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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy oraz Drodzy Przyjaciele
i Sympatycy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu aby były one czasem,
który spędzicie w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2010 przyniesie wszystkim
nowe sukcesy, satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej
i pomyślność w życiu osobistym
Wszystkiego najlepszego życzą:
Zarząd Główny SBP
Biuro ZG SBP
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IV Forum Młodych

Nowe media w bibliotece

W dniach 5 – 6 listopada 2009 r. odbyło się w
Krakowie IV Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem: Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie. Gospodarzem
Forum była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Krakowie; w komitecie organizacyjnym znaleźli się
przedstawiciele wszystkich bibliotek krakowskich.
Współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, reprezentowane na
Forum przez przewodniczącą Elżbietę Stefańczyk.
W IV Forum Młodych Bibliotekarzy wzięło udział
rekordowa liczba uczestników -150 osób.
Organizatorzy przyjęli bardzo atrakcyjną formułę
warsztatów. Zajęcia podzielono na cztery bloki: I.
Tworzenie środowiska cyfrowego; II. Interakcje –
klient cyfrowy i twarzą w twarz; III. Bibliotekarzu
przełam się, wzmocnić siebie + wzmocnić organizację; IV Hyde Park. W ramach trzech pierwszych
bloków odbywały się teoretyczne i praktyczne zajęcia, prowadzone zarówno przez ekspertów zewnętrznych, jak i przez samych młodych bibliotekarzy z Krakowa. Ostatniego dnia podczas Hyde
Parku uczestnicy Forum przedstawiali specyfikę
pracy w swoich bibliotekach. Na koniec Forum odbyła się dyskusja nad modelem współpracy młodych bibliotekarzy w przyszłości. Postanowiono
powołać nieformalny zespół, mający zająć się diagnozą problemów, przygotowaniem postulatów
oraz realizacją projektów istotnych dla młodych
bibliotekarzy. Zdecydowano również, że dyskusja
będzie kontynuowana na stworzonym w tym celu
profilu w serwisie Facebook: http://
www.facebook.com/pages/StowarzyszenieBibliotekarzy-Polskich/54263357680?ref=ts
Obszerniejsza relacja z IV Forum Młodych Bibliotekarzy ukaże się w jednym z najbliższych numerów
Bibliotekarza.

W dniach 5-6 listopada br. odbyło się w Olsztynie
seminarium międzynarodowe pt. „Nowe media w
bibliotece dla młodzieży”, zorganizowane przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Goethego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Celem spotkania było:
• prezentacja oferty nowoczesnych mediów w bibliotekach młodzieżowych
• upowszechnianie doświadczeń pracy bibliotekarzy zajmujących się problematyką młodzieży
• promocja niestandardowych metod edukacji w
bibliotekach, podniesienia ich atrakcyjności dla
nastolatków i dorosłej młodzieży
W seminarium/warsztatach wzięło udział 50 osób
(każdego dnia zajęcia prowadzono dla 25 osób).
Janette Achberger - dyrektor biblioteki dla młodzieży Hoeb4U w Hamburgu, zaprezentowała metody zachęcania młodych ludzi w Niemczech do
korzystania z biblioteki, przy zastosowaniu konsol
edukacyjnych. Doświadczenia polskie w tym zakresie przedstawiły: Grażyna Lewandowicz-Nosal z
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (omówiła m.in.
wyniki badań dot. postrzegania młodzieży przez
bibliotekarzy i odwrotnie) oraz Joanna Podolak z
MBP w Olsztynie, która przedstawiła sukcesy biblioteki Planeta 11, obchodzącej w br. jubileusz 5lecia powstania. W drugiej części spotkania uczestnicy warsztatów poznali najpopularniejsze konsole
gier, dostępne w bibliotekach niemieckich i sami
wypróbowali ich działanie.
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Spotkanie przedstawicieli Konwentu
W dniu 18 listopada 2009 r. z inicjatywy SBP, odbyło
się spotkanie przedstawicieli tzw. Konwentu - stowarzyszeń i organizacji oraz związków zawodowych związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Baszczyński (wiceprezes
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego),
Jan Budkiewicz (przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki), Renata
Dietz (wiceprzewodnicząca Sekcji Ogólnokształcącej i
Bibliotekarskiej Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego), Violetta
Frankowska
(wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek “Bibliotekarze Polscy”), Jan
Krajewski (prezes Polskiego Związku Bibliotek), Bożena
Sobczyk (przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników
Bibliotek Publicznych NSZZ Solidarność), Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich), Barbara Tomkiewicz (przewodnicząca Rady
Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich), Marzena Przybysz (sekretarz generalny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).
Tematem spotkania było przyjęcie wspólnego stanowiska
(protestu) w sprawie projektowanych zmian w ustawach
znoszących zakaz łączenia różnych typów bibliotek
(dotyczy: projektu założeń do projektu Ustawy o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, w tym Ustawy
o bibliotekach).
Spotkanie poprowadziła Elżbieta Stefańczyk. Przewodnicząca SBP przypomniała m.in., że na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP we wnioskach zostało oficjalnie
sformułowane następujące stanowisko SBP: “ZG SBP
sprzeciwiać się będzie próbom łączenia bibliotek różnego typu lub włączania ich w struktury instytucji innego
typu, np. bibliotek publicznych ze szkolnymi lub włączania bibliotek pedagogicznych do struktur Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, zwłaszcza wtedy, gdy próby
takie oceniane będą jako nieuzasadnione merytorycznie
lub ekonomicznie”. Były również pisemne protesty w
sprawie łączenia bibliotek, które zainicjował prof. Jacek
Wojciechowski oraz niektóre biblioteki i organizacje
bibliotekarskie, m.in. WBP w Krakowie, biblioteki z Podkarpacia, z Zielonej Góry, Forum Bibliotek Samorządowych Województwa Małopolskiego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z projektem protestu organizacji wchodzących w skład Konwentu i zgłaszali swoje propozycje
uzupełnień.
Renata Dietz stwierdziła, że ogólnokrajowe organizacje
środowisk bibliotekarskich i informacji naukowej oraz
związków zawodowych powinni wspierać się wspólnie,
stanowić jeden głos w ważnych decyzjach, m.in. w obronie spraw pracowników służby bibliotecznej. Z zadowoleniem przyjęła fakt uwzględnienia sprawy bibliotek
szkolnych i pedagogicznych w projekcie protestu.
Jan Krajewski uznał, że pismo otwiera wspólną batalię,
gminnych protestów do rządu. Nawiązał do stanowiska
w tej sprawie Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych oraz Krajowej Rady Bibliotecznej.
Jan Budkiewicz z kolei wyraził wątpliwość, czy podej-

mować w proteście sprawę bibliotek publicznych wraz z
innymi typami bibliotek np. szkolnych.
W odpowiedzi, wiceprezes ZG ZNP – Krzysztof Błaszczyński przedstawił dyskutowaną w Sejmie kwestię bibliotek szkolnych. Z debat tych wynika jednoznacznie:
biblioteki te schodzą na margines, tracą swą rangę. Należy więc w proteście uwzględnić zarówno biblioteki
publiczne, jak i szkolne oraz pedagogiczne.
Barbara Tomkiewicz popierając powyższe stanowisko
stwierdziła, że Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich wyśle w tej sprawie również
swój list do Ministra Bogdana Zdrojewskiego.
Po wspólnym przeanalizowaniu tekstu oraz naniesieniu
wszystkich zgłoszonych i zaakceptowanych przez Konwent poprawek dokument został przyjęty oraz podpisany przez uczestników. “Protest przeciwko likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami i
bibliotekami szkolnymi” został przesłany ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego - Bogdanowi Zdrojewskiemu oraz do wiadomości wicepremierowi Waldemarowi
Pawlakowi – przew. Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.
W proteście sformułowano i omówiono 5 powodów
uznania propozycji łączenia bibliotek za szkodliwe:
• łączenie bibliotek w świetle dotychczasowych doświadczeń samorządowych prowadzi do ograniczenia ich
autonomii, utraty samodzielności programowej i finansowej, a w konsekwencji dysfunkcjonalizacji. Takich
praktyk nie ma prawie nigdzie na świecie
• podnoszone względy ekonomiczne powrotu do XIX wiecznych zasad organizacji bibliotek są fałszywe,
biorąc pod uwagę fakty, że: do bibliotek wiejskich i
małomiejskich trafia zaledwie kilkadziesiąt tytułów z
rocznej produkcji krajowej wynoszącej ok. 22 tys. tytułów; biblioteki te wyposażone są bardzo skromnie w
technologię komputerową; zatrudnionych w nich jest
zwykle 1 lub 2 osoby, które wykonują wszystkie prace
biblioteczne
• biblioteki są instytucjami kultury, które muszą pracować
w sieci i pozostają w ścisłych relacjach ze sobą
• w warunkach rozwoju nowych technologii biblioteki
publiczne współpracują poprzez konsorcja z innymi
rodzajami bibliotek, aby sprostać kosztom wykupu
licencji czasopism elektronicznych oraz epodręczników. Pozbawienie bibliotek wiejskich i małomiejskich autonomii (prawnej, finansowej) wyłączy je z
udziału w systemach bibliotecznych i pozbawi możliwości wejścia w skład konsorcjum
• biblioteki publiczne mają inne funkcje niż biblioteki
szkolne i akademickie. Próby łączenia tych bibliotek
zarówno za granicą (USA i Niemcy), jak i w Polsce
skończyły się fiaskiem, biblioteki te nie spełniały przypisanych im zadań.
Pełny tekst protestu:
http://www.ebib.info/images/SBP/projekt%
20zalozen.pdf
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Tydzień Bibliotek 2010

Cyfrowość bibliotek i archiwów

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2010 r.
wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa
pod nazwą TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP, we
współpracy z Biblioteką Narodową i Instytutem Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała w dn. 26-27 listopada br. w
Warszawie konferencję międzynarodową, dotyczącą dostępu do treści dokumentów oraz wyszukiwania informacji
w cyfrowych bibliotekach i archiwach. Tematyka spotkania
obejmowała następujące zagadnienia:
• narzędzia opracowania rzeczowego w bibliotekach i
archiwach cyfrowych: słowa kluczowe, języki informacyjno-wyszukiwawcze, folksonomie, taksonomie,
• wyszukiwanie informacji o treści dokumentów w bibliotekach i archiwach cyfrowych, efektywność wyszukiwania,
• badania użytkowników zasobów cyfrowych: potrzeb i
zachowań informacyjnych, strategii wyszukiwawczych,
• potrzeby bibliotekarzy i użytkowników a możliwości i
ograniczenia oprogramowania bibliotek i archiwów cyfrowych,
• opis obiektu cyfrowego, standardy metadanych.
Referaty wygłosili specjaliści z: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, Biblioteki Jagiellońskiej, WBP w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, Muzeum Narodowego.
Gośćmi zagranicznymi byli: Marie Balikova (Národní knihovna České republiky), która przedstawiła referat pt.:
Subject access in Czechia oraz dr Yaacov Lozowick
(LeverEdge, Izrael) – autor wystąpienia pt.: Knowledge
Maps: A Novel Way of Presenting Library Collections.

Co roku program ma inne hasło wiodące, które
wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2010 r. będzie:

BIBLIOTEKA – SŁOWA, DZWIĘKI, OBRAZY
Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka
publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie
zbiorem książek i czasopism drukowanych; staje
się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch,
a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter,
ale również odbiorowi bogactwa obrazów i
zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach.
Multimedialność naszych książnic stała się faktem,
stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek,
w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i
pokazać konkretne rozwiązania stosowane w
praktyce. W realizowaniu hasła: „Biblioteka słowa, dźwięki, obrazy” jest miejsce zarówno na
podkreślenie roli Internetu, w którym splot tych
pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie
do zbliżającego się Roku Chopinowskiego.
Tradycyjnie Zarząd Główny SBP ogłasza dwa
konkursy:
• na najlepszy program działań realizowanych
w Tygodniu Bibliotek; do udziału zapraszamy
wszystkie rodzaje bibliotek, placówki kulturalne, stowarzyszenia, szkoły, itp.,
• na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek, związany z hasłem programu. Projekty należy
przesyłać do Biura ZG SBP (Al. Niepodległości
213, 02-086 Warszawa, email: biuro@sbp.pl), najlepiej w formie plików JPG w
terminie do 10 lutego 2010 r.
Dopuszczamy możliwość przesyłania projektów
wykonanych ręcznie na papierze.

Prace nad realizacją Strategii SBP

W listopadzie br. kontynuowane były prace nad realizacją projektów ujętych w „Strategii SBP na lata 20102021”. Opracowano materiał analityczny, który powstał
na warsztatach, organizowanych dla naszych struktur terenowych, przez ZG SBP we współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (7-8 październik br.). W
toku dalszych prac opracowano listę zadań ujętych w Strategii, które powinny znaleźć się w przygotowywanym planie pracy ZG SBP na rok 2010. Ponadto okręgi sformułowały działania, proponowane do dofinansowania przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Dotyczyły one następujących obszarów tematycznych: intensyfikacji współpracy
Regulaminy obu konkursów zostaną ogłoszone pomiędzy strukturami SBP, umacniania pozycji Stowarzywkrótce
szenia na arenie międzynarodowej, działalności edukacyjno-szkoleniowej, umacniania wizerunku zawodu bibliotekarza, w tym działań legislacyjnych. Powstałe opracowania
Nagrody czekają!
będą weryfikowane na poziomie sekcji i komisji ZG, podczas trzecich warsztatów pt. ”Rozwój potencjału instytucjoZarząd Główny
nalnego SBP”, które odbędą się w dniach 17-18 grudnia
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
4
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Przygotowania do Światowego Dnia KsiąŜki
12 listopada w siedzibie Polskiej Izby Książki w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców, skupiającego przedstawicieli siedmiu organizacji branżowych. Obecni też byli przedstawiciele sieci Empik, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w przyszłorocznych wspólnych działaniach Komitetu. Gościem
spotkania był Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu
Książki.
Spotkanie prowadził Piotr Marciszuk, prezes Polskiej
Izby Książki, który obecnie przewodniczy Komitetowi.
Poinformował on, że do grona KP BKW dołączyli
przedstawiciele Stowarzyszenia Wydawców Szkół
Wyższych i Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowań do obchodów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich w roku 2010. Przedstawiciele wszystkich
organizacji zgłosili projekty, związane z przyszłorocznymi obchodami ŚDK. Powołano grupę roboczą, która
w najbliższym czasie opracuje program obchodów i
ustali szczegółowe zasady planowanych konkursów
oraz innych działań promujących książkę i czytelnictwo.
W drugiej części spotkania przedstawiciele KP BKW
upoważnili Polską Izbę Książki do przedstawienia, w
trakcie planowanego na początek grudnia spotkania z
ministrem Bogdanem Zdrojewskim, propozycji zwołania Kongresu Książki Polskiej, w odpowiedzi na apel
ministra przedstawiony na zakończenie Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie we wrześniu tego roku.
W spotkaniu uczestniczyły ze strony SBP - Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska oraz Anna Grzecznowska.

Wizyta przewodniczącej SBP w Łodzi
24 listopada br. E. Stefańczyk wzięła udział w spotkaniu z bibliotekarzami regionu łódzkiego, które odbyło
się w WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Uroczystość zaplanowano z okazji 90-lecia SBP w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyła E. Grzelakowska, przewodnicząca okręgu SBP w Łodzi W trakcie uroczystości
zasłużonym bibliotekarzom wręczono odznaczenia resortowe i stowarzyszeniowe.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy Bibliotekarze
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, będąc organizacją 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 w
latach ubiegłych m.in. realizację ogólnopolskiego
programu Tydzień Bibliotek oraz organizację konferencji i seminariów poświęconych najistotniejszym
zagadnieniom bibliotekarstwa polskiego. Wszystkim
dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękuję.
W tym roku ponownie zwracam się z prośbą o
dokonanie odpisów 1% za rok 2009 na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Apeluję do środowiska bibliotekarskiego o włączenie się w kampanię 1% na rzecz SBP. Wszystkim
ofiarodawcom, którzy zdecydują się wesprzeć w ten
sposób działalność Stowarzyszenia serdecznie dziękuję. Zgromadzone środki przeznaczone będą na
cele służące środowisku bibliotekarskiemu.
Będę wdzięczna również za rozpropagowanie niniejszego apelu wśród swoich znajomych, pracowników i przyjaciół.
Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 listopada 2009 r. w wieku 53 lat
zginęła nasza Koleżanka
Maria Janowska
Aktywny Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich pełniący funkcję w Zarządzie Głównym
SBP w latach 2001-2005. Za swoją działalność
społeczną i zawodową została uhonorowana
Nagrodą Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego (2001), Medalem „W dowód uznania” (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2008)

Rabaty na wydawnictwa SBP.

Odszedł od nas wspaniały człowiek, sumienny
pracownik i pełna życzliwości Koleżanka.

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 r.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w
dniu 9 grudnia br. o godzinie 13.00 w Kościele
św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w
Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie
zmarłej tragicznie Koleżanki do grobu rodzinnego, o czym zawiadamia

Zamówienia - Dział Promocji i Kolportażu:
tel. 22 825-50-24; fax 22 825-53-49;
e-mail: sprzedaz@sbp.pl

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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Zaprosili nas:
listopad - Prezydent Gdyni oraz Kapituła
Nagrody Literackiej Gdynia na serię Jesiennych Spotkań z Laureatami Nagrody Literackiej Gdynia ‘09
5 listopada - Rektor oraz Dyrektor Biblioteki
Głównej Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w spotkaniu jubileuszowym
40-lecia istnienia Biblioteki. List gratulacyjny
na ręce dyrektora Biblioteki przekazała kol.
ElŜbieta Stefańczyk.
5 listopada - Burmistrz Miasta Poniatowa
oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Poniatowej na uroczystość nadania bibliotece
tytułu Wzorowa Biblioteka Roku 2010. List
gratulacyjny przesłała E. Stefańczyk
9 listopada - Polskie Towarzystwo Wydawców KsiąŜek oraz Wydawnictwo WAB na spotkanie klubowe
11 listopada - Przewodniczący Rady Miejskiej
i Burmistrz Wołomina na obchody 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz uroczyste oddanie wyremontowanego
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zofii Nałkowskiej
16 listopada - Dyrektor Biblioteki Narodowej
na wernisaŜ wystawy: Indywidualności Polskie.
Wystawa niezwykłych fotografii Krzysztofa
Gierałtowskiego
16 listopada - Centrum Informacji im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Śródmieście oraz Wydawnictwo
BOSZ na Wieczór poetycki i promocję antologii Moje serce zostało we Lwowie
17, 19 listopada - Instytut Goethego na spotkania literackie z udziałem tłumaczy z języków europejskich „Przeczytane w tłumaczeniu”
19 listopada - Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Szczytna na obchody 60-lecia Biblioteki. List gratulacyjny przesłała E.Stefańczyk.
19 listopada - Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, oddział Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy na otwarcie wystawy litografii Piotra Kasprzaka

Nowości wydawnicze
W grudniu kolejny dodatek do „Poradnika
Bibliotekarza”: Biblioteka dla Seniorów 2
W drugiej edycji „ Biblioteki dla Seniorów” redakcja
proponuje artykuły dotyczące ogólnej sytuacji seniorów i
róŜnorodnej, stale rozwijającej się oferty bibliotek publicznych w
Polsce skierowanej do tej kategorii czytelników. Warto zwrócić
uwagę na działalność Międzybibliotecznej Komisji ds. seniorów,
zainicjowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we
Wrocławiu, której celem jest aktywizacja działań na rzecz
seniorów przez biblioteki tego regionu. Prezentujemy równieŜ
bogaty dorobek pracy z seniorami Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni.
DOBRE PRAKTYKI dodatek do Bibliotekarza nr 12/2009
Nasze miesięczniki systematycznie się wzbogacają o nowe,
bezpłatne dodatki. W grudniowym BIBLIOTEKARZU
przeczytacie nowy dodatek DOBRE PRAKTYKI. Sam tytuł
informuje. W numerze:
• Reorganizacja sieci miejskich bibliotek we Wrocławiu.
• Pogranicze kultur- promocja czytelnictwa i regionu (BM
Cieszyn).
• „Pomagamy zrozumieć świat” program Biblioteki
Dzielnicowej Warszawa Ursus.
• KsiąŜnica Pomorska w Szczecinie- ośrodkiem aktywizacji
kulturowej osób z dysfunkcją wzroku.
Wszystkie artykuły są ciekawe i poŜyteczne. Warto czytać i
skorzystać z cudzych doświadczeń!
Nowoczesna biblioteka. Materiały z ogólnopolskiej,
przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / pod
red. Marcina Drzewieckiego
Publikacja jest pokłosiem konferencji
naukowej towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi
Delegatów SBP (29-30.V.2009 r.). Konferencja
poświęcona była zagadnieniom
NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI i jej
wpływom na kształtowanie społeczeństwa
wiedzy oraz wizerunku zawodu bibliotekarza.
KsiąŜka informuje o: stanie ustawodawstwa
biblioteczneg o, wizerunku zawodu,
oczekiwaniach uŜytkowników, systemie
zarządzania i finansowania bibliotek
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