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Nowe Zarz ądy Sekcji Bibliotek 

Muzycznych i Fonotek 
 

 Nowy Zarząd wybrany został 12 
października 2006 roku podczas XI 
Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy 
Muzycznych w CiąŜeniu. Jego skład jest 
następujący: 
 
- Przewodniczący: Stanisław Hrabia , 

Biblioteka Instytutu Muzykologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

- Wiceprzewodnicząca: Jolanta 
Byczkowska-Sztaba , Biblioteka Narodowa, 
Zakład Zbiorów Muzycznych 

- Wiceprzewodniczący: Piotr Maculewicz , 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
Gabinet Zbiorów Muzycznych 

- Sekretarz: Włodzimierz Pigła , Biblioteka 
Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych 
 
Sekcja Fonotek  – zmiany 

- Przewodnicząca: Katarzyna Janczewska-
Sołomko  

- Wiceprzewodnicząca: Maria Wróblewska  

 
Posiedzenia Prezydium Zarz ądu Głównego 

SBP w dniach 13-14 pa ździernika 2006 
roku. 

 
 
Obrady i dyskusje poprzedziło 

sprawozdanie kol. Przewodniczącej ElŜbiety 
Stefańczyk  z działalności ZG SBP po 21 
czerwca 2006 r. Poinformowano takŜe o 
przebiegu wcześniejszych posiedzeń w 
sprawie platformy cyfrowej SBP oraz o 
spotkaniu komitetu organizacyjnego 
obchodów 90-lecia SBP i 80-lecia Przeglądu 
Bibliotecznego.  Podsumowano akcję 1%, 
następnie omówiono stan przygotowań do 
organizowanych konferencji. 

 
Posiedzenie 13 października 

koncentrowało się na sprawach związanych z 
pracą skarbników SBP. Joanna 
Pasztaleniec-Jarzy ńska  poinformowała o 
sytuacji finansowej SBP. Kolejnym punktem 
było szkolenie dla kol. i kol. skarbników, 
podczas którego na pytania odpowiadały I. 
Markowska-Kahl  zastępca głównego 
księgowego Biblioteki Narodowej oraz M. 
Szmigielska  główna księgowa Biura ZG SBP. 

 
Na obrady w dniu 14 października 

zaproszono Przewodniczących Sekcji i 
Komisji. Dyrektor Biura ZG SBP, Mieczysław 
Szyszko , poinformował o działalności Biura 
na rzecz sekcji i komisji, po czym wysłuchano 
relacji przewodniczących, którzy szczegółowo 
i rzetelnie omówili działalność podległych im 
struktur w minionym okresie, jak teŜ ich plany 
na przyszłość. 
 

Protokółowała Małgorzata Dargiel 

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

Nowości wydawnicze – s. 2 

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe. Zbiory 
biblioteczne i nowe technologie ich 

ochrony” 
 
 W dniach 16 i 17 października 
w Warszawie odbyła się konferencja naukowa 
„Dziedzictwo kulturowe...”, zorganizowana 
przez SBP, Bibliotekę Narodową oraz 
Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. 

Po uroczystym otwarciu dokonanym 
przez dyr. BN Michała Jagiełł ę i 
Przewodniczącą SBP ElŜbietę Stefańczyk , 
zostały wręczone nagrody za najlepszy 
program działań w Tygodniu Bibliotek 2006 
oraz trzy Nagrody Naukowe SBP im. Adama 
Łysakowskiego za rok 2005. 

Kontynuacja na str. 2... 
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Nowości wydawnicze : 
 

- Informacja w sieci. Problemy, metody, 
technologie 
Praca zb. pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, 
Ewy Chuchro, Włodzimierza Daszewskiego 
Wydawnictwo SBP 
Warszawa 2006 
Cena 44 zł 
 

- KsiąŜka dziecięca 1990-2005. Konteksty 
kultury popularnej i literatury wysokiej 
Praca zb. pod red. naukową Grzegorza 
Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-
Jelonek, Michała Zająca 
Wydawnictwo SBP 
Warszawa 2006 
Cena 32 zł 

Konto bankowe SBP:  
 

BANK MILLENNIUM S.A. 
 

70 1160 2202 0000 0000 2814 5355 

Seminarium w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Ła ńcucie 

 
 W dniu 11 października 2006 r. 

odbyło się seminarium, które zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie dla 
bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu 
łańcuckiego. Gośćmi honorowymi byli 
wiceburmistrz Łańcuta oraz wicestarosta 
powiatu łańcuckiego. 
 Program seminarium wzbogaciło 
wystąpienie kol. Gabrieli Radomskiej , 
wiceprzewodniczącej Zarządu Oddziału 
SBP w Rzeszowie, poświęcone 60-letniej 
działalności MBP w Łańcucie i roli SBP. 
 W trakcie spotkania ElŜbieta 
Stefańczyk , przewodnicząca SBP, wręczyła 
dyrektor MBP Anieli Szal  przyznany 
bibliotece przez ZG SBP medal „Bibliotheca 
Magna-Perennisgue”, a takŜe wygłosiła 
referat na temat „Przyszłość bibliotek 
publicznych w Polsce”. Katarzyna Wolff , 
kierownik Zakładu Badań Czytelnictwa 
Instytutu KsiąŜki i Czytelnictwa BN 
przedstawiła referat „Czytelnicy i 
uŜytkownicy bibliotek publicznych”. 

Seminarium zakończyła dyskusja 
uczestników spotkania z referentami oraz 
rozmowy z władzami samorządowymi 
miasta i powiatu. 

ElŜbieta Stefa ńczyk  przekazała na 
ręce dyr. MBP A. Szal  najnowsze publikacje 
Biblioteki Narodowej. 

 
Z Ŝalem powiadamiamy, Ŝe dnia 30 

października 2006 roku zmarła kol. Zofia 
Piotrowska . Członek Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich od 1936 roku, 
współorganizatorka Zespołu Historyczno-
Pamiętnikarskiego SBP oraz członek 
kolegium redakcyjnego serii wydawniczej 
„Bibliotekarze polscy we wspomnieniach 
współczesnych”.  Za zasługi dla 
Stowarzyszenia i bibliotekarstwa przyznano 
Jej tytuł Honorowego Członka SBP 
 Msza Ŝałobna została odprawiona 
3 listopada o godzinie 12:00 w kościele św. 
Jakuba przy pl. Narutowicza, po czym 
odbyła się ceremonia pogrzebowa na 
Cmentarzu Bródnowskim. 
 

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe. 
Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich 

ochrony”  
 
 Tematy poruszone na konferencji 
odnosiły się do problemu ochrony zbiorów, ich 
zabezpieczania i stwarzania poprawnych 
warunków ich przechowywania. 
 Pokłosiem konferencji jest „Apel o 
kompleksowy program ochrony narodowego 
zasobu bibliotecznego”, ogłoszony przez 
uczestników Konferencji i skierowany do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
Nagroda Literacka Gdynia 

 
 Dnia 26 października 2006 roku odbyła 
się dyskusja panelowa z udziałem pisarzy 
nominowanych do Nagrody. Udział w niej 
wzięła P. Ewa Chrzan , członek Prezydium 
ZG SBP oraz wicedyrektor Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dyskusje odbyły 
się takŜe z autorami nominowanymi w 
kategoriach „poezja” i „proza”. 
 Więcej szczegółowych informacji 
znajduje się pod adresem: 

http://www.nagrodaliterackagdynia.pl/  
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Otwarcie Centrum Informacji  
 

 W dniu 19 października odbyło się 
odsłonięcie pomnika i uroczyste otwarcie 
Biblioteki i Centrum Informacji im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. W 
uroczystości uczestniczyła Przewodnicząca 
SBP ElŜbieta Stefa ńczyk , władze Warszawy,  
kombatanci, dyrektorzy bibliotek publicznych 
z Warszawy oraz całego kraju. Siedzibą 
nowej biblioteki jest dom Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. WyposaŜono ją w komputery 
i inne nowoczesne urządzenia. 

Zaprosili nas: 
 

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Kielcach na ogólnopolską konferencję 
bibliotekarzy nt. „Rola biblioteki 
publicznej w edukacji dzieci i 
młodzieŜy” 

- Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dębnie na obchody 
Jubileuszu 60-lecia powstania 

- Publiczna Biblioteka Pedagogicznej w 
Pile na Sesję Popularnonaukową z 
okazji 50-lecia powstania. 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 
na festiwal poezji „Wiersz traci 
pamięć za rogiem ulicy...” 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Sieradzu na obchody jubileuszu 60-
lecia powstania. 

- Muzeum Drukarstwa Warszawskiego 
na spotkanie z autorką powieści 
„Goodbye Polsko”, Joanną 
Czechowską oraz jej tłumaczką Anną 
Kanthak 

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim 
na uroczystość podpisania aktu 
erekcyjnego i wmurowania kamienia 
węgielnego pod rozbudowę placówki. 

- Towarzystwo Bibliofilów Polskich na 
spotkanie okolicznościowe z okazji 
85-lecia powstania. 

- Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu na 
uroczystość wręczenia Nagród im. 
Andrzeja Wojtkowskiego 

- Dyrekcja Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Hugona Kołłątaja w 
Dąbrowie Górniczej na galę 
jubileuszową z okazji 100-lecia 
placówki. 

 
Europejskie konsultacje w sprawie 

Inicjatywy Open Access (OAI) 
 
 

Między 31 marca, a 15 czerwca trwały 
konsultacje naukowe z Brukselą na temat 
ekonomicznych i technicznych aspektów 
publikacji naukowych oraz wolnego dostępu 
do wiedzy (The public consultation on the EC-
commissioned "Study on the economic and 
technical evolution of the scientific publication 
markets in Europe", lasting from 31 March 
2006 to 15 June 2006). Ze strony SBP udział 
w nich brała BoŜena Bednarek-Michalska  – 
zastępca dyrektora Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz zastępca przewodniczącego KWE SBP. 
Konsultacje dotyczyły znaczenia ruchu Open 
Access dla świata nauki, szczególnie 
europejskiej oraz spraw związanych ze 
zmianą modelu komunikacji naukowej. 
Przegląd wniosków i odpowiedzi uczestników 
dyskusji jest dostępny na stronach 
internetowych Komisji Europejskiej pod 
adresem: 
 
http://ec.europa.eu/research/science-
society/page_en.cfm?id=3186  
 

Znajduje się tam takŜe odpowiedź SBP 
sformułowana przez Panią BoŜenę 
Bednarek-Michalsk ą 
 

Podsumowanie konsultacji znajduje się 
pod adresem: 
http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/synthesi
s-consultation_en.pdf  

 

 
Nowa filia Ksi ąŜnicy Beskidzkiej 

 
 Dnia 30 października odbyło się 
uroczyste otwarcie nowej biblioteki – 
Osiedlowego Centrum Informacji i Edukacji. 
Dyrektorowi KsiąŜnicy Beskidzkiej oraz 
całemu zatrudnionemu tam personelowi 
gratulacje złoŜyła Przewodnicząca SBP, 
ElŜbieta Stefa ńczyk .  
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Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskieg o 
w Sieradzu 

 
W dniach 23-24 października 2006 r. odbyło się seminarium zatytułowane „Budowa 

centrum informacji dla sieci w bibliotece powiatowej lub miejskiej obsługującej sieć” 
zorganizowane w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, przy wsparciu finansowym 
programu operacyjnego MKiDN „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. W trakcie 
seminarium przedstawiono 9 referatów i komunikatów. Przewodnicząca SBP ElŜbieta 
Stefańczyk wygłosiła referat „Rola biblioteki w kształtowaniu świadomości regionalnej”. W 
spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek powiatu sieradzkiego i województwa łódzkiego, a 
takŜe przedstawiciele samorządu powiatu. 

W dniu 24 października 2006 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia utworzenia 
biblioteki. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze, pracownicy i byli dyrektorzy PBP, dyrektorzy 
bibliotek z województwa łódzkiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz instytucji kultury 
z Sieradza, a takŜe sympatycy i przyjaciele biblioteki. Uroczystości jubileuszowe prowadziła 
Krystyna Brodowska , była dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, która zaprezentowała 
historię i działalność PBP na przestrzeni 60 lat. Obecnie Biblioteka posiada ponad 120 tys. wol. 
zbiorów zwartych i ciągłych oraz specjalnych, które udostępnia za pośrednictwem 
zautomatyzowanej wypoŜyczalni i w czytelniach – 15 tys. uŜytkowników. PBP od 1992 r. posiada 
program komputerowy SOWA dla obsługi wszystkich funkcji Biblioteki. Zautomatyzowane są 
takŜe biblioteki powiatu sieradzkiego. Zebrani obejrzeli film przedstawiający 60 lat działalności 
Biblioteki. 

W trakcie uroczystości Przewodnicząca SBP ElŜbieta Stefa ńczyk , przekazała dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej, Janinie Andryszczak w imieniu dyrektora Biblioteki Narodowej 
Michała Jagiełły , gratulacje i Ŝyczenia dalszego rozwoju oraz najnowsze publikacje narodowej 
ksiąŜnicy. W imieniu Zarządu Głównego SBP wręczyła Powiatowej Bibliotece Publicznej medal 
„Bibliotheca Magna-Perennisque”, a zasłuŜonym bibliotekarzom medal „W dowód uznania”. Za 
działalność na rzecz czytelnictwa została uhonorowana Biblioteka Gminna w Brąszewicach 
medalem „W dowód uznania”. 

Uroczystości jubileuszowe zakończył koncert „Od Jana Kochanowskiego do Jana 
Twardowskiego” w wykonaniu Leszka Długosza i Waldemara Smaszcza, po którym uczestnicy w 
trakcie spotkania towarzyskiego wspominali minione lata pracy w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej. 
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I FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY 

Seminarium warsztatowe ph. „Zrób karier ę w bibliotece!”  
 
 5-6 października 2006 r. odbyło się I Forum Młodych Bibliotekarzy, którego roboczą część 
stanowiło seminarium  „Zrób karierę w bibliotece!” 
 Seminarium zgromadziło młodych bibliotekarzy z bibliotek publicznych. Jego głównym 
promotorem i organizatorem była WiM Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze przy współpracy z 
Przewodniczącą Sekcji Bibliotek Publicznych Zarządu Głównego SBP. 
 W programie znalazły się prelekcje i komunikaty warsztatowe wzbogacone prezentacjami 
multimedialnymi, sondaŜami ulicznymi i ankietami – w całości przygotowywane przez młodych 
bibliotekarzy z zielonogórskiej KsiąŜnicy. Tematyka wystąpień dotyczy teŜ stereotypów związanych z 
zawodem bibliotekarza, pozyskiwaniem nowego czytelnika dzięki niekonwencjonalnym formom 
działalności kulturalnej. 


