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

W dniu 18 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG 
SBP - grupy warszawskiej, w którym uczestniczyli kol. kol. Elżbie-
ta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec
-Jarzyńska, Marzena Przybysz, Maria Burchard a także Anna 
Grzecznowska, Elżbieta Górska, Janusz Nowicki, Wioletta Li-
pińska. 
Tematyka spotkania: 
1. sytuacja w zakresie portalu sbp.pl; omówiono wyniki spotkania 

przewodniczącej SBP z prezesem firmy będącej wykonawcą 
portalu, w którym uczestniczyli członkowie ZG oraz redakcja 
portalu, przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac w 
zakresie uruchomienia portalu oraz zmiany w składzie redak-
cji. Zrelacjonowano również przebieg szkolenia dla redakto-
rów portalu, 

2. realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”; omówiono m.in. 
założenia budowy bazy członków SBP oraz przygotowania do 
warsztatów nt. budowy wizerunku Stowarzyszenia,  

3. realizacja grantu FRSI dot. wzmocnienia potencjału SBP; kol. 
E. Górska omówiła sprawozdanie kwartalne przekazane do 
FRSI oraz zadania, które będą realizowane w okresie sierpień 
- wrzesień (m.in. spotkania: zespołu pracującego nad projek-
tem ustawy o bibliotekach, zespołu ds. badania efektywności 
bibliotek publicznych i pedagogicznych oraz warsztaty doty-
czące kształtowania wizerunku organizacji, a także warsztaty 
na temat prawnych aspektów funkcjonowania bibliotek) 

4. aktualna sytuacja finansowa SBP; zanotowano wzrost sprze-
daży książek i czasopism w pierwszym półroczu w porównaniu 
do roku 2009 

5. Tydzień Bibliotek 2010; na konkurs wpłynęło 46 prac, powo-
łano jury konkursu 

6. sprawy różne; kol. E. Stefańczyk zrelacjonowała przebieg 
kongresu IFLA, w którym z ramienia SBP oprócz niej uczestni-
czyła również kol. J. Chapska, poinformowała ponadto o pod-
pisania porozumienia z IINiSB na przyjmowanie do SBP stu-
dentów na praktyki. 

Posiedzenie Prezydium ZG SBP 

W dniach: 29 czerwca – 2 lipca 2010 r. w 
Arhus (Dania) odbyła się 39. doroczna kon-
ferencja LIBER (Ligue des Bibliothèques Eur-
opéennes de Recherche) pod tytułem „Re-
inventing the Library: the challenges of the 
new information environment”. Uczestniczyło 
w niej 350 bibliotekarzy z 35 krajów. 
W czasie 3-dniowych obrad wygłoszono 5 
podstawowych referatów, dotyczących 
kształcenia na uczelniach i roli bibliotek w 
tym procesie, roli bibliotek w procesie edu-
kacji w czasach globalizacji, wpływowi Goo-
gle na zmiany, implikacji zalewu danych, 
sieci semantycznej, przenośnych urządzeń do 
transmisji danych oraz archiwizacji zasobów 
cyfrowych (raport „Sustainable Economics for 
a Digital Planet”). 
Poza tym odbyło się 6 równoległych sesji, 
których tematyka obejmowała: statystykę 
biblioteczną, Europeanę i jej plany, biblioteki 
naukowe w czasie kryzysu ekonomicznego, 
archiwizację zasobów cyfrowych, tworzenie 
tematycznych kolekcji cyfrowych i dostęp do 
nich (w tym: tworzenie archiwum stron www w 
Bibliotece Narodowej w Paryżu), nowe tech-
nologie w bibliotekach, itd. 
Bardzo aktywni byli słuchacze: po każdym 
wystąpieniu padały pytania do prelegentów, 
zdarzały się także polemiki z prezentowany-
mi poglądami. 
Aspekty ważne dla teraźniejszości i przyszło-
ści bibliotek przedstawiono także na plaka-
tach – zaprezentowano ich 21, a autorzy 
mieli dedykowaną sesję, w czasie której mo-
gli krótko przedstawić prezentowane na pla-
katach zagadnienia. 
W ostatnim dniu obrad odbyły się wybory 
do władz LIBER i do działających przy orga-
nizacji komisji. Przedstawiono zebranym 
sprawozdanie z rocznej działalności oraz 
sprawozdanie finansowe. Ogłoszono, że 40. 
konferencja LIBER odbędzie się w Barcelonie 
w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2011 r. 

39 konferencja LIBER 

W dniach 10-15 sierpnia br. w Goteborgu odbył się kolejny 
Kongres IFLA pt. „Open access to knowledge - promoting susta-
inable progress”. Podstawowe bloki tematyczne obejmowały 
zagadnienie wolnego dostępu do wiedzy dla wszystkich i z każ-
dego miejsca, statystyki bibliotecznej, wykorzystania w bibliote-
kach nowoczesnych zasobów informacyjnych i form edukacji 
(ebooki, blogi, e-learning), aspektów prawnych działalności bi-
bliotecznej, kształcenia ustawicznego, nowoczesnej architektury 
i wyposażenia bibliotek, zarządzania i marketingu w bibliotece. 
W trakcie kongresu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia róż-
nego typu bibliotek m.in. International Mobile Library, Queen 
Silvia Children's Hospital i zapoznania się ze specyfiką obsługi 
czytelniczej. 

76 Kongres IFLA 
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Na tegoroczną edycję konkursu ZG SBP „Tydzień Bibliotek” odbywają-
cego się pod hasłem „Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy” dokumenta-
cję konkursową na najlepszy program działań nadesłało 46 bibliotek. 
Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej zgłoszeń nadesłały bi-
blioteki publiczne – 38, do konkursu zgłosiło się także 5 bibliotek szkol-
nych. Najwięcej zgłoszonych programów pochodzi z bibliotek woje-
wództw śląskiego (12) oraz podkarpackiego (8). Zarząd Główny SBP 
powołał Jury konkursy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 
września 2010 r. 

Tydzień Bibliotek 2010 

W czasie letnich powodzi w różnym stopniu 
zniszczone zostały biblioteki na terenie kilku 
gmin i powiatów. Ucierpiały także osoby 
prywatne - bibliotekarze z Sandomierza, 
Wilkowa, Woli Przemykowskiej, Trześni, 
które w powodzi straciły niemal cały doby-
tek. Zalane budynki przeważnie wymagają 
osuszenia i remontów. Zniszczeniu uległy 
zbiory biblioteczne oraz wyposażenie i 
sprzęt komputerowy. 
Poszkodowane biblioteki potrzebują pomo-
cy zarówno finansowej, jak i rzeczowej. Po-
trzebne są książki (głównie lektury szkolne, 
beletrystyka polska i obca, literatura popu-
larnonaukowa, słowniki i encyklopedie), re-
gały biblioteczne, szafy wystawowe, kom-
putery, drukarki. 
W odpowiedzi na apel przewodniczącej 
SBP, do biura Stowarzyszenia napływały z 
okręgów informacje o rozmiarach szkód w 
bibliotekach. Następnie przygotowano wy-
kaz poszkodowanych bibliotek, który został 
przesłany do wydawców, księgarzy, firm 
zajmujących się wyposażeniem bibliotek z 
prośbą o pomoc zalanym bibliotekom. 
Jednym z wydawnictw, które odpowiedziało 
na nasz apel jest znane i cenione na rynku 
Wydawnictwo Świat Książki, publikujące 
wspaniałe albumy, encyklopedie, literaturę 
klasyczną, zestawy edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży, biografie, wspomnienia, fanta-
styki, audiobooki itp. Jesteśmy w trakcie 
przygotowania umowy, umożliwiającej bez-
płatne przekazanie bibliotekom książek, 
wydanych głównie w ostatnich dwóch latach. 
Byłoby to ok. 150- 300 tytułów tworzących 
zasób ok. 15 – 30  tys. woluminów. Wyboru 
tytułów dokona SBP.  
Biorąc pod uwagę fakt, że wiele bibliotek 
ma kłopoty z zakupem książek, a mogą się 
one jeszcze zwiększyć w związku z zapo-
wiadaną  podwyżką stawki VAT chcieliby-
śmy, aby przekazane przez Świat Książki 
dary trafiły do bibliotek w całym kraju. Wy-
dawnictwo zobowiązało się do przygotowa-
nia dla każdego województwa zestawów 
książek na europaletach (wymiary: 1200 x 
800 x 144 mm ), które będą przekazane do 
poszczególnych regionów. Szacuje się, że do 
bibliotek w województwie trafi łącznie ok. 
1500- 3000 egz. Książki będą do odbioru 
własnym transportem z magazynów wydaw-
nictwa w miejscowości Plewiska k/Poznania. 
Przewodnicząca SBP skierowała do dyrek-
torów wojewódzkich bibliotek publicznych 
prośbę o koordynację akcji w regionach, w 
tym ustalenie listy bibliotek, do których trafić 
powinny zbiory oraz organizację transportu.  
Biblioteki wojewódzkie odpowiedziały po-
zytywnie na apel uznając inicjatywę za bar-
dzo cenną, szczególnie dla mniejszych bi-
bliotek, które od lat borykają się z kłopota-
mi z uzupełnieniem zbiorów. 

Pomoc dla powodzian 

16 lipca w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW, odbyły się warsztaty dla redaktorów SBP, wytypowanych przez 
okręgi do współpracy w budowaniu portalu sbp.pl. Warsztaty poświę-
cone były prezentacji działania systemu zarządzania treścią, który 
będzie stosowany w nowym portalu Stowarzyszenia. Uczestnicy zapo-
znali się z podstawami redakcji treści i zarządzania podstronami po-
wstającego serwisu. Była to także pierwsza okazja do bezpośrednich 
rozmów redakcji serwisu z redaktorami z okręgów Stowarzyszenia, 
którzy odpowiedzialni będą za prezentację swoich struktur terenowych 
na portalu. 

Portal SBP.pl 

W dniu 25 sierpnia przedstawiciele okręgu mazowieckiego SBP, Za-
rządu Głównego i Biura ZG SBP uczestniczyli w warsztatach poświęco-
nych budowaniu wizerunku Stowarzyszenia. Podczas warsztatów 
uczestnicy, przy merytorycznym wsparciu trenera - Agaty Szczotki-
Sarny wolontariuszki z agencji reklamowej, szukali odpowiedzi na py-
tania: 
− Jak wykorzystać najnowsze techniki i narzędzia do budowania po-

zytywnego, nowoczesnego, profesjonalnego wizerunku Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich? 

− Jak sprawić, by członkowie Stowarzyszenia z dumą mówili o przyna-
leżności do SBP? 

− Jak pokazać otoczeniu - urzędnikom, firmom, czytelnikom oraz pra-
cownikom bibliotek – potencjał i doświadczenie Stowarzyszenia? 

Na warsztatach omówiono zagadnienia dotyczące: 
− roli komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w budowaniu wizerunku 

organizacji 
− public relations, marketingu i kampanii społecznych 
− nowoczesnych narzędzi komunikacji 
Po części seminaryjnej odbyła się seria ćwiczeń pobudzających twórcze 
myślenie, przygotowanych przez trenerkę w oparciu o metody propa-
gowane przez Edwarda de Bono. Uczestnicy zostali podzieleni na gru-
py zadaniowe, z których każda, z pomocą trenera moderującego pra-
cę przygotowywała pomysły na działania budujące nowoczesny wize-
runek SBP wśród aktualnych i potencjalnych członków a także środowisk 
zewnętrznych. Efektem pracy grup było opracowanie wstępnej bazo-
wej koncepcji działań komunikacyjnych służących budowaniu wizerunku 
oraz reprezentacji interesów SBP.  Tego typu warsztaty zostały powtó-
rzone w dniu 30 sierpnia dla okręgu śląskiego SBP.Warsztaty były 
pierwszym etapem serii działań SBP upowszechniających wśród swoich 
członków wiedzę jak promować Stowarzyszenie. Niektóre z inicjatyw 
będą realizowane i finansowane w ramach grantu Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego pt. „Wzmocnienie potencjału instytucjo-
nalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Należy przypomnieć, 
że skuteczna promocja organizacji wśród jej członków i w otoczeniu 
społecznym jest jednym z celów „Strategii SBP na lata 2010-2011”.  

Budowanie wizerunku SBP 
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Bogdan Zdrojewski 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
W oczekiwaniu na ogłoszenie programów operacyj-
nych, finansowanych ze środków MKiDN w 2011 r.  
zwracam  się do Pana Ministra z prośbą o kontynu-
owanie programów umożliwiających rozwój bibliotek 
publicznych w Polsce, w tym przede wszystkim: 
„Promocja czytelnictwa”, umożliwiającego dofinanso-
wanie zakupu nowości wydawniczych, 
 „Biblioteka+”, „Infrastruktura bibliotek” przeznaczo-
nego na modernizację obiektów bibliotecznych. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wysoko ceni so-
bie uznanie przez MKiDN rozwoju czytelnictwa i bi-
bliotek jednym z priorytetów polityki resortu, czego 
wyrazem były liczne inicjatywy podjęte w ramach wy-
mienionych programów. Cieszymy się, że w wyniku 
wsparcia MKiDN zaopatrzenie bibliotek uległo  w 
ostatnich latach znacznej poprawie i umożliwiło pod-
niesienie wskaźnika zakupu książek na 100 mieszkań-
ców, który jednak wciąż jest jednym z najniższych w 
Europie. 
 Prace realizowane w programie „Biblioteka+”, wpi-
sane w Wieloletni Program Rządowy „Kultura+”  są 
realną szansą przekształcenia bibliotek wiejskich oraz 
położonych w gminach miejsko-wiejskich w nowoczesne 
centra  kulturalne,  ośrodki promocji regionu. Stwarza-
ją  warunki  wyrównywania  poziomu edukacji  dzieci i 

młodzieży oraz udostępniania nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych. 
Działania w ramach programu „Infrastruktura biblio-
tek” , zainicjowanego w ub.  roku, umożliwiają   two-
rzenie czytelnikom dogodnych warunków  korzystania 
z usług bibliotek publicznych. 
Wszystkie te przedsięwzięcia resortu, dobrze służące 
lokalnym społecznościom i wspierające jednostki samo-
rządu terytorialnego  w działaniach na rzecz rozwoju 
kultury, edukacji i oświaty regionów,  powinny być 
kontynuowane, poprzez zapewnienie odpowiedniego 
poziomu finansowania. Zdajemy sobie sprawę, że  
zaistniała sytuacja gospodarcza oraz likwidowanie 
skutków tegorocznych klęsk żywiołowych skłaniają do 
szukania oszczędności budżetowych, w tym  również w 
resorcie kultury. Apeluję jednak do Pana Ministra o 
utrzymanie  tożsamości bibliotek, z których wiele ucier-
piało w  letnich powodziach. Zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie  inwestowania w biblioteki publiczne  
grozi wstrzymaniem realizacji programów dla biblio-
tek,  a w konsekwencji  unicestwieniem ich  dorobku, 
marginalizacją  roli w budowaniu społeczeństwa wie-
dzy. Poniesione straty  będą miały bezpośrednie prze-
łożenie na stan czytelnictwa w Polsce. 
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana 
Ministra z prośbą o utrzymanie wysokości dofinanso-
wania bibliotek w 2011 r. przynajmniej na  poziomie 
2010 r. 
Z poważaniem 
 
Elżbieta Stefańczyk 
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Apel przewodniczącej SBP o środki 
dla bibliotek w 2011 roku   

W dniach 7-9 lipca 2010, w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu odbyło się trzecie spotkanie warsztatowe organizowane przez 
FRSI w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla 
przyszłości”. Podczas warsztatów przedstawiciele bibliotek wojewódzkich 
kontynuowali prace nad opracowaniem strategii dla swoich bibliotek z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod, jak budowanie drzewa celów i drze-
wa problemów, definiowanie celów szczegółowych i określanie do nich 
wskaźników wykonalności, czy też wykorzystanie metody harmonogramu 
Gantta i diagramów sieciowych w planowaniu oraz monitorowaniu realiza-
cji projektów. 
W warsztatach brali udział goście z Norwegii, którzy przedstawili opraco-
wany w roku 2010 regionalny plan strategiczny dla instytucji kultury z 
punktu widzenia bibliotek publicznych w Vestfold, oraz zaawansowany 
projekt budowy krajowego systemu wskaźników dla norweskich bibliotek 
publicznych i akademickich. Projekt ten realizowany przez ABM-utvikling 
(Państwowe Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów) jest jednym z elemen-
tów reformy sieci bibliotecznej w Norwegii planowanej do roku 2014. 
Przewidziany do roku 2011 projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – 
strategie dla przyszłości” zainicjowany przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego we współpracy partnerskiej z instytucjami norweskimi 
jest przeznaczony dla wojewódzkich bibliotek publicznych.. W każdym 
spotkaniu uczestniczy przedstawiciel ZG SBP. We wrocławskich warszta-
tach wzięła udział kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. 

Wrocławskie spotkanie warsztatowe „Biblioteki w społe-
czeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości” W dniach 9-10 września 2010 r. w Lublinie 

odbędzie V Forum Młodych Bibliotekarzy 
pod hasłem "Jakość bibliotek w naszych 
rękach" 
Organizatorami konferencji są Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopa-
cińskiego w Lublinie, Zarząd Okręgu SBP w 
Lublinie oraz Zarząd Główny SBP w War-
szawie.  
W programie zaprezentowane zostaną 
m.in. wyniki badań dotyczących potencjału 
bibliotek publicznych, problemy komunikacji 
interpersonalnej w praktyce bibliotecznej, 
rozwoju zawodowego bibliotekarzy i budo-
wania wizerunku biblioteki, a także cykl 
warsztatów poświęconych aspektom cyfro-
wego świata w bibliotece (środowiska spo-
łecznościowe Internetu, blogi, ebooki, e-
learning). Redakcja portalu sbp.pl przed-
stawi koncepcję funkcjonowania nowego 
portalu służącego całej zbiorowości biblio-
tekarskiej, w tym możliwość dokonywania 
zakupów publikacji Wydawnictwa SBP w 
sklepie internetowym. 
Więcej informacji na stronie: 
http://212.182.106.58/wbp/fmb/ 

Wkrótce V Forum Młodych  
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1. E-learning wyzwaniem dla bibliotek 
14-15 września, Warszawa. W trakcie konferencji 
omówione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty e
-learningu, w tym metody, techniki i narzędzia oraz 
przykłady „dobrych praktyk”. Więcej: 
http://www.konferencja-elearning.oeiizk.waw.pl/
program.html 
 
2. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych 
W dniach 21-22 oraz 27-29 września, Warszawa. 
Warsztaty składać się będą z dwóch części – semina-
ryjnej i praktycznej. W części seminaryjnej tematem 
wykładów/prezentacji będą następujące zagadnie-
nia: 
− Kryteria wyboru formatu prezencyjnego w bibliote-

ce cyfrowej 
− Wybrane zagadnienia prawne udostępniania cy-

frowych kolekcji i obowiązujące w Polsce prawo 
autorskie 

− Organizacja pracowni reprografii i digitalizacji. 
Sprzęt i oprogramowanie służące digitalizacji. 

− Standardy opracowania i przetwarzania obiektów 
cyfrowych: bezstratne i stratne formaty graficzne. 

W części praktycznej zostaną przeprowadzone zaję-
cia z makrofotografii, skanowania, opracowania gra-
ficznego cyfrowej fotografii i skanów oraz tworzenia 
publikacji cyfrowych w formatach PDF i DjVu. Ćwicze-
nia odbędą się w laboratoriach komputerowych Insty-
tutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
UW. 
więcej:  
http://www.ebib.info/SBP/digitalizacja2010/ 
 
Sponsorem konferencji jest firma DDP, która w trakcie 
zajęć warsztatowych zaprezentuje skanowanie doku-
mentów przy użyciu nowoczesnych urządzeń digitali-
zacyjnych. 
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Progra-
mu Zasoby cyfrowe, priorytet 1 - digitalizacja mate-
riałów bibliotecznych. 
Z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami rozwa-
żane są możliwości uruchomienia dodatkowych termi-
nów warsztatów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Joomla - tworzenie stron www 
23 i 30 września, Warszawa. Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje 
warsztaty:, których celem jest przybliżenie uczestnikom 
procesu tworzenia stron internetowych przy zastoso-
waniu popularnego darmowego systemu zarządzania 
treścią - Joomla. Proponowane warsztaty są przezna-
czone dla początkujących użytkowników tego systemu 
i pozwalają zapoznać się z nim krok po kroku. Nauka 
rozpoczyna się od pobrania potrzebnych komponen-
tów, zainstalowania ich i skonfigurowania witryny oraz 
zmiany jej wyglądu. Duża uwaga poświęcona będzie 
problemom związanym z zarządzaniem mediami i 
treścią oraz edycją artykułów. Zademonstrowane bę-
dą również sposoby tworzenia sekcji i kategorii, edy-
cja menu i użycie przydatnych modułów. Efektem koń-
cowym będzie działająca witryna o rozbudowanej 
funkcjonalności.  
Więcej: 
http://www.ebib.info/content/view/2723/201/ 
 
4. 27 spotkanie zespołu ds. bibliografii regional-

nej 
5-6 października, Kielce. Spotkanie poświęcone bę-
dzie dostępności bibliografii regionalnej w Internecie. 
Zaprezentowane zostaną m.in bibliografie regionu 
świętokrzyskiego, regionu pilskiego, radomskiego, są-
deckiego, małopolskiego, a także nowe typy doku-
mentów w bieżących bibliografiach regionalnych.,  
Więcej: 
http://www.ebib.info/content/view/2733/201/ 
 
5. Automatyzacja bibliotek publicznych 
25-26 listopada, Warszawa. Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - 
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 
oraz Biblioteka Narodowa zapraszają na IX Ogólno-
polską Konferencję pt. Regionalne Sieci Współpracy – 
Strategie, Narzędzia, Realizacje odbywającą się w ra-
mach cyklu: Automatyzacja bibliotek publicznych. Ce-
lem konferencji jest popularyzacja wyników badań nt. 
stanu automatyzacji, w tym internetyzacji bibliotek 
publicznych, omówienie kierunków rozwoju technologii 
informacyjnych i oprogramowania dla bibliotek. Tego-
roczna konferencja poświecona będzie również pro-
jektowaniu i budowie rozległych sieci bibliotecznych w 
Polsce, możliwościom wykorzystania e-learningu w 
ustawicznym kształceniu kadr bibliotekarskich oraz 
udziałowi bibliotek publicznych w tworzeniu bibliotek 
cyfrowych.  
Konferencji towarzyszyć będzie interaktywny salon 
nowoczesnych technologii, w którym uczestnicy będą 
mogli testować nowinki technologiczne możliwe do 
wykorzystania przez biblioteki. 
Otwarta jest już strona konferencji - zapraszamy do 
rejestracji. 
Więcej: 
http://www.ebib.info/content/view/2729/75/ 

Konferencje i warsztaty SBP jesienią 2010 r. 
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Biuletyn wydaje się do użytku wewnętrznego. 

Biblioteki publiczne w strukturze społecznej 
Jadwiga Kołodziejska 
Jest to panoramiczny obraz polskiego 
bibliotekarstwa na przestrzeni 90 lat, 
obejmujący okres  II Rzeczypospolitej 
(1918-1939), Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej  (1945-1989) oraz 
Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2009). 
Pod względem ustrojowym, głównie 
politycznym, gospodarczym i kulturowym 
są to okresy wielce zróżnicowane wręcz 
nieporównywalne. Niezależnie  od tych 
zróżnicowań  biblioteki publiczne 
zachowały swoją ciągłość rozwojową. W 
tej ciągłości, zarówno w okresie 
międzywojennym jak i współcześnie 
znaczącą rolę odegrały: 
1. Struktura ludnościowa Polski z uwzględnieniem mniejszości 

narodowych i etnicznych. 
2. Urbanizacja kraju oraz dominujące grupy zawodowe: 

chłopów, robotników, rzemieślników, inteligencji. 
3. Poziom wykształcenia ludności, organizacja szkolnictwa, 

efekty nauczania, analfabetyzm. 
4. Ruchliwość społeczna ludności: procesy migracyjne, 

emigracja zarobkowa, zmiany pokoleniowe i rodzinne, 
awanse i degradacja. 

Głównym celem Autorki jest uświadomienie bibliotekarzom tych 
zmian społecznych, które wywierają wpływ zarówno na 
organizację, jak i na formy prac bibliotek. Zmiany te 
zaznaczyły się wyraźnie w 1989 r. i to we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego. Książka ciekawa i pouczająca. 
Warto ją mieć. 
Str. 156, cena 35 zł 
 
 
 
Oferta wydawnicza do pobrania w 
pliku PDF: 
http://www.ebib.info/images/SBP/
wydaw/oferta2010.pdf 
 

Wydawnictwo SBP: 

W numerze 7-8/2010 Poradnika 
Bibliotekarza ukazał się dodatek 
poświęcony czytelnictwu młodzieży, jej 
zainteresowaniom i obecności w bibliotece. 
Pytania: w jaki sposób zainteresować 
książką młodzież, zaprosić do biblioteki i 
zachęcić do korzystania z jej oferty - często 
stawiane są przez bibliotekarzy, nauczycieli 
bibliotekarzy, księgarzy i wydawców. Celem 
dodatku jest zaprezentowanie dotych-
czasowych działań bibliotek na rzecz 
młodzieży. W ostatnich latach powstały 
specjalistyczne biblioteki dla młodych 
klientów (Wrocław, Olsztyn), rozwija się 
idea mediatek - bibliotek oferujących 
nowoczesne media w atrakcyjnym wystroju 
wnętrz i przyjemnym klimacie, miłą 
atmosferę, towarzystwo rówieśników - 
adresowanych nie tylko dla młodzieży, 
chociaż młodzież właśnie te placówki chętnie 
odwiedza. Warto udane wzorce powielać i 
upowszechniać. 

MłodzieŜ w bibliotece 


