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2 lipca oraz 4 sierpnia br. w Bibliotece Narodowej 
obradowała Grupa Robocza Komitetu Porozumiewawczego 
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, pod 
przewodnictwem kol. Joanny Pasztaleniec-Jarzynskiej - 
członka ZG SBP. Podczas spotkania, przedstawiciele 
poszczególnych organizacji tworzących Porozumienie 
przedstawili najważniejsze działania na rzecz 
upowszechniania czytelnictwa w swoich środowiskach. Akcji 
tych jest wiele, niektóre mają charakter ogólnopolski. Grupa 
Robocza uznała, że przy zachowaniu różnorodności 
przedsięwzięć należy wzmocnić ich społeczny odbiór.  
Uczestnicy spotkania wyrazili wolę opracowania 
Zintegrowanego programu działań środowisk bibliotekarzy, 
księgarzy i wydawców na rzecz promocji książki i 
czytelnictwa, który przedstawiony zostanie Instytutowi 
Książki oraz MKiDN. Ustalono listę najważniejszych 
przedsięwzięć, które powinny być ujęte w programie oraz 
podstawowe formy jego realizacji. Należą do nich m.in.: 
• opracowanie strony internetowej poświęconej 

programowi 
• prowadzenie kalendarium wielkich rocznic związanych z 

książką 
• popularyzacja Dyskusyjnych Klubów Książki, 

prowadzonych przez biblioteki, księgarnie 
• promocja nowych pomysłów na „życie z książką” 
• organizacja maratonów czytania, happeningów  
• organizowanie konkursów na książkę roku/miesiąca, 

wybieraną przez czytelników  
• konkursy dla młodzieży na eseje poświęcone książkom 
• ścisła współpraca z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi w 

zakresie promocji programu 
Przyjęto, że najważniejszą ogólnopolską imprezą 
podsumowującą akcje prowadzone w ramach programu 
będzie Gala z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich, organizowana co roku 23 kwietnia. 

Prace Komitetu Porozumiewawczego 
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców 

9 lipca br. odbyło się posiedzenie Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych, w którym uczestniczyła z ramienia 
SBP, kol. Elżbieta Stefańczyk. Tematyka spotkania 
dotyczyła przygotowań do Kongresu Kultury Polskiej 2009. 
Przewodnicząca SBP zaproponowała zorganizowanie 
podczas Kongresu sesji pt. „Biblioteka - krok w przyszłość 
polskiej kultury”. Sesja obejmowałaby trzy panele 
dotyczące: 

• miejsca bibliotek publicznych w kulturze polskiej - 

zwalczanie wykluczeń środowisk gminnych i małomiejskich 
w dostępie do książki, 

• problemów cyfryzacji zbiorów polskich bibliotek 

• ochrony dziedzictwa piśmienniczego przechowywanego 

w polskich bibliotekach 
Punktem odniesienia debaty powinien być raport o stanie 
polskiego bibliotekarstwa. SBP skierowało w tej sprawie 
pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 
Bogdana Zdrojewskiego. Równocześnie Stowarzyszenie 
zadeklarowało pomoc w przygotowaniu sesji, we 
współpracy z innymi organizacjami kulturalnymi 
pozarządowymi oraz działającymi w obszarze sektora 
ksiązki i informacji naukowej.  

Spotkanie Pozarządowych 
Organizacji Kulturalnych 

Hasłem tegorocznego spotkania ponad 4,5 tys. 
bibliotekarzy ze 130 krajów było „Libraries without 
borders: Navigating Towards Global Understanding”. 
Program kongresu obejmował ponad 160 różnego rodzaju 
sesji, spotkań i uroczystości. Sesje plenarna i problemowa 
dotyczyły m.in.  następujących zagadnień: prawo autorskie, 
gromadzenie dokumentów audiowizualnych i multimediów, 
kontrola bibliograficzna, budownictwo biblioteczne, 
gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, katalogowanie 
zbiorów, bibliografia narodowa, biblioteki dla dzieci i 
młodzieży. Obradom towarzyszyły: sesja posterowa, 
wystawy wydawców literatury i źródeł informacji, 
oprogramowania oraz wizyty w bibliotekach. 
Szersza relacja z udziału w Kongresie zostanie 
przedstawiona w „Poradniku Bibliotekarza” oraz 
„Bibliotekarzu” 
 
W Kongresie, z ramienia SBP, uczestniczyła kol. Elżbieta 

Stefańczyk, której wyjazd został dofinansowany z Programu 
Operacyjnego „Kultura polska na świecie”, zarządzanego 
przez Instytut Adama Mickiewicza. 

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji oraz 
74 Konferencja Generalna IFLA, Quebec 

10-14 sierpnia 2008 r. 

26 sierpnia br. w Pilskim Domu Kultury odbył się jubileusz 
60-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile. 
W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, władze 
miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji kultury z Piły i 
województwa wielkopolskiego, dyrektorzy bibliotek z 
całego kraju. W imieniu ZG SBP gratulacje dla 
bibliotekarzy pilskiej książnicy złożyła Elżbieta Stefańczyk. 
Uroczystość była jednocześnie podziękowaniem dla kol. 
Marii Bochan, która od ponad 20 lat pełniła funkcje -  
początkowo wicedyrektora, a od 1990 roku dyrektora 
PiMBP w Pile. Pani Maria Bochan z dniem 31 sierpnia br. 
przesz ła  na emeryturę .  Nasze j  ko leżance , 
wiceprzewodniczącej ZG SBP, życzymy zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz zadowolenia z tego co było Jej udziałem i 
mamy nadzieję, że jeszcze będzie. 

60-lecie PiMBP im. Pantaleona Szumana w Pile 

EKSPRES ZG SBPEKSPRES ZG SBP  
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
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Zbliża się termin konferencji (23-24 
września br.) organizowanej przez 
SBP oraz WBP w Opolu poświęconej 
metodom współpracy różnych typów 
bibliotek publicznych w zakresie gro-
madzenia zbiorów na szczeblu lokal-
nym i regionalnym. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konferencji środowisko bibliotekarzy, 

a zwłaszcza kadrę kierowniczą bi-
bliotek publicznych, osoby odpowie-
dzialne za prowadzoną w bibliote-
kach politykę gromadzenia zbiorów, 
a także wydawców. 

Szczegółowy program konferencji 
oraz formularz zgłoszeniowy dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej.  

www.ebib.info 

Wkrótce konferencja pt. „Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek 
publicznych wobec aktualnych zmian kulturowych i technologicznych” 

9 lipca kol. Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła 
w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i 
Środków Przekazu. Tematem spotkania było: 

• upowszechnianie czytelnictwa - 
dotowanie książek i określenie zasad ich 
dotowania 

• Instytut Książki jako instytucja służąca 
promocji czytelnictwa 

Posiedzenie Sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
skierowało do MKiDN uwagi, przygotowane w 
odpowiedzi na konsultacje w sprawie wniosku 
dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej Dyrektywę 2006/116/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie 
czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych 
praw pokrewnych. W przekazanej opinii SBP 
skoncentrowało się na aspektach związanych z 
zachowaniem i udostępnianiem polskiego 
dziedzictwa dźwiękowego i audiowizualnego,  
postulując wyrażenie sprzeciwu projektowi 
Dyrektywy. Naszym zdaniem proponowane 
przedłużenie okresu ochrony praw autorskich 
artystów wykonawców z 50 do 95 lat 
ograniczy możliwość udostępniania w 
bibliotekach i archiwach dzieł przez nich 
wykonywanych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem, wprowadzenie utworów do zasobów 
cyfrowych i szersze ich udostępnianie wymaga 
uzyskanie zgody właściciela praw autorskich, 
co w przypadku 95 lat jest praktycznie 
niewykonalne.  

Uwagi SBP w sprawie ochrony prawa 
autorskiego  

Wychodząc naprzeciw zaintere-
sowaniu środowiska wizualizacją 
bibliotek, nowoczesną organizacją 
przestrzenną Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich, we współpracy z 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w 
Kielcach organizują w dniach 2-3 
października 2008 r. konferencję pt. 
„Biblioteka XXI wieku – nowoczesna 
architektura, pomysłowe aranżacje, 
funkcjonalne wyposażenie”. Odbę-
dzie się ona w nowej siedzibie WBP 
w Kielcach. 
Patronat honorowy nad konferencją 
objął Bogdan Zdrojewski – Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Patronat medialny objął Poradnik 
Bibliotekarza 
C e l e m  k o n f e r e n c j i  j e s t 
zaprezentowanie nowoczesnych 
obiektów bibliotecznych powstałych 

w ostatnim okresie, zarówno nowych, 
jak i adaptowanych. Chcemy 
pokazać m.in. najnowsze rozwiązania 
w zakresie architektury, wyposażenia 
wnętrz, designu, zastosowane w 
różnych typach bibliotek, spełniające 
oczek iwania użytkowników i 
ułatwiające pracę bibliotekarzy. Jest 
to pierwsza tego typu konferencja w 
Polsce. Do udziału w niej zapraszamy 
zarówno bibliotekarzy, jak również 
przedstawicieli samorządów, organi-
zatorów bibliotek, architektów, 
realizatorów projektów. Konferencja 
służyć będzie również wymianie 
doświadczeń dotyczących budo-
wania nowych oraz modernizacji już 
istniejących gmachów bibliotecznych. 
Program konferencji oraz formularz 
zgłoszenia jest dostępny na naszej 
stronie internetowej. 

Zapraszamy na konferencję nt. „Biblioteka XXI wieku - nowoczesna 
architektura, pomysłowe aranŜacje, funkcjonalne wyposaŜenie” 

W dn i a c h  5 - 11  m a j a  b r . 
bibl iotekarze w całym kraju 
organizowali obchody TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2008. Hasłem przewodnim 
tegorocznej edycji programu było 
„Biblioteka miejscem spotkań”. 
Nawiązywało ono do potrzeby 
podkreślenia roli biblioteki jako 
miejsca integracji różnych grup 
społecznych oraz miejsca promocji 
twórczości artystycznej i rozwoju 
zainteresowań.  
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008 był szeroko 
promowany w mediach - na stronach 
internetowych bibliotek i urzędów, 
gazetach oraz przy pomocy ulotek, 
plakatów i gadżetów. Informacje o 
tegorocznym TYGODNIU… znalazły 
s i ę  tak że  na  p rzyd rożnych 
billboardach w mieście Śrem. 

Do Biura ZG SBP napłynęło w tym 
roku 70 zgłoszeń konkursowych. 
Większość z nich pochodziła z 
bibliotek publicznych różnego stopnia 
- w większości miejskich, ale swoje 
działania zrelacjonowały także różne 
ośrodki kultury oraz struktury SBP. 
Odnotować warto także fakt 
aktywizacji bibliotek szkolnych.  
Posiedzenie Jury oceniające podjęte 
przez uczestników konkursu działania 
odbędzie się na początku września. 
Oficjalne zaprezentowanie laureatów 
konkursu odbędzie się 26 listopada 
na konferencji „Automatyzacja 
bibliotek publicznych”. 
Na adres Biura ZG SBP nadeszło 
także wiele zaproszeń do udziału w 
obchodach Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek. Za wszystkie serdecznie 
dziękujemy. 

Tydzień Bibliotek 2008 

Fundac ja Rozwoju Społeczeńs twa 
Informacyjnego (FRSI) zwróciła się do 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o 
wytypowanie z ramienia SBP eksperta do 
z e spo ł u  k on s u l ta n t ów  P rog ramu 
Bibliotecznego, realizowanego przez 
fundację. FRSI zostało utworzone przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
(PAFW), która jest partnerem Fundacji Billa i 
Melindy Gates w tym przedsięwzięciu. 
Głównym celem Programu Bibliotecznego 
jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej 
roli bibliotek na obszarach wiejskich i w 
małych miastach, poprzez pomoc w dostępie 
do komputerów, Internetu i szkoleń. Jego 
realizacja będzie służyła przekształceniu 
tych bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne 
ośrodki informacji i edukacji.  
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
rekomendowało do zespołu ekspertów 
Programu Bibliotecznego kol. Joannę 
Pasztaleniec - Jarzyńską, członka Zarządu 
Głównego SBP. 

J. Pasztaleniec-Jarzyńska ekspertem w 
Programie Bibliotecznym 
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 

 
że dnia 11 lipca 2008 r. zmarł 

nasz Kolega 
Ś.P. 

 dr Jerzy Andrzejewski 
 

dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 
długoletni aktywny członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Okręgu łódzkim SBP, 
z-ca przewodniczącego Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów 

Zarządu Głównego SBP. 
 

Odszedł od nas ceniony bibliotekarz, 
oddany środowisku działacz naszej organizacji i pełen życzliwości Kolega. 

   
Rodzinie Zmarłego 

wyrazy szczerego współczucia składa 
Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że dnia 12 lipca 2008 r. 
odeszła na wieczny spoczynek 

nasza Koleżanka 
Ś.P. 
 

Zofia Umerska 
 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Warszawa – Ochota, 
aktywny działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Zarządu Głównego SBP. 
Za swoją wieloletnią działalność uhonorowana 

licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.) 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007 r.). 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało Jej w 2000 r. Honorową Odznakę SBP 
 

Była człowiekiem prawym i szlachetnym, całym sercem oddana swojej pracy bibliotekarskiej, 
pełną życzliwości Koleżanką. 

 
Żegnając, pozostawiamy Ją w serdecznej pamięci 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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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. 

Zaprosili nas: 

• lipiec - Biblioteka Publiczna 
Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy na wystawę foto-
grafii „Ekwador pępek świa-
ta”, 

• 1 lipca - Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie 
oraz Towarzystwo Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Ło-
pacińskiego w Lublinie na 
Jubileusz 50-lecia pracy zawo-
dowej dr. Zdzisława Bielenia, 

• 6 sierpnia - Fundacja Moje 
Wojenne Dzieciństwo oraz 
Centralna Biblioteka Rolnicza 
n a  o tw a r c i e  w y s t awy 
„Krakowskie Przedmieście 
onegdaj, wczoraj… w wojen-
nych wspomnieniach dzieci”, 

• 11 lipca - Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego na ob-
chody Jubileuszu 90-lecia 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, 

• 20 lipca - Korporacja Ha!art 
na spotkanie „Terrence 
Davies - artysta osobny” - 
spotkanie z reŜyserem-
scenarzystą,   

• 22 lipca - Instytut Pamięci 
Narodowej na spotkanie pro-
mocyjne „Biuletynu IPN”, 

• 1 sierpnia - KsiąŜnica Be-
skidzka na wernisaŜ wystawy 
„Barwny beskidzki świat”, 

• 24 sierpnia - Gminna Biblio-
teka Publiczna w Jasieńcu z 
okazji uroczystości obchodów 
60-lecia instytucji. List gratula-
cyjny na ręce kierownika pla-
cówki przesłała kol. ElŜbieta 
Stefańczyk, 

W lipcu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski 

przyznał Nagrodę Okolicznościową kol. Elżbiecie Annie Górskiej, byłemu 

zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego i zarazem przewodniczącej Komisji 
Automatyzacji ZG SBP. Wniosek w tej sprawie wystosował Zarząd Główny 

SBP. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na wybitne zasługi Pani Elżbiety 

Górskiej – bibliotekarza dyplomowanego w rozwój polskiego 

bibliotekarstwa, upowszechnianie czytelnictwa, wdrożenie modelowych 

rozwiązań w zakresie organizacji systemów bibliotecznych i obsługi 
czytelniczej. Przytoczono również jej osiągnięcia stowarzyszeniowe, 

wspominając m.in.:  

• organizację kilku ogólnopolskich konferencji nt. automatyzacji bibliotek 

publicznych,  

• opracowanie pod jej kierunkiem raportu pt.: „Stan i plany komputeryzacji 

bibliotek publicznych” na obrady Sejmowej Komisji Kultury i Środków 

Przekazu,  

• prowadzenie systematycznie, w cyklu dwuletnim, badań dot. stanu 

automatyzacji bibliotek publicznych; badania te pozwoliły na 

zgromadzenie danych porównawczych do oceny dynamiki zmian w kraju.    

Koleżance Elżbiecie Górskiej serdecznie gratulujemy. 

Zarząd Główny oraz Biuro ZG SBP 

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dla kol. ElŜbiety Górskiej 

W drugim terminie naboru wniosków do Programów Operacyjnych 
pozytywnie rozpatrzono 5 następujących wniosków SBP: 

W programie: Promocja czytelnictwa: 

• Organizacja konferencji: Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek 

publicznych wobec aktualnych zmian kulturowych i technologicznych 

W programie : Edukacja kulturalna i  upowszechnianie kultury 

• VIII warsztaty edukacyjne: Automatyzacja bibliotek publicznych 

• Edukacja zdalna bibliotekarzy i specjalistów informacji – rozbudowa 

edukacyjnej części portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

W programie: Kultura polska na świecie 

• Udział w posiedzeniu Copyright Expert Group EBLIDA w Wenecji 

• Udział w Kongresie IFLA Quebec 2008 

Programy Operacyjne - II nabór 


