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W radosnym oczekiwaniu

Świąt BoŜego Narodzenia,
ufni w dobroć i Ŝyczliwość ludzi,
ceniąc wartość Ŝycia rodzinnego,
pragniemy przekazać Ŝyczenia zdrowia,
szczęścia i radości.
Niechaj spełniają się marzenia, a pod
znakiem pięknych chwil upłynie

Nowy Szczęśliwy 2009 Rok

ElŜbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich
oraz
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Konferencja: Automatyzacja bibliotek publicznych
W dniach 26-28 listopada br. odbyła się w gmachu
Biblioteki Narodowej w Warszawie VIII konferencja
pt.: "Automatyzacja bibliotek publicznych". Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy –
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
oraz Biblioteka Narodowa.
Program konferencji obejmował 26 wystąpień skupionych w następujących sesjach tematycznych:
• problemy organizacyjne i prawne automatyzacji
• oprogramowanie dla bibliotek
• współpraca bibliotek w komputeryzacji sieci powiatowych i wojewódzkich
• biblioteki cyfrowe.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z raportem o stanie automatyzacji bibliotek publicznych, jak również
wysłuchali wystąpień m. in. na temat doskonalenia
usług bibliotecznych przy wykorzystaniu: technologii i
narzędzi Web 2.0, biblioteki cyfrowej, Open Access
jako modelu komunikacji społecznej, serwisów społecznościowych będących formą propagowania czytelnictwa, współdziałania systemów bibliotecznych MAK i
Aleph. Referentami byli specjaliści z zakresu IT, zarówno teoretycy, jak i praktycy. Swoje prezentacje przedstawili także: Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki
(Program modernizacji bibliotek publicznych), Prezes
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Jacek Wojnarowski (Program Biblioteczny w Polsce) oraz
przedstawiciele firm – Aleph Polska, MOL, Arfido,
AutoID Polska, Sokrates Software.
Konferencja miała charakter ogólnopolski, wzięło w
niej udział ok. 240 osób – przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów IT bibliotek publicznych.
Uczestnicy konferencji sformułowali apel do rządu RP o
zapewnienie bibliotekom publicznym dostępu do Internetu (treść apelu obok).
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych w
pierwszej połowie 2009 r.
Konferencji towarzyszyła uroczystość rozdania dyplomów laureatom konkursu na najlepszy program TYGODNIA BIBLIOTEK 2008 oraz wręczenia Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego. Nagrody wręczali: Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk oraz
Honorowy Przewodniczący SBP dr Stanisław Czajka.

Apel środowiska bibliotekarskiego do rządu RP
W 2009 roku rozpocznie się w Polsce realizacja
dwóch ważnych przedsięwzięć modernizacyjnych
skierowanych do gminnych bibliotek publicznych.
Zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a wdrażany przez Instytut Książki
program „Biblioteka+” oraz Program Biblioteczny
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany
przez
Fundację
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego, mają na celu przekształcenie wiejskich
bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i
informacji. Dzięki temu biblioteki będą mogły pełnić
rolę dynamicznych ośrodków lokalnego życia
społecznego i przyczyniać się do rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia przez
biblioteki sukcesu modernizacyjnego jest stworzenie w
nich punktów publicznego dostępu do Internetu.
Najnowsze badania pokazują, że blisko 2500
wiejskich bibliotek w Polsce nie ma dostępu do
szerokopasmowego Internetu i z tego powodu nie
może wykorzystać szans oferowanych przez oba
programy biblioteczne.
Konieczne jest jak najszybsze podjęcie stosownych
działań – placówki o tak dużym potencjale i znaczeniu
dla życia społeczności lokalnych nie mogą znajdować
się na mapie internetowych białych plam.
Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o
finansowe i organizacyjne wsparcie inicjatywy
wyposażenia wszystkich bibliotek publicznych w
dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Organizatorzy i Uczestnicy
VIII Konferencji
„Automatyzacja Bibliotek Publicznych”
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Warsztaty szkoleniowe SBP w Lesznie
W dniach 13-15 listopada 2008 roku w Lesznie k/ Warszawy odbyły się warsztaty pt. "Opracowanie i plan
wdrożenia strategii organizacji", zorganizowane i sfinansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Szkolenie było elementem działań realizowanych przez Fundację, w ramach prowadzonego przez nich
Programu Bibliotecznego. W warsztatach wzięło udział 25 osób - członkowie Zarządu Głównego, Biura ZG SBP,
redakcji Poradnika Bibliotekarza oraz przedstawiciele większości Okręgów SBP. Spotkanie otworzył Jacek
Wojnarowski - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który przedstawił prezentację przybliżającą
cele i obszary działań Programu Bibliotecznego, skierowanego do bibliotek wiejskich i małych miast do 20 000
mieszkańców. W ciągu pięciu lat, biblioteki z tych aglomeracji uzyskają z Programu wsparcie na:
1. zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji i wiedzy
2. zapewnienie lepszego dostępu do nowych usług bibliotecznych, wspomaganych przez nowoczesne technologie
3. wzmocnienie rangi bibliotek i bibliotekarzy wśród użytkowników, opinii społecznej i decydentów
Po wykładzie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez moderatorkę, panią Annę Hejdę, która
potrafiła stworzyć atmosferę przyjazną pracy grupowej oraz w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia i zachęcić do
wspólnej refleksji nad przyszłością Stowarzyszenia. Celem warsztatów było opracowanie założeń strategii
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2009-2012.
Warsztaty składały się z 10-ciu sesji poświęconych następującym zagadnieniom:
• potrzeby SBP w odniesieniu do różnych grup odbiorców, określenie obszarów działania i priorytetów w każdym z
nich
• określenie misji i wizji Stowarzyszenia
• analiza SWOT dotycząca SBP
• sformułowanie celów strategicznych i szczegółowych w obrębie działań Stowarzyszenia
• określenie
najbardziej
efektywnych sposobów wsparcia
działań SBP przez Program
Biblioteczny FRSI, ustalenie
sposobów monitoringu i ewaluacji
tych działań
Zajęcia prowadzone w sposób
atrakcyjny i dynamiczny przez
moderatorkę wyzwoliły potencjał
twórczy uczestników i umożliwiły
wypracowanie wstępnej wersji
projektu strategii rozwojowej SBP.
Powołano Grupę Roboczą, która
pracować będzie dalej nad
uszczegółowieniem projektu.

SBP w Koalicji Otwarte Zasoby Edukacyjne
W końcu listopada SBP przystąpiło do Koalicji Otwarte
Zasoby Edukacyjne, która jest porozumieniem organizacji
pozarządowych i instytucji działających w obszarze
edukacji, nauki i kultury. Celem Koalicji jest budowanie,
promocja i lobbing na rzecz otwartych zasobów
edukacyjnych, rozumianych jako materiały, które są
udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich
odbiorcom wolność wykorzystywania oraz odtwarzania
utworu, wolność poznawania dzieła, stosowania zawartych
w nim informacji, wolność dystrybucji i redystrybucji dzieł
pochodnych. W zawartym porozumieniu Koalicja, do
której oprócz SBP przystąpili: Fundacja Nowoczesna
P o lska, S to wa rzy sze ni e Wikime dia P o l sk a,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego, zakłada:
• współpracę uczestników Koalicji na rzecz edukacji,
nauki i kultury

• wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów
edukacyjnych wobec organów administracji publicznej,
organizacji pozarządowych i mediów
• wspieranie i patronowanie przedsięwzięciom
pro m ujący m b udo wę o twar ty ch za so bó w
informacyjnych
• aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych
zasobów informacyjnych
• udział w konsultacjach i formułowanie wspólnego
stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i
kultury
• współpracę międzynarodową poszerzającą pola
działań krajowych
Z ramienia SBP w pracach Koalicji uczestniczy kol. Bożena
Bednarek-Michalska - przewodnicząca Komisji
Wydawnictw Elektronicznych ZG SBP.
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Spotkanie z nowym
dyrektorem IINiSB UW
4 listopada br. odbyło się spotkanie Pani
Elżbiety Stefańczyk z dr hab. Dariuszem
Kuźminą - dyrektorem Instytutu Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Przedmiotem rozmów była dalsza
współpraca Instytutu ze Stowarzyszeniem
w zakresie wspólnego wydawania
publikacji służących doskonaleniu
zawodowemu bibliotekarzy i kształceniu
młodej kadry bibliotekarskiej. Obie strony
potwierdziły wolę kontynuacji
dotychczasowych działań oraz wyraziły
gotowość współpracy przy organizacji
konferencji towarzyszącej Krajowemu
Zjazdowi Delegatów SBP w maju 2009
roku. W spotkaniu uczestniczyli również:
Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG
SBP oraz Janusz Nowicki - dyrektor
Wydawnictwa SBP.

Konferencja Fonotek
W dniach 14-15 listopada odbyła się w
Radomiu II Ogólnopolska Konferencja
Fonotek pt. „Chrońmy dziedzictwo
fonograficzne”, organizowana przez
Sekcję Fonotek ZG SBP oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i
Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. W
programie znalazły się m.in. wystąpienia
dot.: kultywowania dziedzictwa
narodowego w świetle ustawy o
egzemplarzu obowiązkowym (na
przykładzie nagrań muzycznych), prawa
autorskiego w kontekście udostępniania
kopii cyfrowych, konserwacji nośników
fonograficznych, projektów digitalizacji
z b io ró w d ź w ię k o w y c h , n a g ra ń
archiwalnych w zbiorach bibliotek
akademii muzycznych.

Seminarium w Ostrawie
Kol. Iwona Smarsz przewodnicząca
Sekcji Czytelnictwa Chorych i
Niepełnosprawnych ZG SBP wzięła udział
w seminarium międzynarodowym pt.
„Biblioteki publiczne w Europie środkowej,
a grupy społeczne zagrożone
odrzuceniem przez społeczeństwo”,
organizowanym w dniach 10-11
listopada br. w Ostrawie.
Celem
seminarium była wymiana doświadczeń
pomiędzy przedstawicielami bibliotek
publicznych w zakresie ich działania
związanego z integracją grup ludności
wydzielonej socjalnie. W seminarium
organizowanym przez Bibliotekę Miejską
w Ostrawie, Goethe Institut w Pradze
o raz Z w iąze k B ib lio tek a rzy i
Pracowników Informacji Republiki
Czeskiej, wzięli udział bibliotekarze z:
czech, Niemiec, Słowacji, Polski i Węgier.

Spotkanie Grupy Roboczej KP

Sprawa bibliotek w Sejmie

6 listopada br. w gmachu Biblioteki
Narodowej, obradowała, pod
przewodnictwem kol. Joanny
Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Grupa
Robocza Komitetu Porozumiewawczego
Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców.
Ustalono szczegółowy zakres działań
realizowanych przez poszczególne
środowiska, których kulminacja nastąpi
podczas gali z okazji Światowego Dnia
Książki w 2009 roku. O sfinansowanie
tych działań wystąpi Polska Izba
Książki do Programu Operacyjnego
„Literatura i czytelnictwo”,
zarządzanego przez Instytut Książki.

5 listopada br. Elżbieta Stefańczyk
uczestniczyła w posiedzeniu Komisji
Nadzwyczajnej Sejmu „Przyjazne
Państwo” obradującej pod
przewodnictwem posła J. Palikota, w
punkcie dot. postulatu
Samorządowego Obserwatorium
Prawa wprowadzenia możliwości
łączenia bibliotek samorządowych z
bibliotekami szkolnymi oraz innymi
instytucjami np. z domami kultury.
Przewodnicząca SBP opowiedziała się
za bezwarunkowym utrzymaniem
zakazu łączenia bibliotek z innymi
instytucjami, aby zapewnić
niezależność funkcjonowania bibliotek
publicznych.

Spotkanie KP BKW
z Grzegorzem Gaudenem

Spotkanie Pozarządowych
Organizacji Kulturalnych

20 listopada br. w siedzibie PIK odbyło
się spotkanie Grupy Roboczej KP BKW
z dyre kto re m Instyt ut u Ks iążki
Grzegorzem Gaudenem. Przedmiotem
narady były wspólne działania
środowisk bibliotekarzy, księgarzy,
w y d a w có w n a r z e c z p r o mo c j i
czytelnictwa oraz współpraca w tym
zakresie z Instytutem Książki.

20 listopada br. odbyło się w
Warszawie spotkanie organizacji
pozarządowych, w którym
uczestniczyła z ramienia SBP Elżbieta
Stefańczyk. Tematem spotkania były:
ustawa medialna, ustawa o
stowarzyszeniach oraz ustawa o
prawie autorskim.

Wnioski SBP do Programów

Uroczystości 60-lecia
biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu

W pierwszym naborze wniosków o
dofinansowanie projektów
realizowanych w 2009 roku, SBP
złożyło 5 aplikacji:
• W programie „Literatura i
czytelnictwo”, priorytet I - Promocja
literatury i piśmiennictwa
kulturalnego:
− Wydawanie kwartalnika
kulturalnego Przegląd Biblioteczny
w roku 2009
− Rozwój czasopisma Poradnik
Bibliotekarza poprzez wydawanie
dodatku „Świat książki dziecięcej”
oraz wkładek tematycznych
• W programie „Edukacja kulturalna i
diagnoza kultury”, priorytet I Edukacja kulturalna
− Organizacja Tygodnia Bibliotek
2009 - ogólnopolskiej akcji
promocji książki i czytelnictwa
• W programie „Edukacja kulturalna i
diagnoza kultury”, priorytet II Obserwatorium kultury
− Organizacja cyklu konferencji nt.
„Biblioteka przyszłością kultury,
nauki i oświaty”
− wydanie publikacji edukacyjnych
poświęco nych ro li bibliotek
publicznych w komunikacji
społecznej

Przewodnicząca SBP - Elżbieta
Stefańczyk uczestniczyła w dniu 21
listopada br. w uroczystościach
jubileuszu 60-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. W
nowym, zmodernizowanym budynku
biblioteki spotkali się pracownicy,
władze samorządowe oraz miłośnicy
książnicy.

Targi ACADEMIA
W dniach 5-7 listopada na terenie
BUW odbyły się Targi Książki
Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA, organizowane przez
MURATOR EXPO.
SBP objęło patronatem honorowym
przedsięwzięcie.
W drugim dniu targów
Stowarzyszenie zorganizowało
panel dyskusyjny pt. „Książka
w Polsce a zbiory bibliotek
publicznych”, podczas którego
koleżanki z BN wystąpiły z
nas tę pujący mi pre ze nt acjami:
Katarzyna Wolff - Zasięg książki w
Polsce oraz Barbara Budyńska Kształtowanie zbiorów bibliotek
publicznych. Wydawnictwo SBP
prezentowało na stoisku targowym
swoją ofertę.
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Zaprosili nas:
• listopad - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach na wystawę karykatury Ryszarda Szymczaka,
• listopad - KsiąŜnica Pomorska na róŜnego typu spotkania i imprezy związane z promocją literatury i czytelnictwa
• listopad - Korporacja Ha!art na spotkania z autorami ksiąŜek
• 4 listopada - Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
na konferencję nt. „Józef Piłsudski - w drodze do niepodległości”,
• 5 listopada - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach na spotkanie poetyckie nt. „Droga do niepodległej”,
• 6 listopada - Burmistrz Miasta Radziejów, Starosta Powiatu Radziejów oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. F Benińskiego w Radziejowie na uroczystość z okazji 60-lecia Biblioteki. List gratulacyjny do uczestników
skierowała przewodnicząca SBP,
• 7 listopada - Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na uroczystości jubileuszowe 100-lecia instytucji. Z tej
okazji gratulacje dla całego zespołu biblioteki przekazał Zarząd Główny SBP,
• 10 grudnia - Stowarzyszenie Przyjaciół KsiąŜki dla Młodych - Polska Sekcja IBBY na uroczystość wręczania nagród wybitnym twórcom ksiąŜek dla dzieci,
• 12-14 listopada - organizatorzy Nagrody Literackiej Gdynia na jesienne spotkania za laureatami tegorocznej Nagrody,
• 14 listopada - Magazyn Bibliotek Mokotowskich na warsztaty rozwijające, twórcze myślenie,
• 14-15 listopada - The European Law Students’ Association na konferencję nt. „Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego”
• 15 listopada - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie na obchody Święta Uniwersytetu Warszawskiego,
• 18 listopada - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej na obchody 60-lecia Biblioteki i
nadania imienia Zbigniewa Herberta. List z gratulacjami na ręce dyrektora Biblioteki - Danuty Panas, przesłała ElŜbieta Stefańczyk,
• 21 listopada - Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na uroczystość z okazji 60-lecia Biblioteki. List okolicznościowy przesłała Przewodnicząca SBP.
• 21 listopada - Polski Komitet Zwalczania Raka, Fundacja Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Dom śołnierza Polskiego
oraz Centralna Biblioteka Wojskowa na wystawę malarstwa i grafiki połączoną z aukcją na rzecz zwalczania raka,
• 22 listopada - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu oraz Toruński Oddział SBP na promocję wydawnictwa „Księga pamięci Alojzego Bujakowskiego”,
• 22 listopada - Fundacja Stefana Batorego na debatę „Sztuka jako rozmowa o przeszłości” oraz inne, organizowane w listopadzie imprezy,
• 27 listopada - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na VII Sesję Zagłębiowską „Artyści z Zagłębia”. List z Ŝyczeniami przesłała ElŜbieta Stefańczyk.
• 27 listopada - Porozumienie Wydawców KsiąŜki i Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa na uroczyste otwarcie XVII
Targów KsiąŜki Historycznej,
• 28 listopada - Miejski Ośrodek Kultury w Kołobrzegu na Sejmik Kultury,
• 28 listopada - KsiąŜnica Cieszyńska na spotkanie „Zaolzie - polskie i czeskie losy”
Za wszystkie zaproszenia serdecznie dziękujemy!
Nowość wydawnicza:
1. „Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować” - Mariola Antczak,
Anna Nowacka . - cena 45 zł
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Konrad T. Stepanajtys - pracownik Biura ZG SBP. - tel.: (0-22) 825-54-25 e-mail: kstepanajtys@wp.pl
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