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

8 października odbyło się posiedzenie Prezydium 
ZG oraz Zarządu Głównego SBP, które prowadziła 
przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk. Głów-
ne tematy: 
− realizacja „Strategii SBP na lata 2010-2021”; 

stan prac na 30 września omówiła kol. Maria 
Burchard 

− portal SBP; kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
omówiła przyczyny opóźnień w uruchomieniu por-
talu oraz podjęte działania zaradcze. Zespół 
redakcji portalu zaprezentował wersję testową 
serwisu ze szczególnym uwzględnieniem prezen-
tacji wydawnictw SBP oraz działania sklepu in-
ternetowego. Przewiduje się, że portal sbp.pl 
zostanie uruchomiony w listopadzie; omówiono 
również działania promocyjne portalu, obejmują-
ce m.in. konkursy przewidziane na starcie serwisu. 
Zarząd Główny podjął decyzję o włączeniu kol.  
Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej do koordynacji 
działań podejmowanych w celu uruchomienia 
portalu 

− realizacja grantu dot. wzmocnienia potencjału 
SBP; kol. Elżbieta Górska - koordynator projektu, 
omówiła stan realizacji grantu na dzień 30 wrze-
śnia na podstawie sprawozdania kwartalnego 
przesłanego do FRSI, zwracając przy tym szcze-
gólną uwagę na pracę zespołów roboczych po-
wołanych do realizacji działań w zakresie bada-
nia efektywności bibliotek, prac nad nowelizacją 
ustawy o bibliotekach, budową systemu wypoży-
czeń międzybibliotecznych, kształtowaniem wize-
runku Stowarzyszenia 

− analiza sytuacji finansowej Stowarzyszenia; kol. 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska przedstawiła 
wynik finansowy za 3 kwartały 2010 roku, który 
jest dodatni, aczkolwiek zanotowano spadek 
sprzedaży czasopism, głównie Poradnika Biblio-
tekarza 

− wydawnictwo SBP; Anna Grzecznowska omówi-
ła działania na rzecz polepszenia wyników 
sprzedaży publikacji Stowarzyszenia 

− stan realizacji grantów dot. czasopism SBP; prace 
są realizowane zgodnie z harmonogramami, 
trwają przygotowania do rozliczenia merytorycz-
nego i finansowego 

− wyniki konkursu Tydzień Bibliotek 2010; I miejsce: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, II miejsce: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, III miejsce: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej; 
dyskutowano również o haśle TB 2011, ale żad-
na z propozycji nie została zaakceptowana. Za-
proponowano konsultacje w tym zakresie w struk-
turach terenowych SBP 

W sprawach różnych dyskutowano na temat udzia-
łu SBP w Kongresie Bibliotek Publicznych organizo-
wanym przez SBP. Uzgodniono, że prezentacją 
multimedialną dorobku Stowarzyszenia zajmie się 
zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, Jo-
anna Chapska, Marzena Przybysz i Tomasz Ka-
sperczyk. Kol. Elżbieta Stefańczyk przedstawiła 
wspólną akcję SBP i Świata Książki pomocy biblio-
tekom poszkodowanym w wyniku powodzi oraz 
innym najbardziej potrzebującym. Poinformowała 
także o przebiegu Światowego Kongresu IFLA, któ-
ry odbył się w tym roku, w dniach 10-15 sierpnia, 
w Göteborgu pod 
hasłem „Open access 
to knowledge - pro-
moting sustainable 
progress”. Joanna 
Chapska  natomiast 
przybliżyła tegorocz-
ne V Forum Młodych, 
które odbyło się  9-
10 września br. w 
Lublinie pod hasłem 
"Jakość bibliotek w 
naszych rękach" w 
Wojewódzkiej Biblio-
tece Publicznej im. 
Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie. Dy-
rektor Biura ZG SBP 
Anna Grzecznowska 
z a s y g n a l i z o w a ł a 
prace prowadzone w 
zakresie reorganiza-
cji Biura. Propozycje 
w tym zakresie pla-
nuje się przedstawić 
na grudniowym po-
siedzeniu ZG SBP. 

Posiedzenie Prezydium ZG oraz Zarządu Głównego SBP 
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Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedago-
gicznych 
 
W dniach 2-3 września w Konstancinie-Jeziornej odbyło się 
seminarium „Badanie efektywności bibliotek publicznych i 
pedagogicznych”. Głównym celem seminarium było przy-
gotowanie członków zespołu ds. badania efektywności bi-
bliotek publicznych i pedagogicznych do dalszej pracy 
poprzez dokonanie analizy sytuacji w zakresie badań 
efektywności w Polsce i na świecie. W seminarium uczestni-
czyli członkowie zespołu realizującego zadanie oraz za-
proszeni goście: dr Barbara Budyńska (BN), prof. Ewa 
Głowacka (UMK Toruń, tłumaczka normy ISO), Anna Kaź-
mierska, Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska),  Elżbieta 
Mieczkowska (Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedago-
giczna), Monika Kwaśniak (Książnica Pomorska), Zarząd 
Główny SBP reprezentowała Joanna Pasztaleniec-
Jarzyńska. Wygłoszono 11 wystąpień, które były przy-
czynkiem do dyskusji na temat metodologii badań efektyw-
ności bibliotek i wyboru wskaźników efektywności. Prezen-
towane materiały stały się podstawą do opracowania 
przez kierownika zadania - Lidię Derfert-Wolf prezentacji 
zawierającej skondensowane dane dotyczące treści będą-
cych przedmiotem badań zespołu. Materiał ten dostępny 
będzie na portalu sbp.pl. 
 
Kolejne spotkanie robocze zespołu odbyło się w dniach 25-
26 października w Warszawie w siedzibie Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie przy ul. 
Gocławskiej. 
Za podstawowe cele opracowania krajowego zestawu 
wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych przy-
jęto m.in. dostarczanie kadrze kierowniczej bibliotek narzę-
dzia do zarządzania, monitoringu postępów działania, 
oceny wykonania zadań oraz jako wsparcie dla tworzenia 
strategicznych planów rozwojowych bibliotek. Ustalono, że 
wskaźniki będą dobierane z punktu widzenia organizatora, 
kadry zarządzającej biblioteką, bibliotekarzy, użytkowni-
ków. Krajowe wskaźniki powinny być zgodne z ważnymi 
projektami krajowymi i zagranicznymi normami i zalecenia-
mi międzynarodowymi. W wyniku dyskusji przyjęto wersję 
roboczą wykazu krajowych wskaźników funkcjonalności, 
która będzie przedmiotem dalszych prac zespołu. Przewi-
duje się w grudniu br. przedstawienie przygotowanego 
przez zespół zestawu wskaźników do oceny ekspertów. 
 
Kształtowanie wizerunku organizacji - warsztaty dla 
członków SBP, 7 października 2010 
 
W warsztatach zorganizowanych przez ZG SBP uczestni-
czyło 30 osób. Uczestnikami byli członkowie ZG SBP, człon-
kowie Komisji Zarządzania i Marketingu, reprezentanci 
Forum Młodych, przedstawiciel serwisu Elektroniczna Biblio-
teka Pedagogiczna oraz członkowie SBP - respondenci 
ankiety „Jak nas postrzegają inni? Jak sami siebie widzi-
my?”. Celem warsztatów było przygotowanie członków SBP 
do udziału w pracach nad opracowaniem i przeprowadze-
niem kampanii na rzecz pozyskiwania członków wspierają-
cych SBP (zarówno instytucji jak i osób fizycznych). 
Warsztaty prowadził Tomasz Schimanek, polityk społeczny, 
trener i doradca w zakresie planowania strategicznego i 

projektowego. Część teoretyczna warsztatów oparta była 
o prezentacje przygotowane przez prowadzącego, w czę-
ści praktycznej uczestnicy podzieleni na 4 grupy, przy po-
mocy trenera, pracowali nad pomysłami na działania bu-
dujące wizerunek SBP wśród aktualnych i potencjalnych 
członków. Spośród uczestników warsztatów wyłoniona zo-
stała grupa robocza w składzie: Anna Aniszewska-
Sworczuk (Komisja Zarządzania i Marketingu SBP), Sylwia 
Błaszczyk (ZG SBP), Wiesława Budrowska (Sekcja Biblio-
tek Szkolnych i Pedagogicznych), Ewa Byczyńska (MBP 
Wągrowiec), Bożena Dawidowska-Langer (Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Warszawie), Katarzyna Kule-
sza (Forum Młodych), Marzena Przybysz (ZG SBP), Kata-
rzyna Regulska (Forum Młodych), Sławomir Siagło (Forum 
Młodych), której zadaniem będzie dopracowanie zgłoszo-
nych w czasie warsztatów pomysłów i przedstawienie do 
realizacji ZG SBP. Pracami grupy kieruje Helena Bednar-
ska, członek ZG SBP. Miejscem warsztatów była sala kon-
ferencyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w War-
szawie, której dyrekcja wspiera działania SBP. 
 
Zespół ds. wypożyczeń międzybibliotecznych 
 
W dniu 6 października odbyło sie kolejne spotkanie zespo-
łu zajmującego się opracowaniem koncepcji ogólnokrajo-
wego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych. Ustalono 
zagadnienia, które powinny znaleźć się w dokumencie koń-
cowym opisującym projekt. Opracowania poszczególnych 
zagadnień podjęli się: A. Fiebig: Wypożyczenia międzybi-
blioteczne w Polsce - stan obecny; I. Toczko, A. Kasprzyk: 
Opis projektu; T. Kosik: Oczekiwane wyniki projektu ; 
A. Niewalda: Uczestnicy systemu; L. Stalmach: Wytyczne w 
zakresie doboru sprzętu dla systemu wypożyczeń między-
bibliotecznych; E. Chrzan: Przewidywane koszty systemu. 
Przedstawiciele zespołu zamierzają wykorzystać w swoich 
pracach doświadczenia bibliotekarzy duńskich. Planowane 
jest przygotowanie w połowie listopada wstępnej wersji 
opisu systemu. 

Z prac nad realizacją Strategii SBP na lata 2010-2021 

Uprzejmie informujemy, że do kasy SBP wpłynęło 616-
8,80 zł z tytułu odpisów podatkowych za rok 2009. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Prze-
kazane środki zostaną wykorzystane na wsparcie projek-
tów prowadzonych przez ZG SBP.  

1% dla SBP 

29 października zostało zawarte porozumienie między 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Stowarzysze-
niem EBIB w sprawie zakończenia współpracy przy pro-
wadzeniu serwisu „Elektroniczna Biblioteka - Platforma 
cyfrowa SBP”. Obie strony wyraziły wolę kontynuacji 
współpracy w zakresie promocji uruchomionych przez nich 
nowych portali oraz wzajemnego przekazywania sobie 
informacji służących rozwojowi bibliotekarstwa i budowa-
nia tożsamości zawodu bibliotekarza. SBP i Stowarzysze-
nie EBIB zobowiązały się też do uregulowania statusu 
prawnego Biuletynu EBIB. 

Porozumienie ze Stowarzyszeniem EBIB 
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14 października Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za-
warło umowę z Wydawnictwem Świat Książki, na mocy któ-
rej Wydawnictwo przekazało SBP darowiznę w postaci 
książek. Stowarzyszenie zobowiązało się wykorzystać daro-
wiznę na cele statutowe SBP, w tym przekazać książki bi-
bliotekom, które ucierpiały w powodziach w 2010 roku oraz 
innym, najbardziej potrzebującym bibliotekom w kraju. Ko-
ordynatorami akcji są wojewódzkie biblioteki publiczne, 
które dokonują wybory bibliotek obdarowanych w regionie 
oraz pomagają w dystrybucji książek. Przekazywanie ksią-
żek rozpocznie się w listopadzie. 

W dniach 20-21 października, członkowie ZG SBP - Elż-
bieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, a 
także Elżbieta Górska, uczestniczyły w warsztatach 
„Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przy-
szłości”, organizowanych przez FRSI - realizatora projektu 
pod tym samym tytułem. Partnerem projektu są: Norweska 
Biblioteka Narodowa, Małopolski Instytut Kultury, Konfe-
rencja Dyrektorów WBP i norweskie biblioteki: Buskerud, 
Akershus, Vestfold. Poszczególne sesje spotkania, odby-
wające się w systemie mini-wykład + ćwiczenia, poświęco-
ne były następującym zagadnieniom realizacji strategii 
dla bibliotek: 
− prezentacja strategii i metod jej realizacji 
− zasady monitoringu i ewaluacji 
− zasady wdrażania zmian w bibliotekach umożliwiają-

cych wdrożenie strategii 
− tworzenie zespołów realizacyjnych 
− zasady kształtowania wizerunku biblioteki 
− zasady prowadzenia konsultacji społecznych 
W trakcie spotkania Piotr Kołodziejczyk - podsekretarz 
stanu w MSWiA wygłosił referat na temat roli bibliotek 
publicznych w upowszechnianiu Internetu i podnoszeniu 
kompetencji cyfrowych obywateli, w kontekście polityki 
społecznej Państwa. Omawiano również doświadczenia 
bibliotek norweskich w zakresie e-inclusion. 
Przedstawiciele Biblioteki Narodowej w Norwegii podzie-
lili się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami 
na temat wdrażania strategii w swoim kraju oraz przed-
stawili założenia norweskiego programu dotyczącego gier 
w bibliotece. 
Przedstawiciele ZG SBP dyskutowali z kolegami norweski-
mi na temat realizacji różnych aspektów strategii rozwoju 
organizacji w kontekście doświadczeń SBP. Bibliotekarze 
norwescy przedstawili założenia projektu budowy krajo-
wego systemu wskaźników dla norweskich bibliotek pu-
blicznych i akademickich. Projekt ten jest elementem refor-
my sieci bibliotecznej, której realizacja planowana jest do 
roku 2014. 

Warsztaty FRSI w Poznaniu Książki dla bibliotek 

6 października br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji 
ds. Młodzieży. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Pro-
jekt zakłada wprowadzenie zapisu o obowiązku prowadze-
nia przez szkołę biblioteki szkolnej, która pracuje zgodnie 
ze standardami określonymi przez Ministra Edukacji Naro-
dowej. Projekt został poparty przez SBP, ZNPSP oraz ZNP. 
Po dyskusji został skierowany do dalszych prac w Podkomisji 
Stałej ds. Jakości, Kształcenia i Wychowania. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele SBP (E. Stefańczyk), ZNP oraz 
TNB Szkół Polskich.  

Posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Młodzieży 

W dniach 5-6 października 2010 roku, w WBP im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach, odbyła się konferencja ph 
„Dostępność bibliografii regionalnych w Internecie”. W ob-
radach uczestniczyli przedstawiciele bibliotek publicznych z 
całej Polski oraz BN. Zaprezentowano Świętokrzyską Biblio-
tekę Cyfrową, w której m.in. znajdują się bibliografie o 
charakterze regionalnym, w tym „Bibliografia województwa 
kieleckiego 1984-1985”. Omówiono również „Bibliografię 
Regionu Świętokrzyskiego” oraz „Bibliografię regionalną 
województwa świętokrzyskiego” opracowywane przez 
WBP w Kielcach. Prezentowano również nowe typy doku-
mentów w bibliografiach regionalnych, obejmujące tworze-
nie „Bibliografii Małopolski” oraz systemu bibliografii regio-
nalnej BR@MA. Przedstawiona została także bibliografia 
regionalna opracowywana w Sądeckiej Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Sączu, MBP w Radomiu oraz Tarnowie. Na 
spotkaniu dokonano charakterystyki bibliografii regional-
nych dostępnych na stronach internetowych bibliotek w Pol-
sce. Powołano zespół, który zajmie się ujednoliceniem na-
zewnictwa w bazach bibliografii regionalnych. W dyskusji 
skoncentrowano się na nowych typach dokumentów i poloni-
kach zagranicznych w bibliografii regionalnej, możliwo-
ściach wykorzystania popularnych kanałów informacyjnych 
do promocji bibliografii regionalnych. 

27 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 
Regionalnej 

22 października br. odbyło się kolejne spotkanie w Urzę-
dzie Rady Ministrów z udziałem wydawców, przedstawicieli 
MKiDN, MNiSW, MEN oraz organizacji pozarządowych. 
SBP reprezentowała E. Stefańczyk. W trakcie spotkania 
omawiano problemy podatku VAT na książki i czasopisma 
a także wzrostu poziomu czytelnictwa wśród młodzieży. 

Spotkanie u ministra Michała Boniego 

Trwają prace przygotowawcze do kolejnej konferencji SBP 
z cyklu Automatyzacja bibliotek publicznych poświęconej 
regionalnym sieciom współpracy. Konferencja odbędzie się 
w dniach 25-26 listopada w siedzibie BN. Towarzyszyć jej 
będzie Salon Nowych Technologii. Szczegółowy program i 
formularze zgłoszenia dostępne są pod adresem: 

www.koszykowa.pl 

IX Konf. Automatyzacja bibliotek publicznych 

11-12 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej 
Rady Bibliotecznej. Program spotkania obejmował m.in. 
dyskusję nt. wprowadzenia 5% stawki podatku VAT na 
książki i czasopisma specjalistyczne. Przewodniczący KRB 
przedstawił założenia Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa oraz zaproponował powołanie zespołu ds. 
wymagań kwalifikacyjnych i edukacji bibliotekarskiej. 
Członkowie KRB zwiedzili Filię nr 44 i Multicentrum oraz 
Filię nr 18 MBP we Wrocławiu.  

Posiedzenie KRB 

22 października br. odbyło się kolejne spotkanie w Urzę-
dzie Rady Ministrów z udziałem wydawców, przedstawi-
cieli MKiDN, MNiSW, MEN oraz organizacji pozarządo-
wych. SBP reprezentowała E. Stefańczyk. W trakcie spo-
tkania omawiano problemy podatku VAT na książki i cza-
sopisma a także wzrostu poziomu czytelnictwa wśród mło-
dzieży. 

Spotkanie u ministra Michała Boniego 
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W najbliższym czasie ukażą się: 
 
Słownik Pracowników Książki Polskiej. 
Suplement III 
pod red. H. Tadeusiewicz 
Słownik Pracowników Książki Polskiej to wysoko ceniona i 
jedyna na naszym rynku wydawniczym publikacja, która 
obejmuje biogramy przedstawicieli wszystkich chyba 
zawodów, w różnoraki sposób  powiązanych z książką 
polską – od czasów najdawniejszych po współczesność. W 
jego tomach znaleźć można biogramy drukarzy i 
wydawców, ilustratorów, iluminatorów, introligatorów, 
kolporterów i księgarzy, a także właścicieli kolekcji i 
bibliofilów, bibliotekarzy i organizatorów bibliotek, 
bibliologów oraz bibliotekoznawców i innych badaczy, 
których aktywność splatała się z dziejami książki polskiej w 
kraju i zagranicą. Od czasu ukazania się Słownika w 1972 
r., jego redakcja mieści się w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie 
zredagowane zostały jego kolejne Suplementy (1986, 
2000, 2010). Suplement III zakresem obejmuje biogramy 
osób w różnoraki sposób powiązany z książką polską i jej 
funkcjonowaniem, przy czym zdecydowana większość haseł 
dotyczy ludzi, którzy zmarli w okresie od roku 2000, (z 
uzupełnieniami braków wcześniejszych wydań) do 
początków 2010 r. Zdaniem recenzentów to bardzo 
wartościowa merytorycznie, niezwykle potrzebna 
kontynuacja wcześniejszych edycji. Powinna jak najszybciej 
znaleźć się w rękach bibliotekarzy. Z pewnością czekają na 
nią badacze książki polskiej, analizujący ją z perspektyw 
swoich dyscyplin, ale także studenci różnych kierunków 
humanistycznych, zwłaszcza bibliotekoznawczych. 
 
Stron 352. Cena 49 zł. 

Wydawnictwo SBP poleca: 

18 października br. odbyło się spotkanie w sprawie współ-
pracy SBP z Fundacją Orange - partnera Programu Rozwoju 
Bibliotek. Fundacja omówiła propozycję działań edukacyj-
nych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Obec-
nie przygotowywane są dla wolontariuszy materiał eduka-
cyjne, na podstawie których metodycy z Fundacji Dzieci Ni-
czyje przygotują materiały metodyczne dla bibliotekarzy. 
SBP włączy się w promocję tych materiałów. W spotkaniu 
obok przedstawicieli Fundacji (Izabela Czartoryska, Krzysz-
tof Rykowski i in.) i SBP (Elżbieta Stefańczyk, Marzena 
Przybysz), uczestniczyły również dyrektorki bibliotek - Doro-
ta Skotnicka (MBP w Podkowie Leśnej) i Elżbieta Frankie-
wicz (BP Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy), które przed-
stawiły działania realizowane w swoich placówkach na rzecz 
edukacji dzieci i młodzieży.  

Spotkanie z Fundacją Orange 

W dniach 20-22.10 br. na Politechnice Warszawskiej odbyły 
się IV Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 20-
2010. Są one kontynuacją Targów Książki Akademickiej ATE-
NA. Głównymi organizatorami tegorocznych targów były 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz - po raz 
pierwszy - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 
Organizatorem wykonawczym natomiast - firma Murator 
EXPO. Jak co roku, patronat nad Targami sprawowało m.in. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pośród 74 wystawców 
prezentujących swój dorobek było Wydawnictwo SBP. Wśród 
licznych imprez towarzyszących targom należy wymienić m.in. 
seminarium Otwarta Nauka, realizowane w ramach między-
narodowego Tygodnia Open Access, konferencję na temat 
przyszłości książek elektronicznych wraz z pokazami e-
czytników oraz serię spotkań na temat kondycji wydawnictw 
akademickich oraz dotyczących zmian w podatku VAT na 
książki w przyszłym roku. W trakcie targów został rozstrzy-
gnięty konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową. 
W tym roku główne nagrody zdobyły książki Wydawnictw 
AGH, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Instytutu Teatral-
nego im. Zbigniewa Kraszewskiego. SBP na otwarciu targów 
oraz wieczorze wystawców, na którym wręczono nagrody 
przedstawicielom wyróżnionych wydawnictw, reprezentowała 
sekretarz generalny - Marzena Przybysz. 

Targi ACADEMIA 

27 października w siedzibie FRSI E. Stefańczyk i M. Bur-
chard spotkały się z przedstawicielami fundacji Coca Cola z 
Indonezji, która jest potencjalnym operatorem Programu Bi-
bliotecznego, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy 
Gates w Indonezji. W trakcie spotkania przedstawicielki SBP 
zaprezentowały działania Stowarzyszenia, w tym realizację 
„Strategii SBP na lata 2010-2021” oraz współpracę z FRSI w 
realizacji Programu Bibliotecznego w Polsce. 

Spotkanie z Fundacją Coca Cola 

E. Stefańczyk uczestniczyła w konferencji regionalnej Progra-
mu Rozwoju Bibliotek, która odbyła się 27 października w 
Bibliotece Publicznej m-st. Warszawy, Bibliotece Głównej 
Województwa Mazowieckiego. W trakcie spotkania zapre-
zentowano dokonania PRB na terenie województwa mazo-
wieckiego. 

Konferencja regionalna PRB 

W październiku Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 
ZG SBP zainicjowała cykl konferencji pt „Czy biblioteka musi 
być cool?” Zastosowania technologii informacyjno- komunika-
cyjno w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne 
"bujanie w chmurach". Omawiana podczas konferencji tematy-
ka wskazała uczestnikom nowe możliwości rozwoju współpracy 
biblioteki i szkoły. 
Spotkania odbyły się w Elblągu, Katowicach, Siedlcach. 

Inicjatywa Sekcji Bibliotek 
Pedagogicznych i Szkolnych 




