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W wypełnionej do ostatniego miej-
sca Auli St. Dembego w Bibliotece 
Narodowej odbyły się w dniu 11 
października br. uroczystości Jubi-
leuszu 90-lecia Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i 80-lecia 
Przeglądu Bibliotecznego, z udzia-
łem przedstawicieli wszystkich ro-
dzajów bibliotek, stowarzyszeń, 
wydawców, księgarzy, a także 
wyższych urzędników Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Na uroczystości 
przybył także prof. Władysław 
Bartoszewski, redaktor wydaw-
nictw Stowarzyszenia w latach 19-
55-1977, pracujący również spo-
łecznie w Zarządzie Głównym SBP. 
Gospodarzem spotkania była Elż-
bieta Stefańczyk, która witając 
gości przypomniała historię Stowa-
rzyszenia i jego wkład w rozwój 
dziedzictwa kulturowego, kształto-
wanie polityki bibliotecznej w Pol-
sce. 
Okolicznościowy list gratulacyjny 
od Ministra Kazimierza Ujazdow-
skiego, odczytał Przemysław No-
wogórski – dyrektor Departamen-
tu Dziedzictwa Narodowego 
MKiDN. 
Wystąpienie profesora W. Barto-
szewskiego, pełne ciepłych wspo-
mnień z pracy w Stowarzyszeniu 
wywołało owację zebranych. 
Gratulacje i życzenia dalszych 
osiągnięć złożyli na ręce E. Stefań-
czyk dyrektorzy bibliotek, redakto-
rzy wydawnictw, kierownicy katedr 
informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa szkół wyższych, przed-
stawiciele tzw. konwentu (m.in. Kon-
ferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych, Polskiego Towarzystwa 
Informacji Naukowej), Towarzy-
stwa Bibliofilów Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek, 
stowarzyszeń, związków zawodo-

wych i przedstawiciele władz sa-
morządowych. 
Z dużym zainteresowaniem uczest-
nicy obejrzeli prezentację multime-
dialną 90 lat SBP przybliżającą 
historię Stowarzyszenia, najwięk-
sze osiągnięcia, sylwetki wybitnych 
osobowości SBP. 
Z okazji Jubileuszu, kilkudziesięciu 
zasłużonym bibliotekarzom, człon-
kom Stowarzyszenia, przyznano 
odznaczenia państwowe, resorto-
we i stowarzyszeniowe. W War-
szawie odznaczenia wręczono: 
J. Byczkowskiej-Sztabie, St. Czaj-
ce, B. Howorce, J. Jagielskiej, 
M. Lenartowicz, J. Wołoszowi, 
E. Stefańczyk, J. Chłopeckiej, 
E. Górskiej, K. Kuźmińskiej-Jarży, 
K. Piwowarskiej, M. Bochan, H. 
Sieńskiemu, A. Jopkiewiczowi, D. 
Malczewskiej-Stus, J. Pasztale-
niec-Jarzyńskiej, Z. Umerskiej. 
Medal SBP „W dowód uznania” 
otrzymała Biblioteka Narodowa. 
W trakcie uroczystości uczestnicy 
mogli zwiedzić wystawę Z dziejów 
SBP 1917-2007 a także poznać 
„drugie oblicze” bibliotekarzy - ich 
hobby, zaprezentowane na wysta-
wie Pasje twórcze bibliotekarzy. 
Uroczystości jubileuszowe poprze-
dziła konferencja prasowa w trak-
cie której na pytania dziennikarzy 
(m.in. z PAP, Euro Press, Wiadomo-
ści Księgarskich, Nowych Książek) 
oraz wydawców odpowiadała E. 
Stefańczyk, J. Nowicki, St. Czajka. 
Relacja z przebiegu Jubileuszu 
wraz z galerią fotografii dostępna 
jest na stronie www.ebib.info. 
Obok zamieszczamy zdjęcia nade-
słane przez kolegów, członków 
Stowarzyszenia. 
Do Biura SBP napływają wciąż listy 
gratulacyjne. Za wszystkie ser-
decznie dziękujemy! 

Jubileusz SBP  
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Obrady VI Forum, odbywające się 11 
października br. w Bibliotece Narodo-
wej , zgromadziły ok. 250 przedstawi-
cieli wszystkich struktur organizacyj-
nych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów 
Obecni byli przedstawiciele organów 
wykonawczych SBP: członkowie Zarzą-
du Głównego, zarządów okręgów i 
oddziałów, Głównej Komisji Rewizyj-
nej, poszczególnych komisji, sekcji i 
zespołów problemowych, honorowy 
przewodniczący SBP oraz członkowie 
honorowi. W obradach uczestniczył dr 
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki 
Narodowej, również członek SBP.    

Podniosły charakter obrad uwidaczniał 
sztandar SBP, wprowadzony uroczy-
ście na salę obrad. 

Uczestników Forum powitała i słowo 
wstępne wygłosiła kol. Elżbieta Stefań-
czyk. Obrady Forum prowadzili: Stani-
sław Czajka – honorowy przewodni-
czący SBP oraz Ewa Kobierska-
Maciuszko, wiceprzewodnicząca Za-
rządu Głównego. Minutą ciszy uczczo-
no pamięć członków SBP, którzy od nas 
odeszli w ostatnich 2 latach. 

Miłym z kolei akcentem Forum była 
dekoracja odznaczeniami zasłużonych 
bibliotekarzy i działaczy SBP, której 
dokonali: honorowy przewodniczący – 
Stanisław Czajka oraz  przewodni-
cząca Stowarzyszenia – kol. Elżbieta 
Stefańczyk. Odznaczenia otrzymali:   

Medal W dowód uznania: 

Magdalena Ślusarska – dyrektor In-
stytutu Książki,  

Aldona Borowska – przewodnicząca 
Komisji Opracowania Rzeczowego 
Zbiorów ZG SBP,  

Oskar Czarnik – kierownik Instytutu 
Książki i Czytelnictwa,  BN,  

Małgorzata Jezierska – członek SBP, 
Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu 
Książki i Czytelnictwa,  BN 

Ewa Mahrburg – długoletni członek 
SBP, kierownik Zakładu Dokumentacji 
Księgoznawczej, BN,  

Marzena Przybysz – przewodnicząca 
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej  
ZG SBP 

Maria Wróblewska – b. przewodni-
cząca Sekcji Fonotek, długoletni czło-
nek SBP.  

Honorową Odznakę SBP: 

Bożena Bednarek-Michalska – prze-
wodnicząca EBIB-u,  

Danuta Bilikiewicz-Blanc – członek 

SBP, kierownik Pracowni Bibliografii 
Poloników Zagranicznych, BN 

Teresa Majdak – przewodnicząca 
Oddziału SBP w Radomiu,  

Jadwiga Sadowska – przewodniczą-
ca Komisji Nagrody Naukowej SBP im. 
Adama Łysakowskiego,  

Jacek Wojciechowski – przewodni-
czący Rady Programowej Wydawnic-
twa SBP,  

Mirosława Zygmunt – przewodniczą-
ca Koła SBP w Bibliotece Narodowej.  

Medal Bibliotheca Magna Perennisque 
otrzymała Biblioteka Główna Uniwer-
sytetu Łódzkiego. 

W dalszej części obrad Forum wystą-
piła Maria Burchard - Sekretarz Gene-
ralny SBP, która omówiła działalność 
Zarządu Głównego w latach 2005-
2007. Oceny pracy ZG SBP, w świetle 
wyników kontroli Głównej Komisji Re-
wizyjnej, dokonał jej przewodniczący - 
Janusz Ambroży.  

Głównym tematem VI Forum była rola 
ustawy o bibliotekach. Referat na te-
mat jej wpływu na rozwój bibliotekar-
stwa w kraju i na świecie, oceny sku-
teczności w realiach polskich, manka-
mentów oraz wstępnych ustaleń powo-
łanego niedawno przez ZG  Zespołu 
ds. opracowania założeń i projektu 
ustawy o bibliotekach, przedstawiony 
przez  Jolantę Stępniak – przewodni-
czącą Zespołu, wywołał wiele emocji. 
Zebrani dzielili się swoimi wątpliwo-
ściami, zgłaszali liczne uwagi, które 
powinny być uwzględnione  w dalszych 
pracach Zespołu. 

VI Forum przyjęło uchwały dotyczące:  

• pozytywnej oceny działalności Sto-
warzyszenia w I połowie kadencji, 

• przyjęcia wstępnych ustaleń Zespołu 
ds. opracowania założeń i projektu 
ustawy o bibliotekach, będących 
punktem wyjścia do dyskusji środowi-
skowych, szerokich konsultacji, 

• wystosowania Apelu bibliotekarzy 
polskich do  liderów partii i ugrupo-
wań politycznych startujących w wy-
borach parlamentarnych 2007, aby 
włączyli do swoich programów pro-
blematykę upowszechniania czytel-
nictwa, usprawnienia dostępu do 
informacji dla wszystkich grup spo-
łecznych oraz rozwoju społeczeństwa 
wiedzy. Projekt Apelu zgłosiła kol. 
Ewa Kobierska-Maciuszko, jego peł-
ny tekst dostępny jest na naszej stro-

nie www.  Apel został wysłany 
15 października br. liderom PiS, PO, 
LiD, LPR, PSL i Samoobrony. 

Komisja Uchwał i Wniosków sformuło-
wała szereg uwag i postulatów zgła-
szanych przez uczestników. Będą one 
wkrótce opublikowane na naszej stro-
nie internetowej. 

Forum towarzyszyła konferencja na-
ukowa pt.: Przyszłość bibliotek w Polsce 
(12-13 października br.). W sesji ple-
narnej dyskutowano o znaczeniu bi-
bliotek, jako skarbnic wiedzy i dzie-
dzictwa kulturowego, wizerunku nowo-
czesnej i wiodącej biblioteki w społe-
czeństwach krajów rozwiniętych, postę-
pie w polskich bibliotekach oraz  za-
dań Krajowej Rady Bibliotecznej, a 
także o roli ruchu zawodowego biblio-
tekarzy. W dyskusjach panelowych z 
kolei przedstawiono podstawowe nurty 
badawcze współczesnego bibliotekar-
stwa, standardy kształcenia w zakresie 
informacji naukowej i bibliotekoznaw-
stwa na polskich uczelniach (panel I), 
oczekiwania na umocnienie pozycji 
bibliotekarza (panel II), wykorzystanie 
nowych technologii w dostępie do pu-
blikacji fachowych (panel III); dyskuto-
wano o założeniach reformy systemu 
bibliotecznego, mecenacie państwa w 
dziedzinie upowszechniania czytelnic-
twa, a także o przyszłości bibliotek 
(panel IV). 

Materiały z konferencji zostaną opubli-
kowane w przyszłym roku. 

Zamieszczone poniżej zdjęcia udostęp-
nił kol. Ryszard Turkiewicz. 

VI Forum SBP i konferencja „Przyszłość bibliotek w Polsce” 
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Elżbieta Stefańczyk - Przewodni-
cząca SBP objęła patronatem  
I międzynarodową konferencję nt. 
„Kluby czytelnicze READCOM - me-
tody aktywizacji intelektualnej do-
rosłych”, która odbędzie się w 
dniach 16-17 listopada w Bibliote-
ce Narodowej. Organizatorem kon-
ferencji jest Biblioteka Publiczna im. 
W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus 
m. st. Warszawy. 

Konferencja jest organizowana w 
ramach europejskiego projektu 
edukacyjnego „READCOM - Re-
ading Clubs For Adult Learning 
Communities”, wyróżnionego przez 
Komisję Europejską jako jeden z 20 
najlepszych projektów programu 
Grundtvig. Udział w konferencji jest 
bezpłatny. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie biblioteki w Ursusie. 

Patronat Przewodniczącej SBP 

Przewodnicząca SBP E. Stefań-
czyk złożyła w MKiDN propozy-
cję umieszczenia w Narodowym 
Kalendarzu Kultury Polskiej na rok 
2008 przyszłorocznej edycji Ty-
godnia Bibliotek. 

Tydzień Bibliotek 2008 w 
Narodowym Kalendarzu 

Kultury Polskiej 

Szanowni Państwo 
 
W tym roku mija 90-lat od histo-
rycznej daty utworzenia Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich, naj-
większej i najstarszej organizacji 
bibliotekarzy, z którą związane są 
wybitne postacie polskiej kultury i 
czytelnictwa. Ich doświadczenie 
zawodowe, zaangażowanie spo-
łeczne nakreślały niejednokrotnie 
kierunki rozwoju bibliotekarstwa w 
kraju. Pamięć o tych osobach, ich 
dokonaniach jest naszą powinno-
ścią.  
Spłacając ten swoisty dług oddaje-
my do rąk Czytelników nowe wy-
danie Kroniki Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich 1917-2007, 
której autorem jest, podobnie jak 
wcześniejszego opracowania – An-
drzej Kempa. Dokumentuje ona bo-
gatą historię,  tradycje i dorobek 
Stowarzyszenia na przestrzeni mi-
nionych 90 lat funkcjonowania. 
Ukazuje zmiany w strukturach orga-
nizacyjnych i potencjale SBP, reje-
struje wydarzenia, przypomina syl-
wetki  osób łączących pracę zawo-
dową z działalnością społeczną. 
Praktyczne znaczenie Kroniki pole-
ga na upowszechnianiu wiedzy o 
Stowarzyszeniu, jego inicjatywach, 

osiągnięciach w zakresie krzewie-
nia kultury czytelniczej i umacniania 
prestiżu zawodu bibliotekarza, 
przyznawanych nagrodach  i lu-
dziach, którzy zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii rozwoju stowa-
rzyszeniowego ruchu bibliotekar-
skiego. 
Z książką tą powinni zapoznać 
się  wszyscy członkowie Stowa-
rzyszenia, ale także inni bibliote-
karze, pracownicy  instytutów 
bibliotekarstwa i informacji na-
ukowej, studenci. Jej walory doku-
mentacyjne i edukacyjne przema-
wiają za tym, aby znalazła się nie 
tylko w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych SBP, ale również w 
każdej liczącej się bibliotece aka-
demickiej,   publicznej, szkolnej i 
pedagogicznej.  Cena książki, w 
atrakcyjnej jubileuszowej szacie 
graficznej, wraz z elektroniczną 
wersją na płycie CD, uzupełnioną 
bogatą ilustracją, wynosi 45 zł. 
Mając na uwadze powyższe gorą-
co zachęcam Państwa do nabycia 
Kroniki Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich 1917-2007. 
 

Elżbieta Stefańczyk 

Apel Przewodniczącej SBP do członków i sympatyków Stowa-
rzyszenia w sprawie zakupu Kroniki SBP  

Wydawnictwo SBP otrzymało no-
minację do „Nagrody dla Najlep-
szej Książki Naukowej” w konkur-
sie ogłoszonym przez organizato-
rów Targów Ksiązki Akademickiej 
i Naukowej ACADEMIA za wyda-
nie pozycji pt. „Źródła do historii 
bibliotek 1918-1947” autorstwa 
Jacka Puchalskiego. 
Wręczenie nominacji nastąpi pod-
czas Targów, które odbędą się w 
dniach 7-9 listopada br. na tere-
nie kampusu Uniwersytetu War-
szawskiego, w Holu Audytorium 
Maximum. 

Nominacja dla 
Wydawnictwa SBP 

Elżbieta Stefańczyk wystosowała, 
w imieniu Zarządu Głównego SBP 
i Jury konkursy na najlepszy pro-
gram działań w Tygodniu Biblio-
tek 2007, list do władz admini-
stracyjnych i samorządowych, któ-
rym podlegają tegoroczni laure-
aci TB. Pani Przewodnicząca po-
dziękowała prezydentom i burmi-
strzom miast oraz wójtom gmin za 
stworzenie warunków sprzyjają-
cych realizacji programu, służące-
go upowszechnianiu czytelnictwa i 
rozwojowi bibliotekarstwa w re-
gionie. 
Nagrody wręczono podczas uro-
czystości Jubileuszowych w Biblio-
tece Narodowej. Lista fundatorów 
nagród książkowych została za-
mieszczona na naszej stronie inter-
netowej. 

List Przewodniczącej SBP 
do władz administracyjnych 
i samorządowych laureatów 

TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2007 

Wydawnictwo Sowa Druk opublikowało na swojej stronie internetowej 
listę najlepiej sprzedających się książek we wrześniu br. Znalazły się na 
niej oba tomy Bibliotekarstwa szkolnego. Teoria i praktyka, wydane przez 
Wydawnictwo SBP. 

KsiąŜki SBP wśród najlepiej sprzedających się pozycji 
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Zaprosili nas: 

1 października - dyrektor Biblioteki 
Narodowej otwarcie wystawy pt. 
„Płyta gramofonowa ma 120 lat”, 
3 października - Wydawnictwo Lek-
torKlett na promocję Wielkiego 
słownika niemiecko-polskiego 
PONS. Obecna była A. Grzecznow-

ska - dyrektor Biura ZG SBP, 
4 października - dyrektor MBP w 
Dębicy na spotkanie z okazji Jubile-
uszu 60-lecia biblioteki, 
4-5 października - KsiąŜnica Be-
skidzka w Bielsku-Białej oraz Instytut 
KsiąŜki w Krakowie na festiwal Czte-
ry Pory KsiąŜki, Pora Prozy. List gra-
tulacyjny przesłała E. Stefańczyk. 
5-6 października - Zarząd Okręgu 
SBP w Zielonej Górze, Sekcja Biblio-
tek Publicznych ZG SBP oraz  WiM-
BP im. C. K. Norwida w Zielonej 
Górze na I Forum Młodych Bibliote-
karzy - seminarium warsztatowe ph. 
„Zrób karierę  w bibliotece”, 
7 października - Wanda Rapaczyń-
ska i Adam Michnik oraz Fundacja 
Nagrody Literackiej Nike na uroczy-
sty finał konkursu Nike 2007, 
11 października - Burmistrz Sando-
mierza i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Długosza w Sandomierzu do 

udziału w uroczystych obchodach 
Jubileuszu 100-lecia MBP. List gratu-
lacyjny przesłała E. Stefańczyk, 
15 października  - Rektor i Senat 
oraz Dyrektor Biblioteki Głównej 
U n i w e r s y t e t u  W a rm i ń s k o -
Mazurskiego w Olsztynie na uroczy-
stość otwarcia nowego budynku Bi-
blioteki Uniwersyteckiej. List okolicz-
nościowy przesłała Przewodnicząca 
SBP, 
15 października - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdyni na cykl debat z 
autorami ksiąŜek nominowanych do 
Nagrody Literackiej Gdynia, 
18-19 października -  dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Gusta-
wa Daniłowskiego w Sosnowcu na 
VI spotkania z pisarzami zagłębiow-
skimi. List z Ŝyczeniami przesłała E. 
Stefańczyk, 
26 października - Rada Polskiej Izby 
KsiąŜki na uroczystość wręczenia 
Nagród PIK-owy Laur za rok 2006, 
4, 12, 18, 25, 26 października -  Bi-
blioteka Publiczna Dzielnicy Śród-
mieście m.st. Warszawy na wystawy i 
spotkania z autorami ksiąŜek. 
 
Za zaproszenia serdecznie dzięku-

jemy 

SBP oraz Biblioteka Narodowa or-
ganizują w dn. 26 XI 2007 roku w 
Warszawie konferencję p t . 
„Biblioteki publiczne - współpraca w 
Euroregionach w zakresie upo-
wszechniania i promocji czytelnic-
twa”. Przedstawiciele bibliotek z 
Polski , Ukrainy i Słowacji podzielą 
się z uczestnikami swoimi doświad-
czeniami w zakresie obsługi użyt-
kowników ze stref przygranicznych, 
upowszechniania kultury czytelni-
czej, a także budowania prestiżu 
zawodu bibliotekarza. Konferencja 
uzyskała dofinansowanie ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, stąd też opłata kon-
ferencyjna wynosi jedynie 50 zł. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 XI 
br. Szczegółowy program meryto-
ryczny konferencji wraz z formula-
rzem zgłoszenia dostępny jest na 
stronie: www.ebib.info 

Wkrótce międzynarodowa 
konferencja dot. 
Euroregionów W ramach Programu Operacyj-

nego Promocja czytelnictwa. Prio-
rytet 2. Rozwój sektora książki i 
promocja czytelnictwa, w trzecim 
naborze wniosków do Progra-
mów Operacyjnych finansowa-
nych ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, uzyskaliśmy dofinansowanie 
na zadanie pt. Edycja publikacji: 
„Fonoteki wczoraj, dziś i jutro”, 
Materiały z I Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Fonotek, Warszawa 11-
12 maja 2007. 

Jeszcze jeden wniosek SBP 

pozytywnie rozpatrzony 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich, Biblioteka Narodowa i Goet-
he Institut w Warszawie organizują 
w dn. 23 XI br. w BN międzynaro-
dowe seminarium pt. „Efektywność 
funkcjonowania bibliotek - standar-
dy”. Referenci z Niemiec, Polski, 
Czech, Węgier, Słowacji przedsta-
wią narzędzia pomiaru jakości sto-
sowane w poszczególnych krajach. 
Porównają ich ofertę, stopień wyko-
rzystania oferowanych usług, ren-
towność i przyjęte standardy, po-
tencjał umożliwiający rozwój biblio-
tek. Koszt udziału w seminarium wy-
nosi 70 zł. Więcej informacji i for-
m u l a r z  z g ł o s z e n i a  n a 
www.ebib.info. 

Zapraszamy na seminarium 

dot. efektywności 
bibliotek 

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu świę-
tował w dniu 25 października br. Ju-
bileusz 90-lecia SBP. W trakcie ob-
chodów, medale i odznaczenia zasłu-
żonym bibliotekarzom wręczyła kol. E. 
Stefańczyk. W  uroczystości wzięli 
udział m.in. Członkowie honorowi SBP: 
B. Howorka, F. Łozowski, Z. Płatkie-
wicz a także M. Bochan i J. Halec. 
Wręczono również nagrodę im. A. 
Wojtkowskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie bibliotekarstwa. Nagrodę usta-
nowił Zarząd Okręgu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu, a 
jej fundatorem jest marszałek Sejmiku 
Wielkopolski. 

Jubileusz SBP w Poznaniu 


