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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opubliko-
wało szereg dokumentów pod wspólnym tytułem „Raporty 
o stanie kultury”. Materiały te zawierają ważne informa-
cje dotyczące finansowania i zarządzania instytucjami 
kultury, rynku książki, problematyki bibliotek. Przewodni-
cząca SBP - Elżbieta Stefańczyk przesłała na ręce prze-
wodniczących Okręgów SBP oraz członków Zarządu 
Głównego SBP trzy dokumenty: „Raport o finansowaniu i 
zarządzaniu instytucjami kultury”, „Raport o książce”, oraz 
"Analizę problemową dotyczącą przepisów prawa związa-
nych z prowadzeniem działalności kulturalnej w oparciu o 
ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej i inne ustawy oraz wykonywaniem zadań związanych z 
ochroną dziedzictwa narodowego", z prośbą o wyrażenie 
opinii i poglądów na zawarte tam propozycje. 
Duże zaniepokojenie budzą propozycje łączenia bibliotek 
z innymi formami organizacyjnymi działalności kulturalnej, 
mogą mieć one bowiem znaczący wpływ na ograniczenie 
suwerenności bibliotek, szczególnie w małych środowi-
skach.  

- - - - - - - - - 
W końcu września Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego skierował do SBP „Projekt założeń do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw” z 
prośbą o zaopiniowanie dokumentu do dnia 5 październi-
ka. 
Znajdują się w nim m.in. propozycje rozstrzygnięć nie-
zbędne do opracowania projektu ustawy. Jedną z nich 
jest możliwość łączenia różnych form organizacyjnych in-
stytucji kultury. Warunkiem możliwości łączenia bibliotek z 
innymi formami organizacyjnymi instytucji kultury powinien 
być „brak uszczerbku dla dotychczas realizowanych za-
dań”. Proponuje się również nie wskazywania bibliotek 
naukowych w ustawie o bibliotekach oraz przeniesienie 
przepisów dotyczących egzemplarza obowiązkowego do 
ustawy o bibliotekach. 

Raporty o stanie kultury - uwagi środowiska 

W dniach 23-24 września 2009 roku w Elblągu odbyła się 
ogólnopolska konferencja/warsztaty pt. „E-learning wyzwa-
niem dla bibliotek”, której organizatorami byli: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Peda-
gogiczna w Elblągu, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zasto-
sowań Komputerów w Warszawie oraz Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Elblągu. 
Do Elbląga przybyło 136 uczestników reprezentujących 
wszystkie województwa, wśród których znaleźli się dyrektorzy 
bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych, biblioteka-
rze i nauczyciele bibliotekarze, informatycy, specjaliści ds. 
szkoleń, doradcy metodyczni oraz inni, zainteresowani nowymi 
formami kształcenia zdalnego. 
Zarząd Główny SBP reprezentowała kol. Joanna Pasztale-
niec-Jarzyńska, która witając uczestników i gości odczytała list 
przesłany przez przewodniczącą SBP - Elżbietę Stefańczyk. 
Pierwszy dzień konferencji wypełniły wykłady prezentowane w 
trzech blokach tematycznych: „E-learning w teorii”, „E-learning 
w kształceniu i doskonaleniu bibliotekarzy” oraz „E-learning w 
praktyce”. Poruszano w m.in. zagadnienia prawa autorskiego, 
narzędzi służących do budowania kursów e-learningowych (np. 
Moodle), przykłady wykorzystania platform edukacyjnych  w 
kształceniu online bibliotekarzy i pracowników informacji 
Drugiego dnia w salach komputerowych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pe-
dagogicznej w Elblągu odbyły się warsztaty. Uczestnicy zapo-
znali się z platformą Moodle i jej technicznymi możliwościami, 
zarówno od strony użytkownika, jak też osoby tworzącej i pro-
wadzącej szkolenia. Następnie wzięli udział w przygotowa-
nym kursie online „Poznajemy bazy bibliograficzne”, gdzie mieli 
możliwość zapoznania się z platformą Moodle od strony użyt-
kownika. W drugiej części warsztatów, uczestnicy uczyli się 
projektowania kursu e-learningowego. 
Konferencja/warsztaty spotkała się z bardzo entuzjastycznym 
przyjęciem bibliotekarzy, którzy apelowali o kontynuację zajęć  
w następnym roku. 
Pełne sprawozdanie z konferencji i warsztatów zostanie opu-
blikowane w „Bibliotekarzu”. 

„E-learning wyzwaniem dla bibliotek” 

1 września br. z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego, członkowie SBP oraz pracownicy 
Biura ZG SBP - E. Stefańczyk, J. Jagielska, E. Górska, 
A. Grzecznowska, spotkali się z przedstawicielami ame-
rykańskiej organizacji IREX, która realizuje m.in. Ukrainie, 
Litwie, Łotwie, Rumunii, Węgrzech, programy podobne do 
Programu Rozwoju Bibliotek, finansowane również przez 
Fundację Billa i Melindy Gates. W obu krajach IREX ściśle 
współpracuje ze stowarzyszeniami bibliotekarzy. Podczas 
spotkania kol. Elżbieta Stefańczyk zaprezentowała dzia-
łalność Stowarzyszenia oraz założenia realizacji 
„Strategii rozwoju SBP na lata 2010-2021”. Gości intere-
sowało szczególnie, jak Stowarzyszenia wspiera upo-
wszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w 
bibliotekach. W spotkaniu uczestniczyli również przedsta-
wiciele FRSI, którzy zadeklarowali wsparcie rozwoju po-
tencjału instytucjonalnego SBP. 

Spotkanie SBP z IREX 
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W dniach 9-11 września 2009 roku w Centrum Edu-
kacji Statystycznej w Jachrance koło Warszawy, pod 
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, odbyła 
się konferencja naukowa "Niewidomi w świecie ksią-
żek i bibliotek", której organizatorami były: Bibliote-
ka Centralna Polskiego Związku Niewidomych oraz 
Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
SBP. Konferencja była zwieńczeniem obchodów Mię-
dzynarodowego Roku Braille’a. W obradach wzięło 
udział ponad 90 bibliotekarzy z całej Polski. Tematy-
ka referatów obejmowała: działalność bibliotek ob-
sługujących czytelników niewidomych i słabowidzą-
cych w kraju i za granicą, digitalizację zbiorów audio 
i zagadnienia z dziedziny biblioterapii. Uczestników 
konferencji uroczyście przywitały: Teresa Dederko - 
dyrektor Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Nie-
widomych, Iwona Smarsz - przewodnicząca Sekcji 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych SBP, która 
następnie poprowadziła obrady oraz Anna Woź-
niak-Szymańska – prezes ZG PZN. Z ramienia SBP, 
w konferencji wzięły udział kol: Jadwiga Chruściń-
ska – redaktor naczelny „Poradnika Bibliotekarza” 
oraz Marzena Przybysz - sekretarz generalny SBP, 
która podczas otwarcia otwarciu odczytała list prze-
wodniczącej SBP, Elżbiety Stefańczyk skierowany do 
organizatorów i uczestników konferencji. Na zakoń-
czenie drugiego dnia obrad, organizatorzy zaprosili 
uczestników na rejs statkiem po Zegrzu. 

Konferencja naukowa 
"Niewidomi w świecie ksiąŜek i bibliotek” 

W dniach 24-25 września 2009 roku Biblioteka 
Główna UMCS w Lublinie, obchodząca 65-lecie swe-
go powstania, zorganizowała ogólnopolską konferen-
cję nt „Działalność wydawnicza bibliotek w czasach 
konwergencji mediów”. Celem konferencji było podsu-
mowanie dokonań środowiska bibliotekarskiego w 
rozwijaniu inicjatyw wydawniczych oraz zebranie 
przemyśleń na temat tendencji rozwojowych w biblio-
tekarskiej działalności publikacyjnej. Referat o dzia-
łalności wydawniczej SBP wygłosił dyrektor Wydaw-
nictwa SBP - Janusz Nowicki. Zwrócił szczególną 
uwagę na to, że Wydawnictwo SBP jest podstawo-
wym wydawcą literatury fachowej dla bibliotekarzy i 
pracowników informacji naukowej, w tym również stu-
dentów. Na sali obrad prezentowano wystawę o do-
robku wydawniczym SBP pt. „Od Zjazdu do Zjazdu”, 
która następnie będzie eksponowana przez cały paź-
dziernik w Bibliotece Głównej UMCS. W konferencji 
uczestniczył także prof. Jacek Wojciechowski - prze-
wodniczący Rady Programowej Wydawnictwa SBP. 

„Działalność wydawnicza bibliotek 
w czasach konwergencji mediów” 

Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk zwróciła się do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą  o 
wsparcie na forum WIPO stanowiska IFLA, dotyczącego 
stosowania wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim w 
odniesieniu do bibliotek i archiwów. Stanowisko zostało 
przedstawione przez konsorcjum E-IFL, IFLA oraz Library 
Copyright Alliance, podczas obrad Stałego Komitetu ds. 
Praw Autorskich i Praw Pokrewnych WIPO. W liście czytamy 
m.in.:  
„Obecnie dostrzegamy pilną potrzebę określenia roli wyjąt-
ków I ograniczeń w prawie autorskim oraz podjęcia działań 
zmierzających do wprowadzenia w prawodawstwie narodo-
wym zapisów uwzględniających kwestie dostępu do informa-
cji cyfrowej. Opowiadamy się za rozszerzeniem stosowania 
wyjątków i ograniczeń na rzecz bibliotek I archiwów. 
Wyrażamy ponadto przekonanie, że należy dążyć do ich 
ujednolicenia w skali światowej, tak aby biblioteki z krajów 
rozwiniętych jak i z krajów rozwijających się oraz przecho-
dzących transformację ustrojową oferowały swoim użytkow-
ników równy dostęp do zasobów wiedzy, nauki i kultury. 
Wyjątki i ograniczenia, gwarantujące długotrwałe I stabilne 
funkcjonowanie prawa autorskiego powinny być traktowane 
jako publiczne prawa dostępu do informacji, narzędzie 
wspierające innowacyjność, kreatywność oraz postęp gospo-
darczy na całym świecie.” 

Poparcie SBP dla stanowiska IFLA 

Wydawnictwo SBP wydało „Strategię Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich na lata 2010-2021” w wersji polskiej i an-
gielskiej. W przedmowie, autorstwa Elżbiety Stefańczyk - 
jednego z redaktorów opracowania, czytamy m.in.: 
„Po raz pierwszy w ponad 90-letniej historii Stowarzyszenia 
członkowie naszej organizacji przygotowali dokument wyty-
czający cele na najbliższe kilkanaście lat. 
Działalności Stowarzyszenia zawsze towarzyszyła refleksja 
nad dokonaniami i debata nad zadaniami stojącymi przed 
organizacją. Kolejne Zarządy Główne przygotowywały pro-
gramy działania SBP na 4 letnie kadencje. W ramach Ka-
dencji opracowywane były plany działania na kolejne lata 
naszej pracy. 
Zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego warsztaty umożliwiły członkom SBP 
przeprowadzenie pełniejszej analizy SWOT – wyselekcjono-
wano mocne i słabe strony organizacji oraz szanse i zagroże-
nia, określono misję i wizję, aby następnie zdefiniować cele 
strategiczne działalności SBP. W marcu 2009 r. „Strategię 
…” zaakceptował Zarząd Główny i zarekomendował do 
przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Delegatów, który obra-
dował w Konstancinie-Jeziornie w dniach 30-31 maja 2009. 
Strategia została przyjęta przez KZD 2009 – Uchwałą nr 4 z 
dnia 31 maja 2009 r. 
Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do opracowania „Strategii …”. W sposób szczególny 
dziękuję pracownikom Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego za zaangażowanie w powstanie i promocję 
„Strategii …” oraz pomoc w przygotowaniu tłumaczenia na 
język angielski. 
Miarą powodzenia „Strategii …” będzie wdrożenie w życie 
jej projektów, które prowadzą do zwiększenia dynamiki śro-
dowiska bibliotekarskiego, umocnienia prestiżu zawodu bi-
bliotekarza w społeczeństwie, a także wzrostu znaczenia i 
potencjału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.” 

Ukazała się 

Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
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W dniu 9 września br. Sejmowa Komisja Nad-
zwyczajna „Przyjazne Państwo” ds.. związanych 
z ograniczeniem biurokracji rozpatrywała wnio-
sek Związku Gmin Wiejskich dot. nowelizacji 
ustawy o bibliotekach, w zakresie włączania Bi-
bliotek Szkolnych w skład biblioteki publicznej 
danej gminy. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele: Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich (kol. Elżbieta Stefańczyk), Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. SBP podtrzymało 
wcześniej już wyrażony sprzeciw wobec propo-
zycji łączenia bibliotek, w tym bibliotek szkolnych 
z publicznymi. W wyniku dyskusji, przewodniczą-
cy Komisji, poseł M. Sekuła zaproponował odstą-
pienie od dalszych prac nad zgłoszonym projek-
tem. 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwy-
czajnej  

Dnia 28 września br. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józe-
fa Rusieckiego odbyła się konferencja  „Współczesne kontek-
sty czytelnictwa”. Spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Warmii i Mazurach, 
zorganizował Zarząd Okręgu SBP wraz z olsztyńskimi biblio-
tekami. W części pierwszej zagadnienia transformacji biblio-
teki od skarbnicy wiedzy do biblioteki społecznościowej 
przedstawił dr Michał Zając z Instytutu Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych UW. Stan czytelnictwa w Polsce 
omówiła dr Katarzyna Wolff z Instytutu Ksiązki i Czytelnictwa 
BN. Strategię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 
2010-2021 przybliżyła uczestnikom Elżbieta Stefańczyk - 
przewodnicząca SBP, zwracając przy tym uwagę na przyjęte 
cele strategiczne oraz zadania długoterminowe, a także te, 
które będą włączone do planu działania SBP w najbliższych 
dwóch - trzech latach. Realizacja Strategii umożliwi wzmoc-
nienie potencjału Stowarzyszenia, jego wizerunku w kraju i za 
granicą; będzie objęta dofinansowaniem w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. O zadaniach tego programu mówił Jacek 
Królikowski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go. 

W drugiej części konferencji, przedstawiciele bibliotek szkół 
wyższych oraz bibliotek pedagogicznych i publicznych, oma-
wiali zagadnienia wolnego dostępu do książek, profilu czy-
telnika, stosowanych metod aktywizacji czytelniczej i niekon-
wencjonalnych sposobów podnoszenia atrakcyjności bibliotek. 

Konferencja nt. „Współczesne 
konteksty czytelnictwa” 

W dniach 5-6 listopada br. odbędzie się seminarium między-
narodowe pt. „Nowe media w bibliotece dla młodzieży”. 
Organizatorami spotkania są Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Instytut Goethego oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie. Celem spotkania jest: 
• prezentacja oferty nowoczesnych mediów w bibliotekach 

młodzieżowych 
• upowszechnianie doświadczeń pracy bibliotekarzy zajmu-

jących się problematyką młodzieży 
• promocja niestandardowych metod edukacji w bibliote-

kach, podniesienia ich atrakcyjności dla nastolatków i doro-
słej młodzieży 

Seminarium/warsztaty przewidziane jest dla dwóch grup 25-
cio osobowych (każdego dnia inna grupa). Janette Achber-
ger - dyrektor niemieckiej biblioteki dla młodzieży Hoeb4U 
w Hamburgu, zaprezentuje na przykładach bibliotek niemiec-
kich metody zachęcania młodych ludzi do korzystania z bi-
blioteki, przy zastosowaniu nowych mediów. Doświadczenia 
polskie w tym zakresie przedstawią Grażyna Lewandowicz-
Nosal z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN oraz Joanna Po-
dolak z MBP w Olsztynie. Uczestnicy warsztatów zapoznają 
się ponadto z najpopularniejszymi konsolami gier i wypróbują 
możliwości zastosowania ich w bibliotekach. 
Program seminarium/warsztatów wraz z kartą zgłoszenia 
znajduje się na naszej stronie internetowej. www.ebib.info. 

Zapraszamy na seminarium/warsztaty 
„Nowe media w bibliotece dla młodzieŜy” 

W dniu 15 września br. w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, spotkała się na kolej-
nym posiedzeniu Rada Pozarządowych Organi-
zacji Kulturalnych. Spotkanie poświęcone było 
omówieniu materiału przygotowanego przez 
resort kultury na temat zmian w zasadach orga-
nizacji i prowadzenia działalności kulturalnej. W 
posiedzeniu rady wzięli udział przedstawiciele 
MKiDN. 

Posiedzenie pozarządowych 
organizacji kulturalnych 

W dniu 22 września br. w Bibliotece Narodowej 
odbyło się drugie posiedzenie Krajowej Rady 
Bibliotecznej wybranej na kadencję 2009-2014. 
Spotkaniu przewodniczył dr. Tomasz Makowski, 
przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, 
dyrektor Biblioteki Narodowej. Porządek obrad 
obejmował m.in.: 

• propozycje zadań rady w kadencji 2009-
2014, 

• certyfikat „Biblioteka+” 

• raporty przygotowywane na Kongres Kultury 
Polskiej 

• Google - skanowanie i udostępnianie książek 
w Internecie 

• zmniejszenie dotacji MKiDN na zakup nowości 
wydawniczych 

W spotkaniu uczestniczyła z ramienia SBP kol. 
Elżbieta Stefańczyk. 

Posiedzenie 
Krajowej Rady Bibliotecznej 
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Zaprosili nas: 

3, 10 września - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i MłodzieŜy nr 97 oraz Cen-
trum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na muzyczne przedstawienie oraz spotkania z autorami ksiąŜek. 
8 września - Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie na otwarcie wystawy fotografii „W hołdzie Hartwigowi” z okazji 100-lecia urodzin artysty 
12 września - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej na spotkanie z Istvánem Elekiem pt. „Węgier - 
Ŝołnierz - architekt krajobrazu” 
14 września - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na wernisaŜ wystawy „Zaczęło się w Polsce. Jesień 
Narodów ‘89” 
16 września - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na promocję tomiku 
poezji Anny śłobińskiej „Stąpanie po szkle” 
18 września - Miejska Biblioteka Publiczna oraz Koło SBP w Dąbrowie Tarnowskiej na uroczyste obchody 25-lecia nadania Bibliotece 
imienia Marii Kozaczkowej. List gratulacyjny na ręce dyrektor biblioteki przesłała ElŜbieta Stefańczyk. 
23 września - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie na uroczystość Jubileuszową 60. rocznicy 
powstania placówki. List gratulacyjny od przewodniczącej SBP, na ręce dyrektora Biblioteki przekazała Jadwiga Chruścińska - redaktor 
naczelny Poradnika Bibliotekarza. 
22 września - Biblioteka oraz Katedra Informatyki WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie na kon-
ferencję „Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”. śyczenia udanych obrad na ręce organizatorów przesłała ElŜbie-
ta Stefańczyk. 
22-23 września - Konferencja Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich na doroczny zjazd organizacji. śyczenia pomyślnych obrad 
przesłała ElŜbieta Stefańczyk na ręce Przewodniczącej Konferencji - Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz 
23 września - Burmistrz Miasta Kolno, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie na uroczystości z okazji 60-lecia działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kolnie. List gratulacyjny dla pracowników biblioteki, przesłała ElŜbieta Stefańczyk. 
24 września - Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki na spotkanie z cyklu „Olimpijskie wieczory poetyckie”: „Bogumił Wtorkiewicz. 
Sport w poezji - poezja w sporcie” 
24 września - Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w 
Sierpcu na uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Towarzystwa 
24 września - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Przewodnicząc Jury 
Nagrody Literackiej Miasta Warszawy na uroczystość wręczenia „Nagrody Literackiej Miasta Warszawy” laureatom edycji 2009 
26 września - Zarząd Oddziału SBP w Warszawie na wycieczkę „Śladami Haliny Poświatowskiej” 
28 września - Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Hieronima Łopacińskiego oraz Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na konferencję 
bibliotek miejskich „Nowy wizerunek bibliotek i bibliotekarza” 
28 września - Wójt Gminy Kadzidło oraz Gminna Biblioteka Publiczna na Jubileusz 60-lecia Biblioteki w Kadzidle. List gratulacyjny dla 
pracowników Biblioteki przesłała ElŜbieta Stefańczyk 

Nowości wydawnicze 

 
 

Strategia Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na lata 
2010-2021 (wydanie dwujęzyczne 
polsko-angielskie) 
Praca zbiorowa pod redakcją 
ElŜbiety Stefańczyk, 
Marii Burchard oraz 
Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej. 
cena: 12 zł 

Dzieci, młodzieŜ - Internet - 
Biblioteka. Wytyczne IFLA Sek-
cji Bibliotek dla Dzieci i Mło-
dzieŜy 
Praca pod redakcją GraŜyny Le-
wandowicz-Nosal oraz 
ElŜbiety Barbary Zybert  
cena: 19 zł 

Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich do wydawców, w sprawie wsparcia Tygo-
dnia Bibliotek, nagrody książkowe dla zwycięzców 
Konkursu na najlepszy program TB, ufundowali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkim fundatorom serdeczne dziękujemy. 
Biuro ZG SBP 

Fundatorzy nagród dla laureatów 
Tygodnia Bibliotek 2009 
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opracowanie i redakcja:  
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. 

Z wielkim smutkiem żegnamy 
zmarłego w dniu 1 października 2009 r. naszego Kolegę 

 
Ś.P. 

 

ANDRZEJA KEMPĘ 
 

Bibliotekarza, bibliofila, badacza regionalistę i zasłużonego działacza 
 

Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2005) 
 

Długoletniego Członka Zarządu Głównego SBP  (1985-2001) 
 

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgu w Łodzi 
(1981-1993) 

 
Członka Komitetów Redakcyjnych Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza 

 
Autora znaczących dla Stowarzyszenia publikacji, m.in. fundamentalnej 

Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007 
 

Uroczystości  pogrzebowe odbędą się  
na Cmentarzu św. Franciszka w Łodzi 
9 października 2009 r., godz. 13.30 

 
Pozostanie w naszej pamięci, jako oddany środowisku działacz naszej 
organizacji, wzór zawodowej sumienności, życzliwości i koleżeństwa 

         
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
oraz przyjaciele i znajomi z organizacji 


