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Spotkanie bibliotekarzy województwa 
zachodniopomorskiego 

 
 W dniach 21-22 września 2006 r. odbyła 
się doroczna konferencja dyrektorów bibliotek 
publicznych-powiatowych, pełniących funkcje 
powiatowe i duŜych miejskich – województwa 
zachodniopomorskiego. 
 Konferencja odbyła się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w 
Kołobrzegu. 

MBP obchodzi w bieŜącym roku 
jubileusz 60-lecia działalności w Kołobrzegu. 
Siedziba główna placówki mieści się nadal w 
budynku przy ul. J. Frankowskiego, 
zbudowanym dla Miejskiej KsiąŜnicy w 1927 r. 
Biblioteka posiada wypoŜyczalnię beletrystyki, 
bibliotekę dziecięcą i bibliotekę młodzieŜową w 
siedzibie przy ul. Brzozowej oraz w innych 
rejonach miasta dwie filie i dwa punkty 
biblioteczne. Rocznie z usług Biblioteki korzysta 
ok. 120 tys. uŜytkowników. Mają oni do 
dyspozycji 136 tys. wol. ksiąŜek oraz 90 tytułów 
bieŜących gazet i czasopism. 

W trakcie konferencji odbyło się 
spotkanie z władzami miasta Kołobrzeg. 
Uczestniczyli burmistrz, przewodniczący Rady 
Miasta, radni, przyjaciele biblioteki oraz lokalne 
media. Rozmawiano na temat historii biblioteki i 
ksiąŜki w Kołobrzegu, działalności kulturalnej 
oraz planach modernizacji głównej siedziby 
Miejskiej KsiąŜnicy. 

Na ręce dyrektor MBP Haliny Filip 
Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefa ńczyk 
przekazała przyznany przez ZG SBP medal „W 
Dowód Uznania”. Uczestnicy konferencji 
zapoznali się z działalnością MBP oraz zwiedzili 
jej historyczną siedzibę oraz biblioteki przy 
ul. Brzozowej. 

Spotkanie Zarz ądu EBIB z Zarz ądem 
Głównym SBP  

 
Dnia 28.09.06 odbyło się spotkanie 

Zarządu EBIB z Zarządem Głównym SBP. Na 
posiedzeniu byli obecni: ElŜbieta Stefa ńczyk, 
Aleksander Radwa ński, Bo Ŝena Bednarek-
Michalska, Ryszard Turkiewicz, Jerzy 
Krawczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, 
Maria Burchard, Mieczysław Szyszko . 
Dotyczyło ono przyszłości platformy cyfrowej 
Stowarzyszenia. Aleksander Radwa ński  
opisał bieŜącą sytuację zespołu technicznego 
EBIBu. Z racji rezygnacji kilku osób z 
kontynuacji prac nad utrzymaniem serwisu w 
dobrej formie przy jednoczesnym 
przenoszeniu treści  ze starego portalu 
uznano, iŜ istnieje potrzeba zatrudnienia 
nowej grupy technicznej w skład której wejdą: 

 
- Rafał Drewnowski – główny 

koordynator prac technicznych, 
odpowiedzialny za transfer treści 
serwisu do nowego systemu, 
konfigurację systemu oraz nadzór nad 
wprowadzaniem zmian. 

 
- Konrad Stepanajtys  – odpowiedzialny 

za selekcję treści dotyczących SBP 
oraz pomoc w konfiguracji systemu. 

 
- Anna Paczewska  – transfer treści 

anglojęzycznych 
 

Na spotkaniu podjęto decyzję o 
przeniesieniu całego portalu do nowego 
systemu zarządzania treścią – Joomla. 

 

W NUMERZE: 
Konferencje - s. 2, 3 
Komunikaty – s. 1, 3 

Nowości wydawnicze – s. 2 

KOMUNIKAT:  
 Biuro Zarządu Głównego SBP prosi 
Państwa o przejrzenie materiałów 
dotyczących sekcji, komisji, zespołów oraz 
struktur SBP, dostępnych na stronach EBIBu. 
Jeśli znajdą Państwo jakieś nieprawidłowości 
w ich treści, prosimy o zgłoszenie tego na 
adres Biura. Z góry dziękujemy za pomoc.  
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Nowości wydawnicze : 
- Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich 2001-2005. Suplement 
Opracowanie: Andrzej Kempa 
Wydawnictwo SBP 
Warszawa 2006 
Cena: 21 zł 

 
- Prawo Biblioteczne na co dzień 

Lucjan Biliński 
Wydawnictwo SBP 
Warszawa 2006 
Cena: 44 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. 

 

Konferencja prasowa nt.  
„Literacki Atlas Polski”  

 
W dniu 13.09.2006 roku o godzinie 

14, na IX piętrze Pałacu Kultury i Nauki 
odbyła się konferencja prasowa 
zorganizowana przez Instytut KsiąŜki oraz 
Centrum Edukacji Obywatelskiej nt. 
‘Literackiego Atlasu Polski” 

Jako przedstawiciele SBP na 
konferencji były obecne Beata Pudełko  
oraz Marta Lach  z Wydawnictwa SBP. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
Instytutu dr Magdalena Ślusarska  
podsumowując działalność Instytutu, 
omawiając udziały w Targach KsiąŜki, 
między innymi w Moskwie i we Frankfurcie, 
oraz przyszłe plany i wyjazdy na Targi, które 
odbędą się do końca br. 

Kolejne zagadnienie jakie poruszyła 
dyr. M. Ślusarska dotyczyło współpracy z 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w sprawie 
pierwszego wydania „Literackiego Atlasu 
Polski”, który ukaŜe się w księgarniach pod 
koniec br. oraz planowanym wydaniu II. 

O szczegółach opowiedziała Anna 
Mirowska-Czerwi ńska , koordynator 
programu Literacki Atlas Polski, pracownik 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

 
Beata Pudełko 

 
Święto Chleba w Centralnej 

Bibliotece Rolniczej 
 
 W dniu 1 października 2006 r. 
Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. 
Oczapowskiego w Warszawie 
zorganizowała pod honorowym patronatem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego IV Warszawskie Święto 
Chleba. 

W godz. 10.00 do 18.00 na Placu 
Zamkowym w Warszawie warszawiacy 
uczestniczyli w polskich obrzędach 
doŜynkowych oraz kiermaszach pieczywa, 
miodu i produktów ekologicznych. 
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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.  

 
Zapowiedzi wydawnicze: 

 
 Wkrótce ukaŜą się: 

 
- ”Zarządzanie zmianami w bibliotece” 

M. Wojciechowska 
- „Informacja w sieci”, pod redakcją 

B. Sosińskiej-Kalaty 

 
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/  

 
 

Zaprosili nas: 
 

- Biblioteka Uniwersytecka w 
Warszawie wraz z Towarzystwem 
Opieki nad Archiwum Instytutu 
Literackiego w ParyŜu na otwarcie 
wystawy zatytułowanej „Jerzy 
Giedroyc i Dziupla Kultury” 

 
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 

Biblioteka Głowna Województwa 
Mazowieckiego na sesję 
varsavianistyczną i towarzyszącą jej 
wystawę pt. „O potrzebie załoŜenia 
publicznej biblioteki w Warszawie w 
przededniu stulecia Biblioteki na 
Koszykowej” 

 
- Wójt Gminy Jabłonna i kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jabłonnie na uroczyste nadanie 
bibliotece imienia oraz otwarcie 
wystawy poświęconej pamięci ks. 
Jana Twardowskiego. 

 
- Biblioteka Publiczna w Dębnie na 

jubileusz 60-lecia jej powstania. 

Odpowied ź Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Andrzeja Leppera do P. El Ŝbiety 

Stefańczyk  
 

Szanowna Pani Przewodnicząca 
 
 W nawiązaniu do pisma z dnia 17 
sierpnia 2006 r. dotyczącego stanowiska 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
sprawie Centralnej Biblioteki Rolniczej pragnę 
poinformować, Ŝe jestem Ŝywo 
zainteresowany dalszym rozwojem Centralnej 
Biblioteki Rolniczej i jej ogromną rolą w 
gromadzeniu, ewidencjonowaniu, 
przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów. 
 Przedmiotem specjalnej troski 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest to 
aby zgromadzony w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej księgozbiór był udostępniany jak 
najszerszej grupie osób związanych z 
rolnictwem (rolnikom, pracownikom 
naukowym, studentom). 

Dotychczasowa ocena wykorzystania 
stanu bibliotecznego budzi jednak pewne 
zastrzeŜenia – liczba czytelników w roku 2005 
spadła, a rolnicy praktycy stanowią tylko 0,5% 
wypoŜyczających. 

 Mam nadzieję, Ŝe sytuacja ta 
ulegnie poprawie a Centralna Biblioteka 
Rolnicza nadal stanowić będzie integralne 
ogniwo kształcenia i doskonalenia kadr dla 
rolnictwa na rzecz realizacji zadań polityki 
rolnej państwa. 
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Spotkanie bibliotek publicznych województwa kujawsk o-pomorskiego 
 
 W dniu 19 września 2006 r., Przewodnicząca SBP, ElŜbieta Stefa ńczyk 
uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – 
KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – 
Oddział w Toruniu nt. „Informacja regionalna w bibliotekach publicznych województwa 
kujawsko-pomorskiego”.  
 
 Spotkanie odbyło się w siedzibie KsiąŜnicy, która po remoncie i modernizacji stała 
się bardzo nowoczesnym obiektem bibliotecznym. 
 
 Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu bibliotekarzy z bibliotek publicznych 
województwa m. in. Bydgoszczy, Włocławka, Brodnicy i ChełmŜy, którzy przedstawili 
referaty i komunikaty dotyczące prowadzonej w ich placówkach informacji regionalnej.  
 
 W trakcie konferencji ElŜbieta Stefa ńczyk  wygłosiła referat „Rola bibliografii 
regionalnej w systemie bibliografii w Polsce” oraz wręczyłam medal SBP „W Dowód 
Uznania” zasłuŜonym bibliotekarzom województwa. 

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. 

 

 
Otwarcie nowej Czytelni Naukowej w Warszawie 

 
 27 września 2006 r. nastąpiło otwarcie nowej Czytelni Naukowej XXI przy ul. 
Bukietowej 4a w Warszawie. Czytelnia i jej zbiory wzbogacają ofertę Biblioteki 
Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Uroczystość 
zgromadziła dyrektorów bibliotek publicznych Warszawy, władze Dzielnicy Mokotów, 
przedstawicieli prasy, pracowników oraz przyjaciół Biblioteki. 
 
 W spotkaniu Bibliotekę Narodową oraz SBP reprezentowała ElŜbieta Stefańczyk, 
przewodnicząca Stowarzyszenia, wicedyrektor BN oraz Maria Burchard, sekretarz 
Generalny SBP. 

 
Siedziba nowej Czytelni Naukowej mieści się w nowoczesnym budynku (dawna 

osiedlowa kotłownia), całkowicie zmodernizowanym, wyposaŜonym w zbiory, 50 
stanowisk dla czytelników, w tym 20 z dostępem do Internetu. 
 

Czytelnia jest tak zaprojektowana, Ŝe stanowi takŜe przestrzeń publiczną dla jej 
uŜytkowników, w tym takŜe dla niepełnosprawnych, gdyŜ jest wyposaŜona w specjalną 
platformę. 
 
 Powstanie tej placówki jest wynikiem współpracy i zaangaŜowania władz 
Dzielnicy Mokotów z dyrekcją Biblioteki Publicznej tej Dzielnicy. 


