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W dniu 25 września odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu 
Głównego. W programie m.in.: 

• informacje o pracach ZG SBP w okresie 12 czerwca - 
15 września (przedstawiła kol. Elżbieta Stefańczyk, zwracając 
szczególną uwagę na: przygotowanie uwag SBP dot. strategii 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozstrzygnięcie konkursu 
na najlepszy program Tygodnia Bibliotek 2008, udział 
Stowarzyszenia w I Warszawskim Salonie Książki, udział 
w kongresie IFLA, prace członków SBP w posiedzeniach 
Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy, 
Wydawców) 

• akceptacja materiałów zjazdowych dla okręgów i oddziałów 
(materiały przedstawiła kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów) 

• omówienie tematyki konferencji towarzyszącej KZD 2009 
(jedna z propozycji to tematyka prawna) 

• relacje z prac: Komisji ds. Statutu (przekazała kol. Sylwia 
Błaszczyk) oraz Komisji ds. gromadzenia wniosków (przekazała 
kol. Maria Bochan) 

• działalność wydawnicza w pierwszym półroczu 2008 
(przekazała Anna Grzecznowska) 

• konferencje SBP planowane w II półroczu 2008 roku (stan 
przygotowań omówiła kol. Maria Burchard) 

W sprawach różnych dyskutowano na temat regulaminu dot. 
odznaczeń SBP (projekt przedstawiła kol. Janina Jagielska - 
przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP), a także 
propozycji nadania Nagrodzie Młodych SBP imienia prof. Marii 
Dembowskiej. 

Posiedzenie Prezydium ZG SBP 

W dniach 23-24 września w Opolu, odbyła się konferencja 
pt. "Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych 
w o b e c  a k t u a l n y c h  zm i a n  k u l t u r owy c h 

i technologicznych" której organizatorami byli: 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Opolu. W obradach wzięło udział 
ponad 120 bibliotekarzy z całej Polski. W czasie 
konferencji wygłoszonych zostało blisko 20 referatów 
i komunikatów. Ich tematyka obejmowała zagadnienia 
polityki gromadzenia zbiorów na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, współpracy różnych typów bibliotek 
w zakresie gromadzenia zbiorów, prawnych problemów 
działalności bibliotek, w tym windykacji niezwróconych 
książek i kar za ich przetrzymywanie, statystyki 
bibliotecznej, propozycji budowania kanonu księgozbiorów. 
Jedna z sesji konferencji poświęcona była dyskusji 
panelowej na temat, rynku wydawniczego w Polsce oraz 
relacji wydawców i księgarzy z bibliotekarzami. Obrady 
konferencji prowadzili: Elżbieta Stefańczyk - 
przewodnicząca SBP, wicedyrektor Biblioteki Narodowej, 
Tadeusz Chrobak - dyrektor WBP Opole, Piotr Polus 
wicedyrektor WBP Opole, Katarzyna Wolff - kierownik 
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, Barbara Budyńska - 
kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa BN. 

Konferencji towarzyszyło Forum wydawców, prowadzone 
przez Piotra Dobrołęckiego - redaktora naczelnego 
Magazynu Literackiego „Książki”. Uczestniczyli w nim m.in. 
Piotr Marciszuk - prezes Polskiej Izby Książki, Jan Wołosz - 
redaktor naczelny Bibliotekarza, Aleksandra Wołoszczuk 
(PWN). 

Planowane jest wydanie, nakładem Wydawnictwa SBP, 
materiałów pokonferencyjnych 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad, organizatorzy 
zaprosili uczestników na biesiadę śląską do zamku 
w Rogowie Opolskim. 

Konferencja w Opolu 

Miło nam poinformować, że w tegorocznym konkursie na najlepszy 
program działań promocyjnych, w ramach ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gliwicach. II miejsce zajęła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Śrem im. Heliodora Święcickiego, III miejsce Zespół Szkół im. 
Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach k. Aleksandrowa 
Kujawskiego 

Nagrody pieniężne dla laureatów pierwszych trzech miejsc 
pochodzić będą ze środków własnych SBP. 

Jury ponadto WYRÓŻNIŁO (książkami) następujące biblioteki: 

• Bibliotekę Miejską w Luboniu 

• Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie 

• Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu 

• Rawicką Bibliotekę Publiczną w Rawiczu 

• Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi 

• Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi 

Nagrodę Specjalną w postaci rocznej, bezpłatnej prenumeraty 
Przeglądu Bibliotecznego oraz Zagadnień Informacji Naukowej  
przyznano Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego za imprezę 
NOC BIBLIOTEKI. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się 
podczas VIII Konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych” w 
listopadzie br. 

Tydzień Bibliotek 2008 

EKSPRES ZG SBPEKSPRES ZG SBP  
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
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Przewodnicząca SBP wystosowała do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji list, z uwagami nt. Strategii 
rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 
Polsce do roku 2013. W liście tym znalazły się 
odpowiedzi na pytania przedstawione przez 
Departament Informatyzacji MSWiA dot. m.in.: 

• celów i warunków budowy Społeczeństwa 
Informacyjnego (SI) 

• najistotniejszych propozycji wsparcia SI w 
Polsce 

• głównych zagrożeń realizacji postawionych 
celów 

• wskaźników rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego,  

• zadań administracji publicznej w zakresie 
rozwoju inicjatyw technologiczno-
edukacyjnych. 

Uwagi opracowane przez kol. kol. 
E w ę  K o b i e r s k ą - M a c i u s z k o  - 
wiceprzewodniczącą SBP, Bożenę Bednarek-
Michalską - przewodniczącą Komisji 
Automatyzacji ZG SBP zawierały również 
konkretne propozycje Stowarzyszenia dot. 
m.in. roli administracji w zakresie 
dostosowania prawa do darmowego 
udostępniania zasobów, edukacji medialnej 
oraz wykorzystania sieci polskich bibliotek 
cyfrowych, tworzonych przez ośrodki 
akademickie i duże biblioteki naukowe. 

Uwagi SBP do strategii rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Okręg 
Zachodniopomorski, Książnica Pomorska im. 
Stanisława Staszica oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczecinie byli organizatorami III 
Forum Młodych Bibliotekarzy pt. „Młodzi 
rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI 
wieku”, które odbyło się w dniach 11-12 
września br. w Szczecinie. W programie Forum 
znalazły się 4 sesje, podczas których 
wygłoszono  k i lkanaśc ie  re feratów 
poświęconych m.in źródłom informacji 
bibliotecznej, roli bibliotek w budowie 
społeczeństwa informacyjnego, drogom 
przełamywania stereotypu bibliotekarza, oraz 
formom interaktywności użytkowników 
współczesnych bibliotek. Uczestnicy Forum 
mieli również okazję zwiedzić Książnicę 
Pomorską oraz MBP w Szczecinie, a także 
odbyć wycieczkę statkiem po Odrze. W Forum 
uczestniczyli m.in.: Elżbieta Stefańczyk - 
przewodnicząca SBP, Stanisław Krzywicki - 
Członek Honorowy SBP, Lucjan Bąbolewski - 
dyrektor Książnicy Pomorskiej, Cecylia Judek - 
p r z e w o d n i c z ą c a  O k r ę g u 
Zac ho dn i o pomo r s k i e go ,  Krzys z t o f 
Marcinowski - członek ZG SBP, Maria Wasik - 
dyrektor WiMBP w Zielonej Górze, Andrzej 
Ociepa - dyrektor MBP we Wrocławiu. 

III Forum Młodych Bibliotekarzy 

W dniach 9-10 września, w Centralnej Bibliotece Wojskowej, odbyła się 
konferencja pt. „Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny - teoria i praktyka”, której współorganizatorami było m.in. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Patronat honorowy nad konferencją objął 
dr. Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej. Konferencja adresowana 
była przede wszystkim do pracowników bibliotek, które współtworzą Narodowy 
Zasób Biblioteczny i odpowiadają za jego przechowywanie oraz ochronę. 
Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zbiorów 
bibliotecznych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. 
Referaty wygłosili przedstawiciele: Biblioteki Narodowej (dr. Tomasz 
Makowski, Ewa Potrzebnicka), Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Andrzej 
Jazdon), Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (Jolanta Kucharska), 
Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (Kazimierz Knap), 
Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie (Maria Garczyńska) oraz KG Państwowej Straży Pożarnej. 
Wystąpienie różnych środowisk zawodowych pozwoliło na konfrontację założeń 
planów ochrony zbiorów instytucji macierzystych z wymogami zawartymi w 
aktach normatywnych regulujących problematykę ochrony Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego. 
Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta kolacja z 
programem artystycznym w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Drugi dzień obrad miał charakter praktyczny - 
odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji ludzi i zbiorów bibliotecznych. 
W konferencji uczestniczyły m.in.: Elżbieta Stefańczyk oraz Anna 
Grzecznowska. 

Konferencja w CBW 

Szanowni Państwo, 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wyraŜa 
Państwu serdeczne podziękowanie za dokonaną wpłatę na rzecz 
Stowarzyszenia, z tytułu odpisu podatkowego 1% za 2007 rok. 
Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, kwota pozyskana dzięki 
Państwa Ŝyczliwości, zostanie przeznaczona na cele statutowe 
Stowarzyszenia. Cieszy nas bardzo fakt, Ŝe z roku na rok przyby-
wa nam sympatyków. 
WyraŜamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku, podejmowanie kolej-
nych działań na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, będzie moŜliwe 
m.in. dzięki Państwa wsparciu. 
 

W imieniu Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

ElŜbieta Stefańczyk 
przewodnicząca SBP 
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W dniu 4 września 2008 r. odbyło 
się oficjalne otwarcie nowej siedziby 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Kielcach, która mieści się w dawnych 
obiektach szkolnych.  

W trakcie uroczystości z udziałem 
władz miasta, samorządu, dyrektor 
Biblioteki - Andrzej Dąbrowski po-
wiedział m.in.: „Biblioteka bardzo 
długo poszukiwała swojego miejsca. 
Cieszę się, że wreszcie udało nam się 
połączyć agendy Biblioteki rozrzuco-
ne dotychczas w siedmiu miejscach 
miasta, stworzyć godziwe warunki do 
przechowywania zbiorów oraz kom-
fortowe miejsce odwiedzin dla czytel-
ników”. 

Gratulacje i życzenia na ręce Dyrek-
tora przekazała kol. Elżbieta Stefań-
czyk, która uhonorowała Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną - za wybitne 
dokonania i działalność na rzecz roz-
woju bibliotekarstwa polskiego - Me-
dalem BIBLIOTHECA MAGNA PEREN-
NISQUE. Równocześnie Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich przyznało 
Andrzejowi Dąbrowskiemu - za 
szczególne zasługi na rzecz bibliote-
k a r s t w a ,  c z y t e l n i c t w a 
i Stowarzyszenia - Medal W dowód 
uznania oraz Jadwidze Zielińskiej - 

przewodniczącej Zarządu Okręgu 
SBP w Kielcach - za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa 
i czytelnictwa - Honorową (złotą) 
Odznakę SBP. 

Uroczystościom towarzyszyła projek-
cja filmu dokumentalnego o historii 
WBP (reż. A. Lasota), występ chóru 
FERMATA oraz wystawa książek Ra-
dosława Nowakowskiego pt. LIBE-
RATORIUM. Siedzibę Biblioteki po-
święcił ks. dr Zbigniew Trzaskowski. 

 

Otwarcie nowego gmachu WBP w Kielcach 

W gmachu BUW odbyła się w dniach 
19-21 września 2008 r. premierowa 
edycja Warszawskiego Salonu  Książki 
pod has łem „Zaczy ta j  s ię  w 
Warszawie”. Przedsięwzięcie miało 
charakter kiermaszu książek, któremu 
towarzyszył bogaty i różnorodny  
p rogram imprez  ku l tu ra lnych . 
Organizatorem Salonu była firma 
Murator EXPO, a patronat honorowy 
sprawowali :  Min ister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bogdan 
Zdrojewski, Prezydent m.st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam 
S t r u z i k .  Z  o r g a n i z a t o r a m i  
współpracowało wiele instytucji i 
stowarzyszeń zawodowych, m.in. 
Stowarzyszenie Bibl io tekarzy 
Po lsk i ch ,  a  wś ród  pa t ronów 
med ia lnych  wys tąp i ł  Poradn ik 

Bibliotekarza. Celem trzydniowej 
imprezy było stworzenie atmosfery do 

b e z p o ś r e d n i c h  k o n t a k t ó w 
Warszawiaków z książką , literaturą, 
czytelnictwem. Każdy z trzech dni miał 
inny temat wiodący: 19.09. – „Pan 
Cogito czyta Herberta”; 20.09. – dzień 
książki dziecięcej przygotowany przez 
Fundację ABCXXI Cała Polska czyta 
dzieciom i 21.09 - dzień związany z 
Warszawą. W trakcie trwania Salonu 
odbyło się wiele imprez branżowych, 
m.in. spotkania wydawców i księgarzy, 
spotkania autorskie, konferencja pt. 
„Jak kochać dziecko”, panel dyskusyjny 
„Czytanie jako metoda wychowania i 
edukacji”. 
I n i c j a t y w a  Mu r a t o r a  E X PO , 
nawiązująca do tradycji jesiennych 
spotkań z książką, spotkała się z 
uznaniem mieszkańców Warszawy,  
którzy licznie przybyli do Salonu. 

I Warszawski Salon KsiąŜki 

Miło nam poinformować, że Przewodnicząca 
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, kol. 
Janina Jagielska, otrzymała wyróżnienie 
„Zasłużony dla Warszawy” za działalność na 
rzecz polskiej książki - najważniejszego 
nośnika narodowej kultury. Wyróżnienie 
zostało wręczone podczas I Warszawskiego 
Salonu Książki. Naszej koleżance serdecznie 
gratulujemy. 

WyróŜnienie 
„ZasłuŜony dla Warszawy” 
dla kol. Janiny Jagielskiej  

XXIII spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regio-
nalnej odbyło się w dniach 24-25 września 
2008 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rzeszowie.  
Tematyka spotkania obejmowała prezentacje 
systemów bibliografii w regionach wojewódz-
twa podkarpackiego, łódzkiego, w regionie 
Podlaskim, Pomorza Gdańskiego, Mazowsza. 
W dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli róż-
ne problemy dotyczące metodyki bibliografii 
regionalnej, selekcji, sprawności systemów 
komputerowych, organizacje pracy zespołów 
zajmujących się bibliografią regionalną. Po-
równywano bibliografię regionalną prowa-
dzoną tradycyjnie ze zintegrowanym syste-
mem bibliografii regionalnej. 
W programie spotkania znalazło się również 
zwiedzanie Zamku w Łańcucie, w tym bibliote-
ki. 

XXIII spotkanie Zespołu 
ds. Bibliografii Regionalnej 

We wrześniu odbyło się kolejne posiedzenie 
G r u p y  R o b o c z e j  K o m i t e t u 
Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy 
i Wydawców, które prowadziła kol. Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska, członek ZG SBP. 
Uczestnicy spotkania dokonali wstępnej 
selekcji i wyboru akcji promujących książkę i 
czytelnictwo, ujętych we wspólnym programie 
działań środowisk bibliotekarzy, księgarzy i 
wydawców. W czasie spotkania dyskutowano 
na temat różnych form realizacji programu, w 
tym uruchomienia strony internetowej, 
prowadzenia ogólnopolskiego kalendarza 
wydarzeń związanych z książką i 
czytelnictwem, popularyzacji Klubów 
Dyskusyjnych Książki, nagłaśniania w mediach 
najbardziej oryginalnych i skutecznych form 
promocji czytelnictwa, np. maratonów 
czytania, akcji „żywa książka”, konkursów na 
książkę roku/miesiąca - wybieraną przez 
czytelników, konkursów dla młodzieży szkolnej 
na eseje poświęcone książkom, a także gali z 
okazji Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich.  
Komitet Porozumiewawczy wystąpi do Instytutu 
Książki z wnioskiem o przyznanie środków na 
realizację Programu 

Posiedzenie Grupy Roboczej 
KP BKW 
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 
organizują w dniach 26-28 listopada br. w Warszawie VIII 
ogólnopolską Konferencję pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”. 
Celem konferencji jest analiza stanu automatyzacji bibliotek oraz 
wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych 
technologii w działalności bibliotecznej. Zaprezentowane zostaną 
m.in.: 

• wyniki najnowszych badań ankietowych badań ankietowych 

dotyczących stanu  automatyzacji bibliotek publicznych 

• program ich modernizacji 

• możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania i łatwego 

dostępu do literatury naukowej 

• koncepcja rozproszonego systemu gromadzenia i dystrybucji 

informacji oraz wiedzy 

• wykorzystanie technologii i narzędzi Web 2.0 w usługach 

bibliotecznych 

• możliwości współpracy z katalogiem NUKAT 

• możliwości zdalnego udostępniania zbiorów przez biblioteki 

cyfrowe 

• współpraca systemów bibliotecznych w zakresie opracowania 

zbiorów 
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na 
stronie „Biblioteki na Koszykowej”. 
Serdecznie zapraszamy! 

Przygotowania do konferencji dot. automatyzacji 
bibliotek 

W dniu 23 września 2008 kol. Elżbieta Górska – 
przewodnicząca Komisji Automatyzacji ZG SBP 
uczestniczyła w międzynarodowym seminarium 
poświęconym badaniu efektywności funkcjonowania 
bibliotek, które odbyło się w Bratysławie. Seminarium 
zorganizowane zostało przez Słowacką Bibliotekę 
Narodową, Stowarzyszenie Bibliotek Słowackich, Goethe 
Institute w Bratysławie oraz Centrum Informacji Naukowo-
Technicznej w Bratysławie. Celem seminarium było 
zaprezentowanie bibliotekarzom słowackim doświadczeń 
sąsiadów – bibliotekarzy z Czech, Niemiec, Węgier, Polski 
w zakresie badań statystycznych i metod mierzenia 
efektywności funkcjonowania  bibliotek oraz ustalenie 
programu działania w tym zakresie dla bibliotek 
słowackich. Program był w dużym stopniu podobny do 
programu podobnego seminarium zorganizowanego w 
Warszawie w 2007 roku przez SBP. W Bratysławie 
doświadczenia poszczególnych krajów prezentowali V. 
Richter, U. Wimmer, I. Hegykozi. Kol. Elżbieta Górska 
wygłosiła referat pt. „Analiza funkcjonowania bibliotek 
naukowych w Polsce”. Prezentacja oparta była w dużej 
mierze o materiały przygotowane przez p. Lidię Derfert-
Wolf na seminarium polskie(za zgodą Autorki). 
Organizatorzy wykorzystali pobyt w Bratysławie Duane 

E.Webstera – emerytowanego dyrektora  Association of 
Research Libraries, USA i uzupełnili program seminarium o 
zagadnienia badań porównawczych w bibliotekach 
amerykańskich.  
W seminarium uczestniczyło  ok. 120 osób reprezentujących 
zarówno biblioteki akademickie, publiczne, jak i specjalne. 
Największe zainteresowanie bibliotekarzy słowackich 
wzbudził projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową 
Czech. Uznano, że wobec łatwości komunikowania się, 
podobnych rozwiązań organizacyjnych i dobrych 
przykładów dotychczasowej współpracy, warto skorzystać 
ze sprawdzonych już u sąsiadów rozwiązań. Propozycje te 
będą dalszym przedmiotem rozważań organizacji 
bibliotekarskich obu krajów. 
Organizatorzy seminarium umożliwili uczestnikom 
zwiedzenie zmodernizowanej siedziby Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Bratysławie, która do 1954 roku pełniła 
rolę Biblioteki Narodowej, a aktualnie sprawuje funkcje 
biblioteki i centrum kultury. Obecne rozwiązania 
przestrzenne są wynikiem szeroko zakrojonej rekonstrukcji 
trzech historycznych budowli mieszczących się w centrum 
Bratysławy – gotyckiego klasztoru Klarysek, barokowego 
pałacu Hungarian Royal Chamber i pałacu Leopolda de 
Pauli. 

Badania statystyczne i benchmarking w bibliotekach 

Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają 

wszystkich zainteresowanych problemami 

bibliografii na VI Ogólnokrajową Naradę 

Bibliografów. Narada pod hasłem „Bibliografia 

w erze cyfrowej” odbędzie się w dniach 23-24 

października 2008 r. w Bibliotece Narodowej 

w Warszawie. Pragniemy przedstawić stan prac, 

problemy i perspektywy bibliografii narodowej, 

bibliografii dziedzinowych i regionalnych w 

kontekście rozwoju technologii informacyjnych 

i potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz w 

odniesieniu do zaleceń i doświadczeń 

międzynarodowych. 

Naradę poprzedzi organizowana 22 

października Sesja Jubileuszowa w 100 rocznicę 

śmierci Karola Estreichera seniora (1827-1908), 

ojca polskiej bibliografii, wieloletniego dyrektora 

Biblioteki Jagiellońskiej, historyka literatury i 

teatru. 

Więcej informacji nt. programów Narady oraz 

Sesji dostępnych jest na naszej stronie 

internetowej 

Wkrótce VI Ogólnokrajowa 

Narada Bibliografów 
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Zaprosili nas: 

• wrzesień - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97 
oraz Centrum informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego na spotkania z autorami ksiąŜek oraz na 60-lecie Biblioteki Dla 
Dzieci i MłodzieŜy nr 10 

• 4 września - Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych na spotkanie „Make Diplomacy, 
Not War - U.S. Experience in Public Diplomacy” oraz 29 września na spotkanie „Kennedy’s Legacy in the U.S. Presiden-
tial Election of 2008 - What Makes a President Great?” 

• 9 września - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na uroczystość z okazji 50-lecia 
Biblioteki 

• 10 września - Biblioteka Narodowa na szóstą Debatę Herbertowską „Skąd te głosy? Herbert i teatr” 

• 11 września - KsiąŜnica Beskidzka na otwarcie wystawy rysunków Jacka Fedorowicza 

• 12 września - Goethe Institut w Warszawie oraz Punkt Informacji o Rynku KsiąŜki na spotkanie z autorem i krytykiem 
literackim Jörgenem Magenau. Tematem spotkania była krytyka literacka w Niemczech 

• 15 września - Instytut KsiąŜki na Zlot Ludzi KsiąŜki 

• 17-19 września - Biblioteka Elbląska na konferencję „Moda na obciach - co Polacy robią z kulturą popularną” 

• 17 września - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na otwarcie interaktywnego centrum naukowego 
dla dzieci MULTICENTRUM 

• 18 września - KsiąŜnica Pomorska w Szczecinie na otwarcie wystawy fotograficznej „Spojrzenie z ukosa - Inscenizacja w 
fotografii” 

• 18 września - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu na III konferencję „Informacja regionalna w bibliotekach publicznych 
województwa Kujawsko-Pomorskiego”. ZG SBP reprezentowała kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, która odczytała 
list przewodniczącej SBP skierowany do uczestników konferencji. 

• 19 września - wolnelektury.pl na konferencję „Lektury na półce” 

• 19-20 września - Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarzą-
dowych 

• 20 września - Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i Fundacja dla Śląska na debatę nt. „Czy moŜliwa 
jest współpraca organizacji pozarządowych w sferze kultury i co moŜemy dzięki niej zyskać” 

• 21 września - Związek Księgarzy Polskich, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Ksią-
Ŝek na obchody stulecia organizacji księgarskich w Polsce 

• 24 września - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie na otwarcie 
nowej siedziby Filii PBW w Otwocku. Gratulacje dla zespołu Biblioteki przesłała kol. ElŜbieta Stefańczyk 

• 26 września - British Council oraz Biblioteka Publiczna Praga Południe m. st. Warszawy na uroczystą inaugurację udostęp-
nienia zbiorów British Council w Bibliotece Publicznej Pragi Południe 

• 30 września - Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na konferencję prasową o Ry-
szardzie Krynickim 

Nowości wydawnicze: 

1. „Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce” Bogdan Klukowski 

Zapowiedzi wydawnicze: 

1. Aktualizacja do „Prawa bibliotecznego na co dzień” autorstwa L. Bilińskiego . - 16 zł 

2. „Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować” - Mariola Ant-

czak, Anna Nowacka . - cena 45 zł 

3. "Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia" - pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka . - 42 zł 


