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I Ogólnopolska konferencja nt. „Architektura i modernizacja obiektów bibliotecznych”
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska
wizualizacją bibliotek, nowoczesną organizacją
przestrzenną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
w Kielcach zorganizowały w dniach 2-3 października
2008 r. ogólnopolską konferencję. Odbyła się ona
w nowej siedzibie WBP w Kielcach. Udział w niej
wzięło 145 osób, zarówno bibliotekarze, jak również
przedstawiciele samorządów, organizatorzy bibliotek,
architekci, realizatorzy projektów. Patronat honorowy
nad konferencją objął Bogdan Zdrojewski - Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś patronat
medialny - Poradnik Bibliotekarza.
Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych
obiektów bibliotecznych powstałych w ciągu ostatnich
kilku lat, jak również wymiana doświadczeń
dotyczących budowania nowych oraz modernizacji już
istniejących gmachów bibliotecznych. W prezentacjach
referenci przedstawili m.in. najnowsze rozwiązania
w zakresie architektury, wyposażenia wnętrz, designu,
zastosowane w różnych typach bibliotek, spełniające
oczekiwania użytkowników, zapewniające poprawę
dostępności do zbiorów oraz ułatwiające pracę
bibliotekarzy. Wprowadzeniem do konferencji była
preze nt acja E wy Kobie rskiej -Maci uszk o,
wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego SBP,
dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na
temat tendencji europejskich w budowaniu obiektów
bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji zaleceń, sformułowanych przez Harry’ego
Faulknera-Browna. Z kolei architekt Andrzej Bulanda z
firmy Bulanda-Mucha Architekci Sp. z o.o. przedstawił
podstawowe założenia architektury obiektów
bibliotecznych, podkreślając, że powinny one z jednej
strony być wkomponowane w otaczający krajobraz, z
drugiej zaś wyróżniać się w przestrzeni, jako obiekt
użyteczności publicznej. Krytyczną analizę standardów
dotyczących budownictwa i technologii bibliotecznej
wraz z propozycjami nowych rozwiązań przedstawił dr
Jerzy Maj z Biblioteki Narodowej. Podczas pierwszej
części konferencji głos zabrał także przedstawiciel
MKiDN – Marek Góźdź, poinformował zebranych o
możliwościach pozyskiwania funduszy na modernizację
bibliotek. Główną część konferencji wypełniły
prezentacje nowych gmachów bibliotek publicznych,
powstałych często w wyniku modernizacji dotychczas
zajmowanych obiektów, np. wojskowych, szkolnych,
poklasztornych, zabytkowych willi itp. Swoje biblioteki
zaprezentowali: Andrzej Dąbrowski (Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Kielcach); Jacek Maro (Miejska
Biblioteka Publiczna w Jaworznie) wraz z architektem
Wojciechem Podleskim; Magdalena Miller (Miejska

Biblioteka Publiczna w Gorlicach) oraz Janusz Fugiel
– z-ca Burmistrza Gorlic; Jacek Nowiński (Biblioteka
Elbląska); Edward Jaworski (Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim);
Elżbieta Majchrzak (Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Białołęka ); Danuta Pol-Czajkowska (Miejska
Biblioteka Publiczna w Olsztynie); Elżbieta
Wykrzykowska (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu).
Przedstawiono ponadto zmodernizowane biblioteki na
terenie Dolnego Śląska. Andrzej Tyws – dyrektor
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej pokazał przykłady
adaptacji architektoniczno-budowlanych obiektów
zabytkowych na potrzeby bibliotek; Jolanta Słowik –
z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu omówiła modernizację sieci wrocławskich
bibliotek publicznych, gdzie wykorzystano projekty
młodych architektów wnętrz z ASP Wrocław.
O modernizacji obiektów bibliotecznych mówili także
Sławomir Czech i Karol Stryja – projektanci firmy REA
DESIGN, która wygrała już kilka przetargów na
budowę/rozbudowę bibliotek, m. in. Mediateki we
Wrocławiu i Planety 11 w Olsztynie. Niedawno
zaprojektowali multimedialną bibliotekę dla dzieci i
młodzieży "Nautilus" w Warszawie.
W podsumowaniu konferencji głos zabrał m. in.
Stanisław Czajka – honorowy przewodniczący SBP,
który podkreślił, że tego typu konferencja wskazuje,
jak zmienia się oblicze współczesnych bibliotek,
również w aspekcie architektury, z jaką troską do
wizualizacji obiektów bibliotecznych i dostosowania ich
do wymogów współczesnego budownictwa podchodzą
zarówno bibliotekarze, jak i samorządowcy, jakie
wspaniałe efekty przynosi zgodna współpraca
bibliotekarzy, samorządowców, projektantów,
realizatorów nowych siedzib bibliotek.
Sponsorami konferencji byli: REA Design, SKANSKA,
3M, Varia Sp. z o.o., Sokrates-Software, Beskid Plus,
Aleph Polska, Tomaco, Budmax, Median.
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Jubileusz 80-lecia
Biblioteki Narodowej

Jubileusz 100. rocznicy śmierci Karola Estreichera
oraz 6. Ogólnokrajowa Narada Bibliografów

21 października br. odbyły się uroczystości związane z
jubileuszem 80-lecia Biblioteki Narodowej. Wzięli w nich
udział m.in.: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta,
MKiDN, MSZ, władz samorządowych, instytucji kultury i
placówek naukowych oraz bibliotek wojewódzkich i
uczelnianych. Gości powitał Tomasz Makowski - dyrektor
BN.
Podczas uroczystości reprezentujący Prezydenta RP,
minister Ryszard Legutko wręczył odznaczenia zasłużonym
pracownikom Biblioteki, wśród których znalazło się wielu
członków SBP. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski zostały uhonorowane Krystyna Bańkowska-Bober i
Eliza Szandorowska, Krzyżem Oficerskim - Danuta
Bilikiewicz-Blanc, Oskar Czarnik, Jadwiga Kołodziejska i
Michał Spandowski, a Krzyżem Kawalerskim - Paulina
Buchwald-Pelc, Zofia Byczkowska, Alina GiedroyćKwiatkowska, Maria Janowska, Donata Kamola, Jerzy
Maj, Elżbieta Orłowska, Ewa Potrzebnicka, Elżbieta
Stefańczyk, Grażyna Straus, Jerzy Swianiewicz, Hanna
Widacka, Jan Wierzbowski, Anna Wolińska i Mirosława
Zygmunt.
Podsekretarz stanu w MKiDN Tomasz Merta wręczył
odznaczenia i dyplomy przyznane przez ministra Bogdana
Zdrojewskiego. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
otrzymali m.in.: Aldona Borowska - przewodnicząca
Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP i
Wanda Klenczon - długoletni członek tej Komisji.
W trakcie uroczystości odbył się premierowy pokaz filmu
„Wspólne dziedzictwo - Rzeczpospolita wielu kultur”,
przygotowanego przez BN we współpracy z MSZ.
Patronat nad jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński, który skierował do dyrekcji i
pracowników BN, list okolicznościowy. Listy gratulacyjne
wystosowali także: Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski oraz Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Wszystkim odznaczonym Koleżankom i Kolegom serdecznie
gratulujemy, a pozostałym pracownikom Biblioteki
Narodowej życzymy dalszych sukcesów w pracy i
pomyślności w życiu osobistym.
Zarząd Główny oraz Biuro ZG SBP

W dniach 23-24 października br. w Bibliotece Narodowej odbyła się 6. Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
pt.: „Bibliografia w erze cyfrowej”. Poprzedziła ją w dn.
22 października Sesja Jubileuszowa w 100. rocznicę
śmierci Karola Estreichera, w trakcie której o życiu i dziełach tego wybitnego bibliografa mówili w swoich wystąpieniach m. in. dr hab. Maria Próchnicka, dr hab. Anna
Gruca, Beata Kurek, prof. dr hab. Wacław Walecki, Maria Brynda, dr Barbara Maresz, Joanna Jutrznia. Na
zakończenie sesji, jeden z 39 prawnuków Karola Estreichera, prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, barwnie i ze
swadą opowiedział o dziejach szacownej rodziny Estreicherów, która wydała wielu zasłużonych obywateli Rzeczypospolitej. Organizatorami obu uroczystości byli Biblioteka Narodowa oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Odznaczenie państwowe dla
Roberta Miszczuka
Miło nam poinformować, że Prezydent RP Lech
Kaczyński przyznał Robertowi Miszczukowi przewodniczącemu Zarządu Okręgu w Warszawie,
przewodniczącemu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i
Szkolnych SBP Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenie,
przyznane za działalność w zakresie rozwoju
bibliotekarstwa i czytelnictwa, zostało wręczone 13
października br. w Dniu Edukacji Narodowej. Serdecznie
gratulujemy!
Zarząd Główny oraz Biuro ZG SBP

Stan i perspektywy rozwoju bibliografii narodowej, regionalnej i dziedzinowej w przełomowym okresie zmian technologicznych na świecie były omawiane w trakcie Narady
przez prawie dwustu bibliotekarzy i bibliografów z całej
Polski. Realia ery cyfrowej stworzyły doskonałą okazję do
wymiany poglądów i doświadczeń wielu wybitnych specjalistów z polskich ośrodków naukowych.
Uroczystego otwarcia Narady dokonał dyrektor Biblioteki
Narodowej dr Tomasz Makowski. W swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na zasadność odbywania częstszych, niż co
pięć lat, spotkań bibliografów. Najważniejsze wydarzenia związane z 80. leciem Biblioteki Narodowej i Instytutu
Bibliograficznego przedstawiła Elżbieta Stefańczyk.
W kolejnych referatach, zgrupowanych w sześciu sesjach,
starano się przede wszystkim przedstawić zagadnienia
związane z udostępnianiem informacji zawartych w bibliografii oraz rejestracją dokumentów elektronicznych.
W pierwszym dniu obrad przedstawiono m. in. zadania i
problemy pojawiające się, w związku z międzynarodowymi zaleceniami, przy opracowywania poszczególnych
członów bibliografii bieżącej i retrospektywnej bibliografii narodowej. Rozważano jak najszybsze udostępnienie
„Przewodnika Bibliograficznego” w formie dokumentu
PDF w Internecie, przy jednoczesnym zachowaniu przez
jakiś czas wersji drukowanej. Powszechnie zaakceptowano
postulat wyposażenia „Bibliografii Zawartości Czasopism”
w możliwość przeszukiwania materiału poprzez klasyfikację, o co zubożona została wersja elektroniczna, utrudniając pracę zwłaszcza twórcom bibliografii dziedzinowych.
Referenci także poruszyli temat dokumentów elektronicznych, dźwiękowych, kartograficznych i muzycznych.
Sesje drugiego dnia obrad poświęcono praktyce bibliograficznej, funkcji bibliografii i szczegółowej jej metodyce.
Wszystkie materiały z Narady, przebieg dyskusji oraz
postulaty i wnioski zostaną wkrótce opublikowane przez
BN.
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Otwarcie KsiąŜnicy Karkonoskiej
Uroczyste otwarcie Jeleniogórskiego
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”
nastąpiło 6 października br., z
udziałem Prezydenta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego, gości z
bibliotek województwa dolnośląskiego
oraz z instytucji współpracujących. W
p ię k n y m w n ę t rz u b e z b a r i e r
zaprojektowano nowoczesną
regionalną instytucję kultury, ze
swobodnym dostępem użytkowników
do zbiorów i najnowszych technologii

informatycznych oraz informacji
regionalnej, a także z wydzielonym
obszarem dla najmłodszych
czytelników (sala bajek), salą
konferencyjną. W uroczystości
otwarcia uczestniczyli także członkowie
ZG SBP, Ryszard Turkiewicz i Maria
Burchard, która w imieniu
przewodniczącej SBP, Elżbiety
Stefańczyk wręczyła dyrektorowi
Biblioteki - Marcinowi Zawile list
gratulacyjny.

Konferencja w SGGW
W auli Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie odbyła się 3
października konferencja poświęcona
p re z en ta c ji S t rat e g ii R o z wo ju
Społeczeństwa informacyjnego do
2013 roku oraz wyników badań
sondażowych prowadzonych za
pośrednictwem portali internetowych.
Strategię przedstawił Witold Drożdż,
wiceminister MSWiA. Jej wdrożenie ma
służyć podniesieniu jakości życia
obywateli z wykorzystaniem potencjału
d rz e m iąc e g o w t ec hno lo g ia c h
informatycznych. W konsultacjach
tematycznych związanych z badaniami
sondażowymi SBP reprezentowały
Bożena Bednarek-Michalska i Ewa
K o b i e r s k a- M ac i u s z k o . W y n ik i

konsultacji sesji tematycznej: nauka,
badania, rozwój, edukacja na
konferencji przedstawił prof. Marek
Niezgódka, dyrektor ICM UW.
Końcowy dokument powstawał z
udziałem ludzi nauki, administracji,
biznesu, pomocy społecznej, służby
zdrowia, organizacji samorządowych i
branży informatycznej. Projekt w wersji
3.0 jest dostępny na stronie
www.mswia.gov.pl i w takiej postaci
skierowany zostanie do uzgodnień
międzyresortowych. Za kilka tygodni
projekt ma być skierowany pod
obrady Rady Ministrów. Z ramienia
SBP, w konferencji wzięła udział kol.
Maria Burchard - Sekretarz Generalny
SBP.

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty do Nautilusa
W dniach 11-12 grudnia br.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
oraz Goethe-Institut w Warszawie, we
współpracy z Multimedialną Biblioteką
dla Dzieci i Młodzieży „Nautilus”,
organizują międzynarodowe warsztaty
pt. „Niekonwencjonalne metody
wspierania czytelnictwa w bibliotekach
dla dzieci i młodzieży”.
Warsztaty, pomyślane w formie
praktycznych zajęć dla dwóch
dwudziestoosobowych grup
uczestników (każda grupa ma zajęcia
jednego dnia) odbywać się będą w
nowoczesnej bibliotece dla dzieci i
młodzieży „Nautilus”, która mieści się w
warszawskiej dzielnicy Białołęka. W
trakcie zajęć prowadzonych przez
Claudię Rouvel z Berlińskiego Centrum
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
LesArt, uczestnicy będą mieli możliwość
zapoznania się z kreatywnymi formami

pracy z książką (w tym również
obrazkową) oraz przetestowania ich w
praktyce, na przykładzie wybranych
pozycji literatury dziecięcej i
młodzieżowej. Organizatorzy
zapewniają tłumaczenie zajęć „na
żywo”. Uczestnicy otrzymają
certyfikaty potwierdzające udział w
szkoleniu. O przyjęciu na szkolenie
decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt
udziału w warsztatach wynosi 50 zł.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
bibliotekarzy zainteresowanych
n iekonwenc jonaln ymi met odami
wspierania czytelnictwa, zdobywania
przyszłych czytelników, rozwoju
kreatywności, umiejętności
komunikowania się. Więcej informacji
o wa rsz ta tac h o ra z p rog ram
i formularz zgłoszenia dostępne są na
naszej stronie internetowej.
www.ebib.info

Konferencja dyrektorów WBP
W dniach 6-7 października br.
odbyła się w Gorzowie Wlkp. w
siedzibie WBP narada
d y r e k t o r ó w w o j e w ó d z k ic h
bibliotek publicznych, w której
uczestniczyli m.in. dyrektor
Biblioteki Narodowej - Tomasz
Makowski, przewodnicząca SBP
- Elżbieta Stefańczyk oraz
dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden. Narada
poświęcona była omówieniu
najistotniejszych zagadnień
związanych z rozwojem bibliotek
publicznych. W trakcie narady
uczestnicy zostali zapoznani z
założeniami nowego programu
Biblioteka+, zarządzanego przez
Instytut Książki oraz Programu
Bibliotecznego realizowanego
przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Oba programy są ukierunkowane
na biblioteki w gminach wiejskich i
małych miastach. Dyskutowano
również nad prawnymi aspektami
działalności bibliotecznej
dotyczącymi m.in. egzemplarza
obowiązkowego oraz nowelizacji
ustawy o bibliotekach.

Wizyta kol. ElŜbiety
Stefańczyk w Sieradzu
8 października br. w Sieradzu
odbyła się konferencja pt. „Praca
on-line i udostępnianie wspólnej
bazy bibliotek gminnych i
m i e j sk o -g m in n y c h p o w ia t u
sieradzkiego”, zorganizowana
przez Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Sieradzu, przy
współudziale finansowym MKiDN
oraz firmy Sokrates-Software.
Jeden z referatów - nt.
„Biblioteka Narodowa dla
bibliotek publicznych” wygłosiła
Elżbieta Stefańczyk wicedyrektor BN.
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Zaprosili nas:
• październik - Biblioteka Sztuki. Nowe Terytoria, Czytelnia liberatury oraz Korporacja Ha!art na serię spotkań

„Wstęp do liberatury” oraz inne spotkania, festiwale i premiery literackie,
• październik - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, WypoŜyczalnia dla Dorosłych i Mło-

dzieŜy 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,
• 2 października - Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu na uroczystość wręczenia

Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego,
• 5 października - Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej na VI Warszawskie Święto Chleba,
• 7 października - Stowarzyszenie Filmowców Polskich na dyskusję nt. obywatelskiego projektu ustawy medial-

nej i abonamentowej,
• 8 października - Burmistrz Jabłonowa Pom. oraz kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłono-

wie na uroczystości Jubileuszu 60-lecia Biblioteki. Gratulacje dla zespołu biblioteki przesłała ElŜbieta Stefańczyk,
• 8 października - KsiąŜnica Pomorska na wernisaŜ wystawy fotograficznej „Spojrzenie z ukosa - inscenizacja w

fotografii”
• 8 października - Goethe Institut w Warszawie, Punkt Informacji o Rynku KsiąŜki oraz Oficyna Literacka Nor

sur Blanc na spotkanie z pisarzem Pascalem Mercie,
• 9 października - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na konfe-

rencję „Czytając Herberta”,
• 10 października - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

na konferencję pt. „Biblioteka XXI wieku”, która odbyła się w siedzibie Biblioteki,
• 16 października - Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na sesję nauko-

wą „Jan Paweł II o pokoju, wojnie i wojsku”. W seminarium uczestniczyła Anna Grzecznowska - dyrektor
Biura ZG SBP,
• 17 października - Polskie Towarzystwo Wydawców KsiąŜek oraz Biblioteka Raczyńskich na uroczystość wrę-

czenia nagród laureatom IX Konkursu Literackiego PTWK,
• 24 października - Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na uroczystości

jubileuszowe 70-lecia działalności Biblioteki, list gratulacyjny skierowała do uczestników przewodnicząca SBP,
• 23 października - Fundacja Batorego oraz Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” na debatę

„Obecni nieobecni. Europejskie dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości lokalnej”,
• 29 października - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie na sesję poświęconą tematowi: „Grafika ksiąŜki warszawskiej”
Nowości wydawnicze:
1. Aktualizacja do „Prawa bibliotecznego na co dzień” autorstwa L. Bilińskiego . - 5 zł
2. "Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia" - pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka
Tomaszczyka . - 42 zł
Zapowiedzi wydawnicze:
1. „Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować” - Mariola Antczak, Anna Nowacka . -

EKSPRES ZG SBP
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.
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