnicy seminarium wypracują
stanowisko w sprawie podjęcia
działań zmierzających do ustanowienia wieloletniego rządowego
Programu Ochrony NZB.
Serdecznie zapraszamy.

W lipcu uzyskaliśmy informację o
przyznaniu nam środków z Programu Operacyjnego „Promocja
czytelnictwa”, priorytet 2 „Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa” na następujące
przedsięwzięcia:
• Organizacja konferencji pt.
„Przyszłość bibliotek w Polsce” (konferencja odbędzie się
12-13 października br., w BN)
• Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Biblioteki
Publiczne - współpraca w Euroregionach w zakresie upoWięcej informacji o seminarium jest
wszechniania i promocji czyteldostępne na naszej stronie Internenictwa”. (26 listopada br., BN),
towej:
szczegóły wkrótce na naszej
www.ebib.info
stronie www.
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Doroczna konferencja
LIBER w Warszawie
W dniach 3-7 lipca br. w salach Biblioteki Narodowej i Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, odbyła się 36-ta doroczna konferencja LIBER. Poświęcona była aktualnym problemom, z jakimi mają do
czynienia europejskie biblioteki, w tym nowoczesnej konserwacji
zbiorów, digitalizacji i udostępniania dokumentów elektronicznych.
Temat przewodni brzmiał: European Integration: Conditions and
Challenges for Libraries. W czterech głównych sesjach tematycznych
dotyczących: nowych wyzwań przed którymi stoją biblioteki, mierzenia jakości w bibliotekach, wpływu kolekcji cyfrowych na rozwój
bibliotek, przełamywania barier oraz ochrony i konserwacji zbiorów, wygłoszono ogółem 16 referatów. Prelegentami byli pracownicy bibliotek z: Francji, Litwy, Kanady, Wielkiej Brytanii, Turcji, Holandii, Finlandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Danii, Szwajcarii i Polski
(referaty wygłosili kol. Ewa Kobierska-Maciuszko, Jolanta Stepniak, Henryk Hollender).
6 lipca br. odbyła się sesja poświęcona bibliotekom polskim pt.
„Polskie Biblioteki Naukowe - strategie XXI wieku”, którą otworzył
dyrektor BN dr Tomasz Makowski. Referaty wygłosili m.in. kol.
Ewa Kobierska-Maciuszko (była również moderatorem panelu
dyskusyjnego), Tomasz Makowski, Ewa Dobrzynska-Lankosz, Błażej Feret.
W konferencji uczestniczyły również kol. E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska.

Udział Przewodniczącej SBP w Konferencji IFLA
W dniach 19-24 sierpnia br. , Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła w
składzie polskiej delegacji w Światowym Kongresie IFLA, który odbywał się w Durbanie (RPA) pod hasłem „Libraries for the future: Progress, Development and Partners-

hips”. W Kongresie IFLA uczestniczyli także: dr Tomasz Makowski dyrektor BN, prof. Barbara Elżbieta
Zybert - IINiSB UW, Anna Sadoch z
Biblioteki Sejmowej oraz Andrzej
Dziubecki z kancelarii Senatu RP.

I Targi KsiąŜki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA
Z inicjatywy Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego
odbędą się w dniach 7-9 listopada br. na terenie UW targi
ACADEMIA 2007. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
objęło patronat nad tą imprezą, która jest w pewnym sensie
kontynuacją odbywających się
w latach poprzednich targów
ATENA. Stoiska targowe zlokalizowane będą w Audytorium
Maximum.
Czas trwania targów:
7 listopada - godz. 12 – 18
8 listopada - godz. 10 – 18
9 listopada - godz. 10 – 17
W targach ACADEMIA zapowiedziało swój udział około 40
wydawnictw, które zaoferują
podręczniki, skrypty oraz monografie naukowe. Swoją ofertę zaprezentuje też Wydawnictwo SBP.
Zachęcamy do odwiedzenia!

Zaprosili nas:

31 lipca - Dom Wydawniczy
Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” dla Centralnej tCHu oraz Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Śródmieście m.st.
Biblioteki Statystycznej
Warszwy na spotkanie z HenZ okazji zbliżającego się jubile- SBP E. Stefańczyk wręczyła Cen- ryką Zarzycką-Dziakowską uszu 90-lecia Centralnej Bibliote- tralnej Bibliotece Statystycznej łączniczką z Powstania Warki Statystycznej, w dniu 10 sierp- medal SBP „Bibliotheca Magna szawskiego
nia br. odbyło się spotkanie Perennisque”, przyznany za cało- 6 lipca - Biblioteka Gdańska
władz Głównego Urzędu Staty- kształt działalności CBS na rzecz PAN na spotkanie dedykowane
stycznego z dyrekcją i pracowni- rozwoju polskiego bibliotekar- profesorowi dr. hab. Zbigniekami CBS oraz zaproszonymi go- stwa i upowszechniania czytelnic- wowi Nowakowi połączone z
śćmi. W trakcie uroczystości, w twa. W spotkaniu uczestniczyła otwarciem ekspozycji najcenktórej uczestniczył prezes GUS, także kol. Marianna Brachfogel, niejszych inkunabułów ze zbioJózef Oleński, Przewodnicząca pracownik Biura ZG SBP.
rów Gdańskiej KsiąŜnicy.
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Zapraszamy na konferencję „Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach
i archiwach w Polsce”
W dniach 17-19 września br. w
Łańcucie odbędzie się II Konferencja MUZYKA W KULTURZE
EUROPEJSKIEJ Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce. Organizatorami są: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Sekcja Bibliotek Muzycznych
SBP - Polska Grupa Narodowa
IAML oraz Muzeum - Zamek w
Łańcucie.
Główną ideą konferencji jest
zbliżenie dwóch środowisk - muzykologów i bibliotekarzy muzycznych. Poszczególne sesje
konferencji będą koncentrowały
się wokół następujących zagadnień:
•Rola bibliotek i archiwów muzycznych w rozwoju kultury i

upowszechnianiu wiedzy o muzyce
•Zbiory i archiwa muzyczne historia, charakterystyka, stan
zachowania
•Zasoby muzyczne źródłem badań muzykologicznych, dokumentacyjnych i bibliograficznych dotyczących kultury muzycznej
•Zbiory muzykaliów przedmiotem wspólnych działań muzykologa i bibliotekarza
•Model muzykologa i bibliotekarza muzycznego we współczesnym świecie nauki i kultury
•Zawód bibliotekarza muzycznego i muzykologa a nowe
technologie informacyjne
W konferencji uczestniczyć będą

przedstawiciele polskich ośrodków muzykologicznych oraz muzycznych bibliotek naukowych i
archiwów.
Szczegółowe informacje na temat programu konferencji, warunków zakwaterowania i rejestracji uczestników dostępne są
na stronie Instytutu Muzykologii.
Serdecznie zapraszamy!
Wkrótce 21 spotkanie Zespołu
ds. Bibliografii Regionalnej
W dniach 27-28 września 2007 r.
w siedzibie Książnicy Pomorskiej w
Szczecinie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP. Szczegóły
na naszej stronie www.

Nowości
Wydawnicze
• Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj - Seria „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” nr 89. 2007. - 192 str. , cena 40 zł
• Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. - Seria „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” nr
94. - 2007. - 408 str., cena 48 zł
• Zachowajmy przeszłość dla przyszłości / pod red. Ewy Stachowskiej-Musiał. - Seria „Propozycje i Materiały” nr 71. 2007. - 144 str., cena 18 zł
• Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych / pod red. Elżbiety Górskiej. - Seria „Propozycje i Materiały” nr 68. - 2007. - 220 str., cena 35 zł
Ukazał się nowy - 9 numer Poradnika Bibliotekarza wraz z dodatkiem Świat książki dziecięcej. Zapraszamy do lektury.
W przygotowaniu:
• Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych / pod red. Dariusza Kuźminy
• Organizacja środowiska informacji i wiedzy / pod red. Katarzyny Materskiej
• Zarządzanie Kadrami w bibliotece / pod red. Joanny Kamińskiej
• Złoty wiek Bibliografii Polskiej / Andrzej Nowak
• Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza / Małgorzata Pietrzak
• Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych / pod red. Marii Burchard
• Biblioteki w systemie jednoczącej się Europy / pod red. Michała Zająca

EKSPRES ZG SBP
opracowanie i redakcja:
Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP
fax: (0-22) 825-53-49
tel. (0-22) 825-83-74 e-mail: biurozgsbp@wp.pl
adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP.
serwis informacyjny SBP: http://www.ebib.info
tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl
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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