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EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Z okazji nadchodzących
Świąt BoŜego Narodzenia
wszystkim KoleŜankom i Kolegom
szczęśliwych chwil spędzonych
wśród najbliŜszych Ŝyczy
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz Biuro ZG SBP
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Seminarium międzynarodowe:
Efektywność funkcjonowania bibliotek - standardy
23 listopada 2007 r. w gmachu BN odbyło się międzynarodowe seminarium nt. „Efektywność funkcjonowania bibliotek – standardy”, organizowane przez SBP, BN i Goethe-Institut. Wzięli w nim udział przedstawiciele bibliotek
z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji, którzy przedstawili doświadczenia w zakresie metod mierzenia efektywności funkcjonowania bibliotek w swoich krajach.
Uczestników seminarium powitali: przewodnicząca SBP
Elżbieta Stefańczyk, dyrektor BN dr Tomasz Makowski
oraz dyrektor Goethe-Institut dr Martin Wälde.
Ulla Wimmer ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Niemieckich
zaprezentowała wskaźnik BIX – narzędzie pozwalające na
przedstawienie efektywności funkcjonowania niemieckich
bibliotek. Rezultatom polskich badań w tej dziedzinie poświęcony był referat Lidii Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Standardy w mierzeniu efektywności bibliotek
węgierskich, czeskich oraz słowackich zaprezentowali kolejno zagraniczni goście: Ilona Hegyközi z Węgierskiego
Instytutu Bibliotecznego w Budapeszcie, dr Vit Richter
z Instytutu Księgoznawczego Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej oraz Maria Balkociova z Biblioteki Publicznej w Zilinie na Słowacji. Na zakończenie dr Jerzy Maj
z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN zaprezentował propozycje standardów dla bibliotek publicznych w Polsce.
Sponsorami konferencji byli: Aleph Polska - jedyny w Polsce dystrybutor systemu ALEPH; Sowa-Druk. - czołowa
działowa drukarnia cyfrowa oferująca usługi w zakresie
druku i upowszechniania czytelnictwa poprzez wykorzystanie strony www.wyczerpane.pl oraz ProgMan Software producent oprogramowania dla oświaty.
Materiały seminaryjne dostępne są na www.goethe.de.

Konferencja SBP
dot. Euroregionów
26 listopada br. odbyła się w Bibliotece Narodowej międzynarodowa konferencja pt.: „Biblioteki
publiczne – współpraca w Euroregionach w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa”. Jej
główny organizator – SBP zaprosiło bibliotekarzy
polskich, słowackich, ukraińskich, aby podzielili się
swoimi doświadczeniami w zakresie obsługi czytelników w rejonach przygranicznych, podejmowania
wspólnych inicjatyw dot. integracji lokalnych społeczności po obu stronach granicy. Konferencję
otworzyli: Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca
SBP oraz dr Tomasz Makowski, dyrektor BN.
Obecna też była Joanna Cicha, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego
MKiDN, które przyznało dofinansowanie na zorganizowanie konferencji. Obrady prowadził prof.
Oskar Czarnik, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa w BN. Wygłosił on również referat przybliżający idee i historię powstania euroregionów.
O istocie i znaczeniu transregionalizmu, wybranych aspektach teoretycznych mówił dr Franciszek
Danielewski, prorektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.
Zadania bibliotek ukraińskich w zakresie współpracy międzynarodowej, udział w programach
światowych, wsparcie udzielone w ostatnich latach
przez zagraniczne organizacje, np. Fundację Sorosa, rolę Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy, a także partnerstwo z polskimi bibliotekami
przedstawiła Larysa Luhova, zastępca dyrektora
Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci.
Doświadczeniom słowackich bibliotek w tej dziedzinie, nowym wyzwaniom jakie stoją przed nimi
w obecnej chwili, gdy znikają granice i biblioteki
obsługują użytkowników różnych narodowości,
poświęcony był referat Kamila Benko, dyrektora
Biblioteki Publicznej w Świdniku. W drugiej części
konferencji dyrektorzy polskich bibliotek publicznych, działających m.in. w euroregionach: Beskidy,
Karpaty, SprewaNysa-Bóbr, Bug, omówili
zagadnienia
współdziałania bibliotek regionów
przygranicznych w
promocji kultury czytelniczej.
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Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
W dniu 23 listopada br. w siedzibie Biblioteki Muzeum i Archiwum
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego odbyło się kolejne zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML, które prowadził
przewodniczący Stanisław Hrabia
(Instytut Muzykologii UJ).
W toku spotkania poruszono następujące kwestie:
1. Pods umowa nie Konf er encji
„Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce” (Łańcut, 17-19
września 2007); wzięło w niej
udział 70 uczestników z 26 instytucji; materiały będą opublikowane we współpracy z Instytutem
Muzykologii UJ i wydawnictwem
Musica Iagellonica.
2. Kolejny zeszyt „Biblioteki Muzyczne 2000-2006”; wyda Wydawnictwo SBP w I kwarte 2008;
zawierać będzie m.in. bibliografię piśmiennictwa dot. bibliotek
muzycznych, autorstwa kol. Andrzeja Spózy,
3. Współpraca międzynarodowa:
• relację z konferencji IAML
w Sydney (1-6 lipca 2007)
przedstawili uczestniczący w
niej: Jolanta Byczkowska-Sztaba
(BN) i Stanisław Hrabia.
• udział polskich bibliotekarzy
muzycznych w kolejnej konferencji IAML w Neapolu (20-25 lipca

2008); dyskutowano na temat
możliwości uzyskania dotacji na
wyjazd w ramach IAML Outreach Fund.
• zaprezentowano usta lenia
z Centralą RILM Abstracts of
Music Literature w Nowym Yorku
w zakresie współpracy bibliotekarzy i muzykologów polskich,
przy opracowaniu abstraktów
publikacji polskich muzycznych.
Omówiono zasady wprowadzania danych do bazy edytorskiej
IBIS (http://www.rilm.org/
poland.html),
• omówiono problemy współpracy
międzynarodowej w zakresie
projektu RISM,
4.Działalność informacyjna Sekcji:
• założenie listy dyskusyjnej
(dostępnej pod adresem bibmuz@googlegroups.com), poświęconej zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Szczegółowe zasady uczestnictwa:
http://www.iaml.pl
• aktualizacja danych przewodnika „Biblioteki i zbiory muzyczne
w Polsce” (Warszawa 1998);
5.Podsumowanie pracy Sekcji
w roku 2007 i przygotowanie
planu pracy na rok 2008. W
wśród najważniejszych zadań jest
zorganizowanie: spotkania bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne w NUKAT oraz szkolenia
współpracowników RILM.

Pracuj lokalnie, myśl globalnie
W dniach 28-29 listopada br. Komisja Opracowania Rzeczowego
ZG SBP zorganizowała, we współpracy z Biblioteką Narodową oraz
Instytutem Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych UW, konferencję nt. „Pracuj lokalnie, myśl
globalnie. Opracowanie i wyszukiwanie informacji w bibliotece”.
Zakres tematyczny obejmował języki informacyjno- wyszukiwawcze
w kontekście użytkowników. W programie znalazły się m.in. następujące zagadnienia:
• przyszłość systemów informacyjnych,

• tezaurus teologii moralnej i etyki

dla bazy FIDES,
• kierunki rozwoju UKD,
• język haseł przedmiotowych Bi-

blioteki Narodowej,
rzeczowe dokumentów ikonograficznych,
• użyteczność języka haseł przedmiotowych KABA,
• możliwości rejestracji danych w
rekordzie wzorcowym i bibliograficznym,
• interfejs Dzieciopac.
W obradach wzięło udział ponad
200 bibliotekarzy z całego kraju.
• opracowanie

Czasopisma SBP na liście
czasopism punktowanych
Miło nam zakomunikować, że dwa
czasopisma, wydawane przez SBP,
znalazły się na liście czasopism
punktowanych Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Są to:
• Przegląd Biblioteczny, który uzyskał 6 punktów - maksymalną
liczbę w grupie B czasopism
(czasopisma nie objęte wykazem
JCR - Journal Citation Reports),
• Zagadnienia Informacji Naukowej
- z liczbą punktów 4.
Serdecznie zapraszamy do lektury
oraz prenumeraty naszych czasopism.

SBP na targach ZABYTKI
W dniu 29 listopada w PKiN, w
ramach III Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich odbyło się seminarium, zorganizowane przez: SBP,
we współpracy z: Bibliotekę Narodową,
Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Centralną Bibliotekę Wojskową, firmami
MTPolska oraz ZBM Inwestor Zastępczy. W trakcie seminarium pt.:
„Ochrona zabytkowych zbiorów
bibliotecznych” zaprezentowano
przykłady konserwacji zbiorów BN,
BUW-u, CBW, omówiono podstawowe założenia rządowego programu Kwaśny Papier, metody odkwaszania zbiorów (Bookkeeper,
Neschen), zasady ratowania zbiorów w przypadku katastrof i konfliktów zbrojnych, a także zagadnienia digitalizacji, jako skutecznej
metody ochrony zbiorów na przykładzie Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA. Seminarium, w
którym wzięli udział bibliotekarze,
muzealnicy, studenci, prowadziła
kol. Ewa Stachowska-Musiał,
przewodnicząca Komisji Ochrony i
Konserwacji Zbiorów ZG SBP. List
do uczestników skierowała Joanna
Cicha, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego
MKiDN. W trakcie dyskusji zebrani
poruszyli m.in. kwestie ratowania
zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz
perspektywy wykorzystania środków unijnych na ochronę dziedzictwa kulturowego w latach 20072013 (pierwsze konkursy ogłoszone
będą w przyszłym roku). Seminarium towarzyszyła wystawa
„Sztuka konserwacji opraw książkowych”, przygotowana przez
Zakład Konserwacji Zbiorów Biblioteki Narodowej.
3
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Spotkanie ekspertów
EBLIDA w Wiedniu
W dniach 7-8 listopada br. Wiedniu
odbyło się spotkanie ekspertów EBLIDA ds. prawa autorskiego, w którym
ze strony polskiej uczestniczyła kol.
Barbara Szczepańska.
Program obejmował m.in.:
• nową strategię EBLIDA: powołano
dwie grupy ekspertów ds. digitalizacji i dostępu on-line (zajmować się
będzie m.in. zagadnieniami Open
Access) i ds. społeczeństwa informacyjnego,
• problemy
praw
autorskich
w odniesieniu do: długoterminowego
przechowywania publikacji cyfrowych, dzieł osieroconych i dzieł, których nakłady zostały wyczerpane,
• sieć EDL-net (Europejskich Bibliotek
Cyfrowych), której celem jest zbudowanie portalu EDL.; jego uruchomienie przewidywane jest w 2008 roku,
• Program rozwoju WIPO (Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej),
• Spotkanie z prawnikami, reprezentującymi Federację Wydawców Europejskich.
Szerzej na ten temat wkrótce
w naszych wydawnictwach.
Pobyt Barbary Szczepańskiej wWiedniu został sfinansowany z dotacji
MKiDN, na wniosek SBP.

Odpowiedź MKiDN
Dot. Zespołu powołanego
przez ZG SBP
W listopadzie br. uzyskaliśmy odpowiedź z MKiDN w sprawie naszej propozycji uzupełnienia składu
zespołu pracującego nad założeniami i projektem nowej ustawy o
bibliotekach o przedstawiciela ministerstwa. W liście Tomasz Merta Podsekretarz Stanu w MKiDN wyjaśnia, że ze względu na społeczny
charakter inicjatywy nie przewiduje
udziału przedstawicieli ministerstwa
w zespole roboczym przygotowującym nowy akt prawny. Deklaruje
natomiast pomoc konsultacyjno doradczą w zakresie przygotowywanych rozwiązań regulujących
organizację i funkcjonowanie bibliotek w Polsce.

Spotkanie Zespołu ds. opracowania załoŜeń i projektu
ustawy o bibliotekach

26 listopada br. w Bibliotece
Głównej Politechniki Warszawskiej,
odbyło się kolejne spotkanie Zespołu, powołanego przez ZG SBP,
pracującego pod kierownictwem
Forum Młodych Biblitoekarzy
Jolanty Stępniak nad nowelizacją
ustawy o bibliotekach. Aktualny
Zarząd Oddziału Wrocławskiego stan prac Zespołu będzie przedstaSBP i MBP we Wrocławiu zorganizo- wiony na posiedzeniu ZG SBP
wały II Forum Młodych Bibliotekarzy, w dniu 10 grudnia br.
które odbyło się w dniu15-16 listopada br. w siedzibie Biblioteki. HaPatronat PB
słem przewodnim było „Biblioteka
przyszłości”. W trakcie spotkania Poradnik Bibliotekarza objął patrodyskutowano nad wizerunkiem binatem medialnym ”Trzebiatowskie
blioteki publicznej jako nowoczesnej
instytucji kulturalno-edukacyjnej oraz fascynacje czytelnicze”, realizowaformami skutecznej promocji jej usług. ne przez Bibliotekę Publiczną im.
W Forum uczestniczyła przewodni- Marii z Czartoryskich Wirtembercząca SBP - Elżbieta Stefańczyk.
skiej. Przedsięwzięcie obejmuje
cykl wydarzeń literackich w okresie
Zgodnie z postanowieniem
listopad-grudzień 2007, poświęcoKRS/ 030337/07/115:
nych książce kryminalnej, w tym:
• Oddział SBP w Świątkach
przestał funkcjonować
spotkania autorskie, warsztaty dla
• Oddział SBP w Olsztynie
młodzieży, happening „Noc w bizmienił siedzibę. Nowy adres
bliotece” oraz prezentacje światojest następujący: Ul. Natalii
wych i polskich filmów powstałych
Żarskiej nr 2,
na bazie powieści kryminalnych.
10-165 Olsztyn

Apel Przewodniczącej SBP
w sprawie odpisów 1%
Szanowne Koleżanki, Szanowni
Koledzy Bibliotekarze
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich jako organizacja pożytku
publicznego, ma prawo do korzystania z dobrowolnych odpisów od
podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych w wysokości 1%.
Uzyskane w ten sposób fundusze
wspomogły realizację naszych zadań statutowych, m.in. ogólnopolski
konkurs Tydzień Bibliotek oraz konferencję "Przyszłość bibliotek w Polsce".
W 2008 roku zadeklarowanie
środków na rzecz Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, będzie ułatwione. Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2007 dokonać
następujących wpisów:
• w pozycji 124 (nazwa organizacji

pożytku publicznego): Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
• w pozycji 125 (nr KRS):
00000 81477
• w pozycji 126 - deklarowaną
wysokość odpisu w złotówkach

Apeluję do środowiska bibliotekarskiego o włączenie się w kampanię
1% na rzecz SBP. Wszystkim Darczyńcom, którzy zdecydują się wesprzeć w ten sposób działalność Stowarzyszenia serdecznie dziękuję.
Zgromadzone środki przeznaczone będą na cele służące całemu
środowisku bibliotekarskiemu.
Będę wdzięczna również za rozpropagowanie niniejszego apelu wśród
swoich znajomych, pracowników itp.
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca SBP
Apel Przewodniczącej został rozesłany do dyrektorów bibliotek publicznych, naukowych, akademickich,
pedagogicznych i szkolnych z prośbą o przekazanie pracownikom,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
w czytelniach, jest również dostępny
na naszej stronie internetowej.
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Jubileusz SBP w woj.
Kujawsko-Pomorskim

Jubileusz SBP
na Ziemi Gdańskiej

Gratulacje dla
Wicemarszałka Senatu RP

W Bibliotece Głównej UMK
w Toruniu odbyły się 22 listopada br. uroczystości Jubileuszowe
90-lecia SBP oraz 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego. Uczestniczyła w nich kol. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, która przekazała na ręce Przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Elżbiety
Nowackiej list z życzeniami od
Elżbiety Stefańczyk oraz wygłosiła referat okolicznościowy. Zasłużonym działaczom Stowarzyszenia wręczono medale
i odznaczenia.

W Bibliotece Uniwersytetu
Gdańskiego odbyły się uroczystości Jubileuszowe 90-lecia
SBP i 62 rocznicy działalności
SBP na Ziemi Gdańskiej.
W czasie spotkania przedstawiono dwie prezentacje multimedialne, obrazujące prace
Stowarzyszenia w regionie;
działalność SBP wspominali
również zasłużeni działacze z
okręgu Pomorskiego. List gratulacyjny do uczestników Jubileuszu, skierowany przez Przewodniczącą Elżbietę Stefańczyk, odczytała kol. Ewa
Chrzan - członek ZG SBP, koordynująca prace Komisji, Sekcji i
Zespołów ZG. W katedrze
Oliwskiej, ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski celebrował
mszę świętą w intencji bibliotekarzy, którą zakończyło uroczyste „TE DEUM” - za 90 lat
działalności SBP.

12 listopada br., Elżbieta Stefańczyk przesłała w imieniu
Zarządu Głównego SBP gratulacje Pani Krystynie Bochenek
z okazji wyboru na Wicemarszałka Senatu RP. Przewodnicząca SBP wyraziła nadzieję,
że dotychczasowe zaangażowanie Pani Senator w sprawy
związane z kulturą i sztuką,
przyczynią się do poprawy
warunków funkcjonowania bibliotek, upowszechniania i promocji czytelnictwa w kraju.

100-lecie WBP w Lublinie
29 listopada br., w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej
w Lublinie, odbyły się uroczystości
jubileuszowe z okazji 100. rocznicy
powstania Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, którą od wielu
lat kieruje Zofia Ciuruś - wiceprzewodnicząca ZG SBP.
W programie znalazła się m.in.
prezentacja multimedialna dot.
historii biblioteki. Zasłużonym bibliotekarzom wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
W uroczystościach uczestniczył Stanisław Czajka - Honorowy Przewodniczący SBP, który przekazał
list gratulacyjny od Elżbiety Stefańczyk. Jubileusz uświetnił koncert
muzyczny. Na terenie WBP czynna
była wystawa okolicznościowa
„…księgom pięknym wierni… ”.

Kol. Ewa Chrzan - członek ZG
SBP, koordynator prac Sekcji,
Komisji i Zespołu ZG SBP przyjmuje korespondencję pod nowym adresem:

W odpowiedzi, Pani Marszałek
podziękowała za pamięć i zobowiązała się, że uczyni
wszystko aby jak najlepiej wykonywać powierzone jej obowiązki parlamentarne.

Jubileusz MBP w Jaśle
14 listopada odbył się Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jaśle. W uroczystościach wzięła udział Elżbieta
Stefańczyk, która wygłosiła
referat „Funkcje i zadania bibliotek publicznych w Polsce
na przykładzie biblioteki
miejskiej i powiatowej” oraz
przekazała na ręce dyrektora
MBP - Małgorzaty Piekarskiej
gratulacje dla zespołu Biblioteki i życzenia dalszych sukcesów

Uniwersytet Gdański
Biblioteka Główna
Ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
5
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Apel w sprawie zakupu Kroniki SBP
Szanowni Państwo
W tym roku mija 90-lat od historycznej
daty utworzenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największej i najstarszej
organizacji bibliotekarzy, z którą związane są wybitne postacie polskiej kultury
i czytelnictwa. Ich doświadczenie zawodowe, zaangażowanie społeczne nakreślały
niejednokrotnie kierunki rozwoju bibliotekarstwa w kraju. Pamięć o tych osobach,
ich dokonaniach jest naszą powinnością.
Spłacając ten swoisty dług oddajemy do
rąk Czytelników nowe wydanie Kroniki
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
1917-2007, której autorem jest, podobnie jak wcześniejszego opracowania –
Andrzej Kempa. Dokumentuje ona bogatą
historię, tradycje i dorobek Stowarzyszenia na przestrzeni minionych 90 lat funkcjonowania. Ukazuje zmiany w strukturach
organizacyjnych i potencjale SBP, rejestruje wydarzenia, przypomina sylwetki osób
łączących pracę zawodową z działalnością społeczną. Praktyczne znaczenie Kroniki polega na upowszechnianiu wiedzy o
Stowarzyszeniu, jego inicjatywach, osiągnięciach w zakresie krzewienia kultury
czytelniczej i umacniania prestiżu zawodu
bibliotekarza, przyznawanych nagrodach
i ludziach, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii rozwoju stowarzyszeniowego ruchu bibliotekarskiego.
Z książką tą powinni zapoznać się
wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
ale także inni bibliotekarze, pracownicy
instytutów bibliotekarstwa i informacji
naukowej, studenci. Jej walory dokumentacyjne i edukacyjne przemawiają za tym,
aby znalazła się nie tylko w poszczególnych jednostkach organizacyjnych SBP,
ale również w każdej liczącej się bibliotece akademickiej,
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 gorąco zachęcam Państwa do nabycia Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 19172007.
Elżbieta Stefańczyk

Zaprosili nas:
• 6 listopada - Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sławnie na
obchody jubileuszu 60-lecia MBP.
List gratulacyjny przesłała Przewodniczaca SBP - ElŜbieta Stefańczyk,

• 22 listopada - dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Gustawa
Daniłowskiego w Sosnowcu na
wieczór galowy w Teatrze Zagłębia z okazji Jubileuszu 80-lecia
działalności Biblioteki. Listy
okolicznościowe do Burmistrza
Sosnowca oraz do Pani Dyrektor
MBP przesłała ElŜbieta Stefańczyk; odczytała je kol. Sylwia
Błaszczyk,

• 8 listopada - Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na promocję ksiąŜki dr Macieja Szymczyka Polski przemysł papierniczy 1945• 26 listopada - Rektor Uniwersyte1989,
tu Warszawskiego, Dyrektor Bi• 8-9 listopada - Dolnośląska Bi- blioteki Uniwersyteckiej, na otwarblioteka Publiczna im. T. Mikul- cie wystawy „Między teorią a prakskiego we Wrocławiu, Biblioteka tyką. Rysunek włoski XVI wieku
Miasta i Gminy im. Polskich No- ze zbiorów Gabinetu Rycin
blistów w Bogatyni oraz Zarząd BUW”,
Okręgu Stowarzyszenia Biblioteka• 29 listopada - Wojciech Szczurzy Polskich we Wrocławiu na
rek - Prezydent Gdyni oraz Kapikonferencję nt „Jaka biblioteka,
tuła Nagrody Literackiej Gdynia
jaki bibliotekarz?”
na galę finałową wręczenia nagród
• 9 listopada - Burmistrz Brodnicy za rok 2007,
oraz Starosta Brodnicki na uroczy• 30 listopada - Adam Borowiak stość z okazji Święta Niepodległodyrektor Miejskiej Biblioteki Puści,
blicznej im Adama Asnyka w Kali• 9 listopada - Ewa Dobrzyńska- szu na obchody Jubileuszu poLankosz - Przewodnicząca Rady wstania biblioteki. W uroczystoWykonawczej Konferencji Dyrek- ściach uczestniczyła Maria Botorów Bibliotek Szkół WyŜszych, chan - wiceprzewodnicząca ZG
na 10 zjazd Konferencji. List gra- SBP która przekazała list gratulatulacyjny od Przewodniczącej SBP, cyjny od ElŜbiety Stefańczyk,
ElŜbiety Stefańczyk, na ręce
• 30 listopada - Ambasada RepubliPrzewodniczącej RW KDBSW,
ki Białoruś w Rzeczypospolitej
złoŜyła Ewa KobierskaPolskiej, Centralna Biblioteka RolMaciuszko - wiceprzewodnicząca
nicza na otwarcie wystawy
ZG SBP,24 listopada - dyrektor
„Współczesne malarstwo BiałoruBiblioteki Publicznej im. dr Własi”,
dysława Biegańskiego w Częstochowie na uroczystości jubileuszu • Listopad - Biblioteka Publiczna w
90-lecia Biblioteki. SBP reprezen- Dzielnicy Śródmieście m.st. Wartowała Sylwia Błaszczyk - członek szawy, WypoŜyczalnia dla DoroZarządu Głównego, która odczy- słych i MłodzieŜy nr 97 oraz Centała list ElŜbiety Stefańczyk z gra- trum Informacji im. Jana Nowaka
tulacjami dla Zespołu biblioteki za – Jeziorańskiego na serię wystaw,
osiągnięcia w popularyzacji wiedzy, wykładów i spotkań z autorami
upowszechnianiu kultury i promo- ksiąŜek oraz gry komputerowej
cji czytelnictwa oraz Ŝyczeniami „Wiedźmin”
kolejnych lat sukcesów,

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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