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Posiedzenie Zarządu Głównego SBP
W dniu 7 października br. odbyły się kolejne posiedzenia
Prezydium oraz Zarządu Głównego SBP. Oba spotkania
prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. Na
pierwszym omówiono bieżącą sytuację Stowarzyszenia w
zakresie realizacji planu pracy, stan finansów na koniec III
kwartału oraz zatwierdzono Regulamin Redakcji Czasopism
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W posiedzeniu Zarządu Głównego, oprócz jego członków
uczestniczyli zaproszeni goście: Elżbieta Zaborowska przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Bolesław Howorka – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,
Stanisław Czajka - honorowy przewodniczący SBP, osoby
z Biura ZG SBP (Anna Grzecznowska, Marianna Brachfogel, Janusz Nowicki), Jan Wołosz - red. naczelny
„Bibliotekarza” i Jadwiga Chruścińska - red. naczelny
„Poradnika Bibliotekarza”. Po otwarciu posiedzenia przez
E. Stefańczyk i przyjęciu protokółu z zebrania w dniu
19.06.2009 r. omówiono kolejno: sposoby upowszechniania
w strukturach Stowarzyszenia wniosków Krajowego Zjazdu
Delegatów SBP, przedsięwzięcia zrealizowane lub rozpoczęte w ramach Programu działania SBP na lata 20092013 (relacjonowała E. Stefańczyk), stopień wykonania
Planu pracy ZG SBP w 2009 r. , z uwzględnieniem planu
wydawniczego oraz kondycji finansowej Stowarzyszenia (E.
Stefańczyk, J. Nowicki, J. Pasztaleniec-Jarzyńska). W
tym ostatnim punkcie zwrócono uwagę, że zaczynamy odczuwać skutki kryzysu ekonomicznego (wobec ograniczenia
środków bibliotek na zakupy spada sprzedaż naszych wydawnictw, zanotowano mniejsze dochody z reklam, wzrosły
natomiast koszty druku oraz inne); potrzebne jest większe
zaangażowanie struktur SBP w promocję naszych publikacji.
Następny punkt porządku obrad poświęcono realizacji
Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata
2010-2021. Maria Burchard – koordynator „Strategii...”
przekazała informacje o wynikach spotkania w dniu 3 lipca
br., na którym ustalono opiekunów z ramienia ZG, poszczególnych celów strategicznych i projektów wpisanych do tych
celów. W sumie przewidzianych jest do realizacji 25 projektów ujętych w 5 celach strategicznych i 15 szczegółowych. Z tego 18 projektów dotyczy działań stałych oraz
rozpoczynających się w 2010 roku. W poszczególnych celach rozwoju Stowarzyszenia osobami odpowiedzialnymi
za ich realizację zostały:
Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki
bibliotecznej w Polsce – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym
(strategicznym) partnerów w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk
Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk
Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form
kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego

bibliotekarza – Halina Ganińska,
Cel lV: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza – Maria Burchard.
We wrześniu zwróciliśmy się ponadto do przewodniczących
okręgów z prośbą o wnikliwą analizę „Strategii...” i nadsyłanie do Biura ZG propozycji zadań szczegółowych na rok
2010, z których część będzie mogła być dofinansowana
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Analizą tego materiału zajmie sie Pani Elżbieta Górska.
Propozycje z okręgów będą też prezentowane na warsztatach poświęconych realizacji Strategii, które odbędą się w
dniach 7-8 października (dla okręgów SBP) oraz 17-18
grudnia br. (dla sekcji i komisji ZG SBP).
W dyskusji na ten temat głos zabrał m.in. Stanisław Czajka, który pogratulował autorom „Strategii Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” wydania wersji
polsko-angielskiej. Podkreślił fakt dostępności, który jest
rzeczą ważną; jednocześnie zaznaczył, że należy bardzo
starannie rozważyć, jak tę istotną dla środowiska bibliotekarskiego koncepcję intelektualną wdrażać w życie.
Projekt przekazania SBP grantu celowego na budowę nowego portalu SBP oraz realizację wybranych elementów
„Strategii...” przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przedstawiła Elżbieta Stefańczyk. Wsparcie
udzielone przez FRSI w latach 209-2013 może być przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami branżowymi w
kraju i za granicą, działania rzecznicze, konsultacje ekspertów, opracowanie raportów i analiz istotnych z punktu widzenia realizacji „Strategii...” Działania te muszą być ujęte
w rocznych planach działania SBP. Pani przewodnicząca
przedstawiła także projekt umowy grantowej, który jest
konsultowany z kancelarią prawną.
Przedstawiła również inne działania planowane w 2010 r.,
w tym związane z realizacją programu Tydzień Bibliotek
2010. Zastanawiając się nad hasłem programu wybrano
ostatecznie hasło: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”,
nawiązujące do zbliżającego się Roku Chopinowskiego.
Omówiła ponadto wnioski przekazane do MKiDN w sprawie Ustawy o bibliotekach, stanowisko ZG SBP dotyczące
Certyfikatu Biblioteka+ oraz opinie środowiskowe na temat
„Raportów o stanie kultury”.
Zarząd Główny podjął decyzję o przystąpieniu do międzynarodowej organizacji EBLIDA, reprezentującej środowisko
bibliotekarskie w Komisji Europejskiej.
W sprawach różnych Elżbieta Stefańczyk przekazała relację z pobytu na Kongresie IFLA (23-27.08.) oraz Kongresie
Kultury Polskiej (23-25.09.). Jan Wołosz podjął kwestię
wpływu Stowarzyszenia na kształt szkolenia zawodowego
bibliotekarzy; Piotr Marcinkowski natomiast przybliżył
ideę IV Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w
Krakowie, w dn. 5-6 listopada, pod hasłem: „Inicjatywy
młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i
technologie”.
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Warsztaty „Rozwój potencjału instytucjonalnego SBP”
Warsztaty, zorganizowane we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odbyły się w
dniach 7-8 października 2009 r. w Bibliotece Narodowej. Uczestniczyło w nich 30 członków Stowarzyszenia, w
tym przedstawiciele okręgów oraz opiekunowie okręgów - członkowie Zarządu Głównego, a także pracownicy Biura ZG i FRSI. Zajęcia prowadziła trener Anna Hejda.
Celem warsztatów było: opracowanie metodyki realizacji wybranych elementów „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, dotyczących 5
celów strategicznych, zdefiniowanie zadań i działań,
które będą realizowane w ramach poszczególnych celów
strategicznych w 2010 r., powołanie zespołów roboczych, określenie odpowiedzialności, ustalenie terminów i
zasad komunikacji.
Program warsztatów ujęty był w 5 sesjach. W sesji I
przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk przedstawiła
historię powstania „Strategii…”, zaś Maria Burchard –
koordynator „Strategii…” zdefiniowała przyjętą w dokumencie wizję i misję Stowarzyszenia. Następnie osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów
strategicznych zaprezentowały dotychczasowe wyniki
pracy, zwracając szczególną uwagę na proponowane
projekty zadań.
W trakcie sesji II i III uczestników podzielono na 5 grup,
odpowiadających celom strategicznym; poszczególne
grupy zastanawiały się nad działaniami niezbędnymi do
realizacji przyjętych zadań i ustalały terminy wykonania,
poziom odpowiedzialności koordynatorów (Zarząd
Główny SBP, okręgi i oddziały Stowarzyszenia, wojewódzkie biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i akademickie, pedagogiczne i szkolne), niezbędnych partnerów (samorządy, powiaty, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, uczelnie, środowiska związane z sektorem książki,
organizacje branżowe itp.).
W sesji IV i V liderzy grup przedstawiali na forum
warsztatów rezultaty pracy zespołów, a w trakcie dyskusji pozostali uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i propozycje, w tym również dotyczące możliwości sfinansowania
niektórych elementów „Strategii…’ przez FRSI. Przedstawiciele okręgów zwracali uwagę na słabą orientację
struktur terenowych w zakresie zagadnień legislacyjnych
dot. działalności bibliotek, a także możliwości pozyskiwania środków na rozwój bibliotek, podkreślali konieczność prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i doradztwa
dla bibliotekarzy. Pani Elżbieta Górska przedstawiła
wstępną listę zadań, proponowanych przez struktury
terenowe SBP, do objęcia dofinansowaniem przez FRSI.
Propozycje te napływały do Biura ZG, w odpowiedzi na
apel przewodniczącej SBP do okręgów i oddziałów Stowarzyszenia.
Na pytania związane z możliwościami Programu Rozwoju Bibliotek odpowiadała Pani Noemi Gryczko, która
prowadzi z ramienia FRSI prace dot. grantu dla SBP na
rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia. Z
kolei prowadząca warsztaty, Anna Hejda omówiła, w
jaki sposób powinien być dalej budowany plan działań

na 2010 rok.
Ustalono terminy dalszych prac i sposoby komunikacji,
wybrano głównego koordynatora działań zaplanowanych na 2010 r. w ramach „Strategii…” (Marię Burchard)
Na zakończenie warsztatów uczestnicy wyrazili swoje
opinie na temat poziomu merytorycznego i organizacyjnego spotkania oraz propozycji usprawnień, wypełniając
specjalną ankietę opracowaną przez FRSI. Z uzyskanych
odpowiedzi wynika, ze zaproponowana forma dyskusji
na temat realizacji „Strategii…”, wzmocnienia działalności i rangi Stowarzyszenia uzyskała pełna aprobatę
uczestników.

Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy
Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich zorganizowały w dniach 89.10.2009 r. konferencję pt. „Regionalna prasa bibliotekarska - doświadczenia i perspektywy”. Celem spotkania redaktorów było omówienie kierunków zmian w
redagowaniu regionalnych czasopism bibliotekarskich,
metody współdziałania ze środowiskiem bibliotekarzy
oraz prezentacja dorobku i doświadczeń czasopism.
Głównym punktem obrad była jubileuszowa sesja poświęcona 50.letniej rocznicy czasopisma „Bibliotekarz
zachodniopomorski” – w aspekcie dokonań historycznych
i perspektyw rozwoju. Czasopismo to cieszy się dużym
uznaniem czytelników, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Omawiano m.in. zwiększenie poziomu naukowego czasopisma oraz przejście z wersji drukowanej na edycję
cyfrową. Został dostrzeżony także jubileusz starszego o
10 lat ogólnopolskiego czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Redaktor Jadwiga Chruścińska w referacie
„60 lat „Poradnika Bibliotekarza” przedstawiła rozwój
historyczny pisma, jak i okres obecny, związany ze stałym poszerzaniem zakresu treściowego czasopisma i
jego funkcji ( środowiskowej, edukacyjnej). Problemem
redakcji jest powolny spadek nakładu. Do tej ostatniej
kwestii nawiązywały przedstawione analizy nt. czytelnictwa czasopism (Poznań, Szczecin), które wskazywały
na dużą popularność „Poradnika Bibliotekarza”, ale
zwracały także uwagę na rosnące zainteresowanie np.
„Biblioteki w Szkole”. W ankietach bibliotekarze wypowiedzieli się za tradycyjną wersją czasopism.
W dyskusji, kończącej obrady, zastanawiano się nad
przyszłością prasy regionalnej, która z pewnością będzie zmierzała w kierunku cyfryzacji, ale obecnie ma się
dość dobrze w tradycyjnym kształcie. Wyrażano obawy, czy cyfryzacja nie spowoduje regresu czytelnictwa
czasopism zawodowych. Młodzi redaktorzy czasopism
regionalnych wyrazili chęć częstszego spotykania się w
celu nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń redakcyjnych.
Książnica Pomorska – gospodarz i organizator konferencji - zobowiązała się do publikacji materiałów konferencyjnych.
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Narada w sprawie egzemplarza obowiązkowego
W dniu 26 października br. w Bibliotece Narodowej
odbyło się, z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, kolejne w tym roku spotkanie bibliotekarzy z
wydawcami, poświęcone zmianie przepisów dot. egzemplarza obowiązkowego. W spotkaniu, prowadzonym przez przewodniczącą SBP Elżbietę Stefańczyk,
wzięli udział: ze strony Biblioteki Narodowej: Tomasz
Makowski, Barbara Budyńska, Hanna Kęsicka, Renek Mendruń, ze strony bibliotek uczelnianych oraz
Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich:
Danuta Konieczna (UWM w Olsztynie), Ewa Kobierska-Maciuszko (BUW), Mirosław Supruniuk (UMK
Toruń), Krystyna Sanetra (UJ), ze strony SBP: Elżbieta
Stefańczyk, Anna Grzecznowska, ze strony wydawców: Aniela Topulos i Antoni Szperlich (PTWK), Piotr
Dobrołęcki (PIK ), S ławomir Gór zyński
(Wyd a w ni ct wo D iG), Henr y k Podol ski
(Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych), Józef
Skrzypiec (Wydawnictwo Bellona).
Uczestnicy zapoznali się z rozesłanymi wcześniej
przez Biuro ZG SBP materiałami IFLA na ten temat
oraz stanowiskiem Międzynarodowej Federacji Wydawców. Wyniki badań prowadzonych w bibliotekach uprawnionych do otrzymywania eo zaprezentowała dr Barbara Budyńska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Obejmowały one struktury wpływów do
bibliotek objętych eo, w odniesieniu do druków zwartych, ciągłych oraz pozostałych zbiorów, a także zakupów zbiorów, w ujęciu ilościowym i wartościowym.
Dane dotyczyły lat 2006-2008; przedstawiono także
dane „skrajne” z lat 2005 i 2008 (wielkość i wartość
wpływów według typów dokumentów).
W dyskusji podnoszono m.in. kwestie różnych kryteriów wyceny zbiorów; bibliotekarze za podstawę
wyceny przyjmują ceny detaliczne, zaś wydawcy –
ceny zbytu. Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej - dr Tomasz Makowski omówił stanowisko
KRB w tej sprawie, które uwzględnia oczekiwania
wydawców w zakresie zmniejszenia kosztów eo. Podkreślił, że głównym zadaniem eo jest ochrona dziedzictwa kulturowego, nie zaś rozwój bibliotek. Zwrócił
przy tym uwagę, że sprawa eo dotyczy nie tylko papierowej wersji zbiorów, ale i elektronicznej. Poinformował, że zgodnie z decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Biblioteka Narodowa pełnić
będzie funkcje Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych; w 2010 r. dostanie ok. 20 mln zł. na budowę repozytorium książki
elektronicznej. Rozwiąże to problem magazynowania
zbiorów, pozwoli zaoszczędzić środki wydawane dotychczas na skanowanie, umożliwi dostęp do specjalistycznych zbiorów, choć jeszcze nie wiadomo, kto i w
jaki sposób będzie mógł z niego korzystać.
Wypowiedzi wydawców oscylowały wokół ograniczenia liczby eo przekazywanych do bibliotek; argumentowano, że oni przede wszystkim ponoszą związane z tym koszty, na które oprócz kosztów bezpo-

średnich, związanych z wytworzeniem książki składają
się koszty pośrednie (m.in. pakowania, magazynowania) i tzw. koszty społeczne (koszty wysyłki).
Wydawcy chcieliby zmniejszyć liczbę egzemplarzy
przekazywanych do Biblioteki Narodowej, Biblioteki
Jagiellońskiej oraz wojewódzkich bibliotek publicznych otrzymujących tzw. egzemplarz regionalny. Domagają się również możliwości zaliczenia kosztów eo
do kosztów uzyskania przychodu i wprowadzenia ulgi
podatkowej.
W podsumowaniu Piotr Dobrołęcki zaproponował
powołanie zespołu, który zajmie się opracowaniem
projektu zmian w ustawie o eo i rozporządzeniu określającym biblioteki uprawnione do otrzymywania eo,
z uwzględnieniem wersji elektronicznej. Ustalono, że
do zespołu powinno wejść po 2 przedstawicieli bibliotekarzy i wydawców oraz 1 z BN. Do 15 listopada
br. wszystkie strony podadzą nazwiska swoich kandydatów; pierwsze wyniki prac zespołu powinny być
przedstawione do konsultacji do 15 grudnia br.

25. spotkanie
Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
W dniach 5-6 października 2009 r. w Jeleniogórskiem
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicy
Karkonoskiej, odbyło się 25. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP. Wzięli w nim udział
przedstawiciele bibliotek publicznych z całego kraju
oraz z Biblioteki Narodowej.
W pierwszym dniu spotkania zaprezentowano osiągnięcia bibliotek z Jeleniej Góry oraz województwa dolnośląskiego; rozważano sprawy kontroli poprawności opisu
bibliograficznego, akcentowano korzyści funkcjonowania
Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Omówiono również działalność Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, oraz
stan prac nad bibliografią regionalną, opracowywaną
obecnie w ramach Dolnośląskiej Bibliografii Regionalnej.
W dyskusji uczestnicy pytali o rozwiązania organizacyjne, dane statystyczne, jakość i poprawność bibliografii
regionalnych opracowywanych w ramach DBR.
W drugim dniu spotkania Marzena Przybysz podsumowała działalność Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG
SBP w latach 2005-2009. Podała też propozycje do
planu prac na najbliższe lata, które nawiązują do
„Strategii SBP na lata 2010-2021” i „Programu działania SBP na lata 2009-2013”.
W dalszej części spotkania omawiano przykłady rozwoju bibliografii regionalnej w Niemczech, zaprezentowano
stan prac prac nad bibliografią Śląska oraz Warmii i
Mazur,
W trakcie dyskusji poruszano zagadnienia selekcji materiałów regionalnych, sprawności używanych systemów
komputerowych i przysposobienia ich do lepszej przydatności dla potrzeb bibliografii regionalnej. Zastanawiano sią także nad problemami digitalizacji zbiorów i
związanego z nią prawa autorskiego, współpracy między ośrodkami bibliograficznymi w regionach.

3

Nr 10 (77) | Październik

„Biblioteki powiatowe Podkarpacia załoŜenia i rzeczywistość”
W dniach 15 – 16 października 2009 r. w Sanoku odbyła
się konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych i pełniących funkcje powiatowe na terenie woj. podkarpackiego. Zorganizowana przez WiMBP w Rzeszowie, MBP w Sanoku oraz
ZO SBP w Rzeszowie, miała na celu umożliwienie uczestnikom
spojrzenie na biblioteki powiatowe w dziesięć lat od momentu ich ustawowego przywrócenia do sieci bibliotek publicznych. Organizatorzy podjęli próbę zdefiniowania standardów, jakie powinna spełniać tego typu placówka, z uwzględnieniem regionalnej specyfiki funkcjonowania bibliotek. Do
wygłoszenia wykładów zaproszono specjalistów z IKiCZ BN:
dr Barbarę Budyńską – Biblioteki powiatowe – otoczenie
prawne, idea, modele oraz Małgorzatę Jezierską - Stan organizacyjny bibliotek powiatowych w Polsce po 10 latach. Problemy funkcjonowania bibliotek powiatowych zarysował w dyskusji Jan Wołosz - Redaktor Naczelny Bibliotekarza. Trudny i
nadal niezakończony proces kształtowania sieci bibliotek powiatowych w woj. podkarpackim przedstawił Stanisław Turek - dyrektor WiMBP w Rzeszowie, a znaczenie opieki merytorycznej dla funkcjonowania bibliotek miejskich, miejskogminnych i gminnych i jej formy omówiła Lucyna Kloczkowska - kierownik z WiMBP w Rzeszowie. Swoimi przemyśleniami dotyczącymi roli bibliotek powiatowych, dzielili się dyrektorzy podkarpackich bibliotek w Krośnie - Teresa Leśniak,
Jaśle - Małgorzata Piekarska i Kolbuszowej - Andrzej Jagodziński, prezentując równocześnie jak realizowane są funkcje
powiatowe w kierowanych przez nich placówkach.
W konferencji uczestniczyła również przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk, która
omówiła Rolę biblioteki powiatowej w integracji środowiska
bibliotekarskiego oraz wręczyła nagrody przyznane przez
Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie bibliotekom za najlepiej
przeprowadzony „Tydzień Bibliotek” na Podkarpaciu. Uczestnicy konferencji zwiedzili również sanocką Miejska Bibliotekę
Publiczną im. Grzegorza z Sanoka oraz Muzeum Historyczne
z cenną kolekcją ikon i Galerię Zdzisława Beksińskiego.

Spotkanie z redakcjami czasopism SBP
Dnia 21 października 2009 r. odbyło się spotkanie przewodniczącej SBP oraz przedstawicieli
Biura ZG SBP z redakcjami czasopism Stowarzyszenia. Poszczególne redakcje reprezentowali:
Przegląd Biblioteczny - Barbara Sosińska-Kalata,
Ewa Chuchro, Zagadnienia Informacji Naukowej
- Bożenna Bojar i Anna Stanis, Poradnik Bibliotekarza: Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska - Sekretarz Redakcji Poradnika Bibliotekarza,
Bibliotekarz - Jan Wołosz, Marzena Przybysz.
Witając przybyłych gości Elżbieta Stefańczyk
podziękowała redakcjom czasopism SBP za ich
pracę w kadencji 2005-2009 oraz wolę kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem w kadencji
2009-2013 i wręczyła nominację. Następnie dyrektor Janusz Nowicki przedstawił obecną sytuację Wydawnictwa SBP; z uwagi na fakt, że jest
to pierwsze spotkanie w tym składzie po Krajowym Zjeździe Delegatów podsumował krótko 4
minione lata. Ocenił je jako dobre: czasopisma
prezentują wysoki poziom merytoryczny, ZIN i
Przegląd Biblioteczny znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSzW, poszerzono zawartość tematyczną Poradnika Bibliotekarza oraz
Bibliotekarza, poprzez wkładki promujące literaturę dziecięcą, dyskusyjne kluby książki, dobre
praktyki biblioteczne, w tym inicjatywy bibliotek
na rzecz osób starszych.
Z drugiej strony zaczynamy odczuwać skutki kryzysu ekonomicznego: nakłady czasopism maleją,
spada również sprzedaż książek, zmniejszyły się
dochody z reklam w czasopismach, co w rezultacie
pogorszyło kondycję finansową Stowarzyszenia.
Dyskutowano nad możliwością jej poprawy poprzez m.in.: ograniczenie liczby gratisów, wysokości wypłacanych honorariów, usprawnienie systemu dystrybucji, zwiększenie źródeł i form promocji
(np. na konferencjach, na stronie internetowej).
Zastanawiano się także nad równoległym wydawaniem publikacji w formie papierowej i elektronicznej. Rozważano możliwości poszerzenia zawartości merytorycznej czasopism tak, aby poprzez publikację prac promować młodych pracowników naukowych. Uzgodniono, że redaktorzy
czasopism naukowych powinni być członkami Jury
konkursu Nagroda Młodych SBP im. Marii Dembowskiej.

Kampania 1% - wyniki
Miło nam zakomunikować, że z odpisów podatkowych za rok 2008, przekazanych na rzecz
SBP, uzyskaliśmy - 8818,10 zł.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Biuro ZG SBP
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Kongres o wykluczeniu cyfrowym
W dniach 22-23 października 2009 roku w Brukseli, w salach Parlamentu Flamandzkiego, miał miejsce kongres o wykluczeniu cyfrowym: European Congress on e-inclusion: technology and beyond in public libraries. Został zorganizowany
przez Civic Agenda przy współudziale Rządu Flandrii - Ministerstwa Kultury, Młodzieży, Sportu i Mediów, Bill&Melinda
Gates Foundation, Bibnetu oraz NAPLE Forum.
Ponad 200 delegatów reprezentujących środowiska akademickie, oświatowe, publiczne i prywatne, NGO oraz ich partnerzy zajmujący się nowymi technologiami spotkali się z
przedstawicielami sektora bibliotek publicznych. W kongresie brali udział reprezentanci ponad 24 krajów.
Program kongresu miał na celu podkreślenie roli europejskich
bibliotek publicznych jako podstawowych komponentów prowadzących do rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego.
Kongres otworzyła Joke Schauvliege, flamandzka Minister
ds. Środowiska, Przyrody i Kultury, podkreślając zaangażowanie Rządu Flandrii w decydującą rolę bibliotek publicznych dla rozwoju społeczeństwa informacji, których usługi
oparte są na nowych technologiach, jak Internet czy e-booki.
Przypomniała także, że przyszłość bibliotek zależy nie tylko
od innowacji technologicznych, ale również od samych ludzi.
Podczas Prelegentami kongresu byli dyrektorzy europejskich
bibliotek (m. in. z Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Belgi,
Holandii), profesorowie europejskich uniwersytetów, centrów
informacji, przedstawiciel Komisji Europejskiej (ds. Polityki,
Społeczeństwa Informacji i Mediów), przedstawiciel Fundacji
Billa i Melindy Gatesów, dyrektor Bibnetu. Podczas kongresu
można było wziąć udział w trzech różnych seminariach, dotyczących: tworzenia środowiska cyfrowego, wymiaru jego
społecznego i ekonomicznego oddziaływania na poprawę
wiedzy, innowacji i rozwoju społeczeństwa.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na
kongresie reprezentowała – Joanna Chapska, uczestnikiem
był także Jacek Wojnarowski – Prezes Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Rafał Kramza – przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Opinia SBP w sprawie Europeany
W odpowiedzi na prośbę Ziny Jarmoszuk - Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, SBP przekazało swoją opinię odnoszącą się do projektu stanowiska rządu RP dot.
Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitetu
Regionów - Europeana - kolejne kroki.
SBP popiera projekt Europeana - internetowej biblioteki europejskiej. Obecność i aktywne uczestnictwo w projekcie Biblioteki Narodowej, prezentowanie polskich zasobów cyfrowych gromadzonych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona a także perspektywa udziału innych polskich bibliotek,
uznano za prawidłowy kierunek rozwoju Europeany i lokowania w niej polskich zasobów cyfrowych. SBP poparło stanowisko Rządu RP i wyraziło nadzieję na zapewnienie stabilnych środków finansowych na realizację udziału polskich bibliotek w przedsięwzięciu.

Międzynarodowe spotkanie Convening
on Strenthening Library Associations w
Hadze
19-20 października 2009 r., na zaproszenie
Bill&Melinda Gates Foundation (B&MGF) odbyło
się w Hadze dwudniowe spotkanie Convening on
Strenthening Library Associations, w którym wzięli
udział przedstawiciele stowarzyszeń bibliotekarskich oraz organizacji realizujących program biblioteczny, finansowany przez B&MGF, z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy. Ze strony polskiej udział wzięli Joanna Chapska i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska jako przedstawicielki ZG SBP
oraz Jacek Wojnarowski i Jacek Królikowski z
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
realizującej w Polsce program biblioteczny zainicjowany i finansowany przez B&MGF. Fundację Gates’ów reprezentowało 5 osób, a łącznie uczestniczyło 31 osób.
Celem spotkania była wymiana informacji o sytuacji
i roli stowarzyszeń bibliotekarskich w krajach, w
których jest realizowany program biblioteczny
B&MGF. W formie warsztatowej pracy grupowej
(word café peer discussion) uczestnicy formułowali
oczekiwania dotyczące zwiększenia znaczenia stowarzyszeń, metod zarządzania i finansowania,
poszerzenia partnerstwa i skutecznego lobbingu na
rzecz stowarzyszeń i bibliotek, współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń.
W spotkaniu wzięła udział Jennifer Nicholson, pełniąca funkcję sekretarza generalnego IFLA, która
przedstawiła działalność tej organizacji oraz najnowszy program przeznaczony dla działaczy stowarzyszeń bibliotekarskich w postaci elektronicznego pakietu szkoleniowego (Building Strong Library
Association training package module), przewidziany do realizacji od 2010 roku. Przedstawicielki
stowarzyszeń bibliotekarskich w Holandii
(Netherland Public Library Association) oraz Danii
(Danish Library Association) omówiły obecną sytuację stowarzyszeń w ich krajach. Jessica Dorr z
B&MGF przedstawiła plany ustanowienia od połowy przyszłego roku wspólnie z IFLA nowego programu wspierającego stowarzyszenia bibliotekarskie. Uczestnicy spotkania zwiedzili także nowoczesną bibliotekę publiczną DOK Library Concept Center w Delft. Duże zainteresowanie wzbudziła
„Strategia SBP na lata 2010-2021”, której angielska wersja została przekazana przedstawicielom
zagranicznych stowarzyszeń.

Konferencja dyrektorów WBP
W dniach 1-2.10.2009 odbyła się Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. W
spotkaniu uczestniczyła E. Stefańczyk, która mówiła
o „Strategii SBP na lata 2010-2021”. Wśród tematów omawianych na spotkaniu znalazły się m.in.
Certyfikat jakości realizacji programu Biblioteka+,
Programie Rozwoju Bibliotek, systemie kształcenia
bibliotekarzy oraz Kongresie Kultury Polskiej.
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Obrady Krajowej Rady Bibliotecznej

Nowe Koło SBP w Pruszkowie

12 października w Bibliotece Narodowej odbyło
się trzecie posiedzenie KRB, poświęcone wypracowaniu opinii KRB do „Projektu założeń do projektu
ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw”. KRB ustosunkowała się m.in. w następujących kwestiach: nowelizacji Rozp. MKiDN z
9.03.1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie stwierdzania tych
kwalifikacji, egzemplarza obowiązkowego dla bibliotek (m.in. wersja elektroniczna publikacji przekazywana do centralnego repozytorium w BN,
ograniczenie liczby bibliotek uprawnionych do
otrzymywania egzemplarza obowiązkowego),
zmian w ustawie o zamówieniach publicznych idących w kierunku wyłączenia z procedur przetargowych zakupu materiałów bibliotecznych do zbiorów, łączenia bibliotek. W tej ostatniej kwestii
członkowie Rady reprezentowali różne stanowiska.
Przewodnicząca SBP - członek KRB, opowiedziała
się przeciw zmianie zapisu obowiązującego w ustawie o bibliotekach zakazującego łączenie bibliotek.

W dniu 12 października 2009 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła SBP dla powiatu pruszkowskiego. Spotkanie
odbyło się w Filii nr. 7 PiMBP im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Uczestniczyli w nim bibliotekarze z powiatu pruszkowskiego oraz kol. kol. E. Stefańczyk, J. Pasztaleniec-Jarzyńska,
M. Sówka-Cychner. Efektem spotkania było powołanie Koła
SBP, liczącego 15 członków oraz wybranie jego Zarządu.
Przewodniczącą Zarządu Koła została Ewa Rednowska, sekretarzem Beata Fedoro, skarbnikiem Grażyna Nowocień.
Gratulujemy bibliotekarzom takiej inicjatywy.

Rabaty na wydawnictwa SBP.
Zachęcamy do prenumeraty zbiorowej naszych czasopism dla
bibliotek i bibliotekarzy. Oferujemy korzystne rabaty na Bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, w zależności od liczby egzemplarzy: 3-6 egz. - 10%, 7-9 egz - 15%, powyżej 10 egz. - 20%
Na książki i wydawnictwa SBP przy zamówieniach zbiorczych
(powyżej 10 egzemplarzy jednego tytułu) proponujemy rabat w
wysokości 20%. Oferta obejmuje czasopisma i książki wydane
dotychczas, a także prenumeratę na 2010 rok.
Zamówienia: Dział Promocji i Kolportażu: tel. 22 825-50-24; fax
22 825-53-49; e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Nowość wydawnicza
„Dyskusyjne Kluby KsiąŜki w Bibliotekach” - nowa wkładka do Poradnika Bibliotekarza
W październiku br. ukazał się kolejny dwunastostronicowy, kolorowy dodatek tematyczny do
„Poradnika Bibliotekarza” nr 10.
Jego celem jest pokazanie zjawiska społecznego, jakim jest kreowanie mody na czytanie
ksiąŜek w licznie powstających w bibliotekach róŜnego typu (publicznych, dziecięcych,
szkolnych, pedagogicznych, parafialnych, więziennych, domach kultury) dyskusyjnych
klubach ksiąŜki. W 580 klubach udziela się czytelniczo ok. 5200 miłośników ksiąŜki.
Lektura dodatku umoŜliwi zdobycie wiedzy nt. genezy, istoty działalności DKK,
organizacji sieci klubów, ich rozwoju, systemu wspierania działalności klubów przez
Instytut KsiąŜki a takŜe bliŜsze zapoznanie się z przykładami działalności klubów
czytelniczych i skorzystanie z doświadczeń placówek w Bielsku Białej, Zielonej Górze, Opolu, Toruniu i Bytomiu.
Czytelników zainteresowany tą problematyką zapraszamy do systematycznej lektury „Poradnika Bibliotekarza”, gdzie na
bieŜąco będą ukazywały się teksty dotyczące DKK.

Zaprosili nas m.in.:
1 października - Muzeum Drukarstwa Warszawskiego na
sesję poświęconą Fili
4 października - Fundacja Generał ElŜbiety Zawadzkiej
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu na XIX sesję popularnonaukową na temat prof. dr hab. gen. bryg. ElŜbiety
Zawadzkiej połączoną z uroczystością nadania jej imienia
Bibliotece
6 października - Stowarzyszenie Księgarzy Polskich na
Jubileusz 90-lecia urodzin Tadeusza Hussaka, Honorowego

Przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
17 października - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy na spektakl „śoliborz 1944” oraz
inauguracje Praskiej Jesieni Czytelniczej 2009
23 października - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Ksiąznica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaluszu
na obchody 60-lecia istnienia i działalności biblioteki oraz
160-lecia urodzin patrona KsiąŜnicy. List gratulacyjny dla
zespołu biblioteki na ręce dyrektora Biblioteki przesłała ElŜbieta Stefańczyk.

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.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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