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IX konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych”
W dniach 25-26 listopada br. w Bibliotece Narodowej odbyła się IX konferencja z cyklu
„Automatyzacja bibliotek publicznych” pt.
„Regionalne sieci współpracy. Strategie, narzędzia,
realizacje”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m-st. Warszawy, Biblioteka Główna województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Narodowa. W spotkaniu wzięło udział ok 150 bibliotekarzy. Uczestników powitali Elżbieta Stefańczyk Przewodnicząca SBP, Katarzyna Materska - wicedyrektor „Biblioteki na Koszykowej” oraz Tomasz
Makowski - dyrektor BN.
Celem cyklu konferencji jest popularyzacja wyników badań nt. stanu automatyzacji, w tym internetyzacji bibliotek publicznych, omówienie kierunków
rozwoju technologii informacyjnych i oprogramowania dla bibliotek. Tegoroczne spotkanie poświecone
było projektowaniu i budowie rozległych sieci bibliotecznych w Polsce, możliwościom wykorzystania
e-learningu w ustawicznym kształceniu kadr bibliotekarskich oraz udziałowi bibliotek publicznych w
tworzeniu bibliotek cyfrowych.
Sesja pierwsza - „Systemy biblioteczne” obejmowała wystąpienia siedmiu osób. Referat wprowadzający nt. Problemów współpracy bibliotek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów
centralnych na świecie (prof. Marta Grabowska –
Uniwersytet Warszawski). Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych na podstawie badań prowadzonych w bibliotekach przedstawiła: Katarzyna Winogrodzka (BP Dzielnicy Włochy, Warszawa). Poziomy budowania informacji w systemie NUKAT przedstwiła Maria Burchard (Centrum NUKAT).
Następnie przedstawiciele bibliotek publicznych z
Warszawy (Biblioteki na Koszykowej), Szczecina
(Książnicy Pomorskiej), Wrocławia (Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej) oraz Krakowa (WBP Kraków)
scharakteryzowali regionalne systemy biblioteczne
- osiągnięcia, trudności i perspektywy rozwoju.
Sesja druga poświęcona była digitalizacji oraz kierunkom rozwoju e-learningu. Ideę funkcjonowania
Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zbiorów bibliotecznych przedstawiła Katarzyna Ślaska - wicedyrektor BN a zagadnienia organizacji procesu
digitalizacji przybliżyła uczestnikom Joanna Potęga (BN). Zagadnienia budowy repozytorium egzemplarza obowiązkowego omówiła Katarzyna

Ślaska.
Trendy Web 2.0 w e-learningu były przedmiotem
wystąpienia Katarzyny Witek (SGH).
Sesja trzecia poświęcona była m.in. bibliografii
regionalnej; system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski przedstawiła Magda Miller (MBP
Gorlice), system biblioteczny w województwie lubelskim zaprezentowała Bożena Lech-Jabłońska
(WBP Lublin). Ostatni blok sesji poświęcony był systemowi MAK+. Doświadczenia z wdrożenia systemu
przekazał Tomasz Cieślik (Instytut Książki), organizację procesów bibliotecznych w wybranych bibliotekach omówiły Jolanta Klauza (WBP Toruń) oraz
Maria Kulikowska (MBP w Nidzicy).
Konferencji towarzyszył Interaktywny Salon Nowoczesnych Technologii, w którym partnerzy i sponsorzy konferencji prezentowali nowinki technologiczne
możliwe do wykorzystania przez biblioteki.
Partnerami i sponsorami przedsięwzięcia byli:
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Zdjęcia z IX konferencji Automatyzacja Bibliotek Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych
Publicznych.
Dnia 23 listopada 2010 roku w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się drugie
w br. zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.
Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:
1. Zrelacjonowanie stanu prac nad przygotowaniem do druku
kolejnego numeru „Biblioteki Muzycznej 2007–2009”, obejmującej teksty dotyczące naszej Sekcji oraz Bibliografię
piśmiennictwa nt. bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za
lata 2007-2009. Publikacja ukaże się w styczniu 2011 roku.
2. Podsumowanie IV Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia dotyczącego opracowania formalnego dokumentów dźwiękowych, które odbyło się w dniach 24
-25 maja 2010 roku w Centrum NUKAT w Warszawie.
3. Przygotowania do planowanego na maj 2011 roku V Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia
w Warszawie (Centrum NUKAT), które poświęcone będzie
tematom formalnym dla muzyki oraz warsztatom dotyczącym katalogowania dokumentów dźwiękowych.
4. Działalność Polskiego Komitetu RILM: Polski Komitet RILM
został wymieniony wśród pięciu krajów, które zarejestrowały największą aktywność w projekcie RILM w roku 2009.
Dobre wyniki to efekt pracy zespołu oraz nowo pozyskanej
grupy osób z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ustalono
plan działania Komitetu na rok 2011:
− sporządzenie instrukcji dla autorów, którzy mogą wprowadzać własne abstrakty do bazy RILM Abstracts of
Music Literature za pomocą internetowego formularza
− szukanie nowych ośrodków do współpracy (zaproszenie
do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w
celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach
wydawanych w ich macierzystych uczelniach).
− promowanie działalności w ramach projektu RILM.
5. Podsumowanie uczestnictwa polskich bibliotekarzy muzycznych w międzynarodowej konferencji IAML w Moskwie
(27.06-2.07.2010). W konferencji uczestniczyły trzy osoby
z Polski: Jolanta Byczkowska-Sztaba, dr hab. Renata Suchowiejko i Stanisław Hrabia. Dr hab. Renata Suchowiejko wygłosiła referat na temat koncertów Henryka Wieniawskiego w Rosji w oparciu o recenzje ówczesnej prasy.
W czasie konferencji odbyło się zebranie Zarządu IAML, na
którym odbyły się wybory nowych władz. Stanisław Hrabia
został wiceprzewodniczącym IAML oraz szefem Komitetu
Programowego IAML. Zaplanowano udział polskich bibliotekarzy muzycznych w konferencji IAML 2011 w Dublinie.
6. Rozpoczęcie przygotowań nad organizacją Ogólnopolskiej
Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych,
Katowice, październik 2011 oraz podsumowanie stanu prac
nad organizacją wspólnej konferencji bibliotek muzycznych i
bibliotek kościelnych w Gnieźnie.
7. Omówienie kontynuacji prac nad informatorem „Biblioteki
Muzyczne w Polsce” i publikowanie go na stronie Sekcji.
8. Podsumowanie przebiegu spotkania bibliotek katalogujących dla RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych) z panem Guido Krausem, koordynatorem projektu
dla krajów Europy Wschodniej, które odbyło się w Warszawie i Gdańsku w 2010 roku. Przedmiotem tego spotkania
była nauka nowego programu KALISTO. Efekty pracy w
projekcie RISM są widoczne dla wszystkich drogą on-line.
Zarząd zamierza propagować ideę RISM-u wśród innych
Więcej zdjęć z konferencji można obejrzeć na:
bibliotek muzycznych, zachęcając je do współpracy.
Następne spotkanie zostało zaplanowane w marcu 2011 roku
h t t p : / / w w w . e b i b . i n f o / c o n t e n t / w Poznaniu lub we Wrocławiu.

view/2871/201/
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Otwarcie nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mińsku Mazowieckim
10 listopada otwarto nowe siedziby MBP oraz Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Zgodnie
z porozumieniem zawartym przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Marszałka Województwa Mazowieckiego
w nowo oddanym budynku funkcjonują obecnie obie
placówki biblioteczne. W czasie uroczystości burmistrz
Mińska Mazowieckiego Zbigniew Grzesiak został uhonorowany przez Elżbietę Stefańczyk medalem SBP
„W dowód uznania”.
W spotkaniu uczestniczyły również m.in. Janina Jagielska i Jadwiga Chruścińska.

Ustanowienie Programu
Kultura+
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „KULTURA+”.
Program zakłada budowę nowych bibliotek publicznych i remont wielu placówek w najmniejszych miejscowościach – do 15 tys. mieszkańców. Powstanie również zintegrowana sieć pracowni digitalizacyjnych
oraz przeprowadzona będzie masowa digitalizacja
zasobów kultury. Program będzie realizowany przez
5 lat. Na jego realizację przeznaczono 516,25 mln zł
(270 mln z budżetu państwa, 225 mln zł z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, 21,25 mln zł to
wkład własny wnioskodawców w ramach programu
„Digitalizacja”).
Adresatami programu są samorządowe i państwowe
instytucje kultury, archiwa państwowe oraz instytucje
filmowe. Za zarządzanie strategiczne oraz zapewnienie środków finansowych na realizację programu będzie odpowiadał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Operatorami programu będą: Instytut Książki w Krakowie oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/radaministrow-przyjela-uchwale-w-sprawie-ustanowieniaprogramu-bdquokulturardquo-1220.php

Posiedzenie
Sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu
23 listopada br. odbyło się posiedzenie Sejmowej
Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym omawiano sprawy bibliotek. Przedstawiono informację o
stanie bibliotek i realizowanych przez MKiDN programach, służących rozwojowi bibliotek m.in.
„Biblioteka+”

SBP na Kongresie bibliotek publicznych
W dniach 22-23 listopada 2010 r. w Centrum Artystycznym „Fabryka Trzciny” w Warszawie odbył się
Kongres bibliotek publicznych, organizowany przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Kongres był miejscem spotkań, debaty i dyskusji dla
prawie 500 bibliotekarzy i osób związanych z sektorem książki. Zgromadzonych na kongresie gości połączyło przede wszystkim to, że „wszyscy lubimy biblioteki”. Odbyły się 32 wykłady i warsztaty, prowadzone przez 23 prelegentów w sesjach:
− nowoczesna biblioteka
− pasje w bibliotece
− wysłuchaj eksperta
− ludzie w bibliotece
Nie zabrakło debaty na temat wyzwań dla bibliotek
publicznych we współczesnym świecie oraz refleksji o
przyszłości bibliotek. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich zostało zaproszone do uczestnictwa w kongresie jako partner Programu Rozwoju Bibliotek. SBP reprezentowali m.in. Elżbieta Stefańczyk, Ewa Kobierska-Maciuszko, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Marzena Przybysz, Elżbieta Górska.
Więcej informacji i galeria zdjęć znajdują się na stronie Programu Rozwoju Bibliotek: http://biblioteki.org/
pl/wiadomosci/czytaj/990

Posiedzenie zespołu
historyczno - pamiętnikarskiego
Głównym tematem zebrania było omówienie postępu
prac opracowywanych dwóch tomików wspomnień,
planowanych do wydania w serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” oraz przyjęcie programu działania na rok 2011.
T. 12, pod redakcją pani Marii Lenartowicz , poświęcony polskim, zasłużonym bibliotekarzom, zmarłym w ostatnich latach obejmować będzie biogramy
26 osób, zgłoszonych przez Okręgi SBP. Większość
biogramów już wpłynęła do kolegium redakcyjnego.
Tomik nie ma jeszcze ustalonego tytułu, a jego wydanie drukiem planowane jest w IV kw. 2011 roku.
T. 13 pt. Kustosze zbiorów polskich za granicą pod
redakcją pani Hanny Łaskarzewskiej, poświęcony
będzie zasłużonym bibliotekarzom polonijnym . Do
tego tomiku wytypowano 27 osób, które pracowały
poza granicami kraju, zarówno w bibliotekach polskich, jak i zagranicznych. Wydanie drukiem tego
tomiku planowane jest w 2013 roku. Aktualnie trwają
prace dotyczące wyszukiwania autorów, którzy podejmą się opracowania biogramów.
W programie działania Zespołu na 2011 rok, poza
pracami wydawniczymi, uwzględniono organizację
spotkań wspomnieniowych, poświęconych zasłużonym,
zmarłym w ostatnich latach bibliotekarzom. Spotkania
te, będą jak to miało miejsce dotychczas organizowane wspólnie z kołami SBP.
4
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Spotkanie Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych
W dniach 19-20 listopada br. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie odbyło
się spotkanie członków i sympatyków Sekcji Bibliotek
Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP z udziałem m.in.
przewodniczącej SBP. Pierwszy dzień obrad poświęcony był zagadnieniom sprawozdawczym. Omówiono
działania podejmowane przez Sekcję w 2010 roku,
w tym m.in. konferencję „E-learning wyzwaniem dla
bibliotek”, warsztaty, rozwój serwisu „Elektroniczna
Biblioteka Pedagogiczna SBP” (wprowadzono na stronie serwisu rozwiązania Web 2.0 - przebudowano
forum dla bibliotekarzy, komentowanie aktualności
oraz zainstalowano kanał RSS), seminarium pt.
„Otwarte zasoby edukacyjne”, nawiązanie współpra-

cy z ogólnopolskimi organizacjami bibliotekarskimi
m.in. Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich. W drugim dniu spotkania odbyły się
warsztaty nt.:

Z prac nad Strategią SBP

List do Ministra
Piotra Kołodziejczyka

W listopadzie kontynuowane były prace zespołu ds.
ustawy o bibliotekach, który odbył spotkania w dniach
5 i 24 listopada. Zaproponowane przez zespół zapisy
konsultowano z zaproszonym ekspertem - specjalistą w
zakresie prawa kultury.
W dniu 29 listopada odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli ośrodków kształcących bibliotekarzy
i pracowników informacji. Spotkanie prowadziła dr
hab. Maria Próchnicka (UJ), która m.in. przedstawiła
wstępne założenia programowe zaplanowanej na
czerwiec 2011 roku konferencji poświęconej zagadnieniom kształcenia bibliotekarzy. Jednym ze współorganizatorów konferencji będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Uczestnicy spotkania zapoznali się
z przygotowaną przez zespół bibliotekarzy praktyków pracujący pod kierunkiem dr D. Koniecznej
(Biblioteka UWM) i dr H. Ganińskiej (Biblioteka Politechniki Poznańskiej), listą priorytetowych zagadnień
w procesie kształcenia bibliotekarzy. Wykaz ten zostanie rozesłany uczestnikom spotkania z prośbą o
uwagi i komentarze.

ElŜbieta Stefańczyk w Lublinie
4 listopada br. przewodnicząca SBP uczestniczyła
w Rady Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W trakcie
spotkania omówiono działalność merytoryczną WBP
w I półroczu 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem
działalności Działu Informacji i Promocji

− tablica interaktywna; warsztaty prowadzili nauczy-

ciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku
− tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych;

zajęcia prowadzili pracownicy Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zarząd Główny SBP skierował do Podsekretarza
Stanu w MSWiA - Piotra Kołodziejczyka list, w którym wyraził gotowość SBP do aktywnego konsultowania zagadnień związanych z wdrażaniem programów budowy społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w kontekście lepszego wykorzystania ogromnego
potencjału bibliotek. Zarząd Główny zaproponował
włączenie do działającego przy MSWiA zespołu
konsultacyjnego w sprawach dotyczących m. in.
wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej, dwóch
przedstawicieli naszej organizacji: Marii Burchard
oraz Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej.

Digitalizacja czasopism naukowych SBP
Z przyjemnością informujemy, że pod adresem
http://bbc.uw.edu.pl udostępniane są zeszyty
„Przeglądu Bibliotecznego” oraz „Zagadnień Informacji Naukowej”. Przedsięwzięcie digitalizacyjne
realizowane przez SBP we współpracy z Instytutem
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego było dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aplikacje SBP do Programów Operacyjnych
ZG SBP złożyło trzy wnioski do Programów Operacyjnych MKiDN dotyczące wydawania: Przeglądu
Bibliotecznego, dodatku Świat Książki Dziecięcej do
Poradnika Bibliotekarza a także obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek jako skutecznych form promocji
książki i literatury.
5
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Posiedzenie Rady Redakcyjnej
Przeglądu Bibliotecznego
Posiedzenie Rady Redakcyjnej „Przeglądu
Bibliotecznego” odbyło się 8 listopada 2010
roku. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca
Rady – prof. Elżbieta Barbara Zybert.
Rada wysłuchała informacji o pracy redakcji
w latach 2009 – 2010, które przedstawiła
redaktor naczelna Przeglądu Bibliotecznego
prof. Barbara Sosińska-Kalata. W swoim wystąpieniu redaktor naczelna podkreśliła, że
czasopismo ukazuje się regularnie. Do redakcji
spływa dużo artykułów z bibliotek akademickich. Redakcja utrzymuje stałe kontakty z instytutami bibliotekoznawstwa, które wykazują
duże zainteresowanie publikowaniem rezultatów badań w Przeglądzie Bibliotecznym. Potwierdzeniem wysokiego poziomu czasopisma
jest utrzymanie najwyższej punktacji na tzw.
liście czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pani profesor nakreśliła też problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości:
− zbyt mała liczba sprawozdań z konferencji
zagranicznych
− konieczność zmiany formuły Kroniki; proponuje się prezentację części materiałów Kroniki na portalu
− z drukowania „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”
wycofała się Biblioteka Narodowa; czwarty
numer tegorocznego BABIN wydrukowany
będzie na koszt SBP
W dyskusji podniesiono m.in. sprawę zbyt małej liczby artykułów o tematyce metodycznej.
Zebrani zasugerowali redakcji, że warto zwrócić się do doktorantów o podejmowanie problematyki, z której nie ma napływu artykułów
do czasopisma.
Na zakończenie obrad przewodnicząca SBP
Elżbieta Stefańczyk podziękowała Redakcji za
pracę w minionym okresie i zadeklarowała
wsparcie Redakcji przez Biuro i Wydawnictwo
SBP. Aktualnie przygotowywane są wnioski do
programów operacyjnych Instytutu Książki na
dofinansowanie czasopism naukowych SBP. O
dofinansowanie Przeglądu Bibliotecznego wystąpimy również do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mediateka na Bielanach
W dniu 17 listopada otwarto nowe multicentrum w Warszawie - Start Meta - mediatekę w dzielnicy Bielany. Głównym jej zadaniem będzie
udostępnianie za pośrednictwem różnych nośników: książek, gier komputerowych, płyt, filmów DVD i VHS, wiedzy ze wszystkich dziedzin
nauki. Materiały te będą wypożyczanie i udostępniane na miejscu. Korzystanie z Mediateka ma ułatwić punkt informacyjno-konsultacyjny,
gdzie każdy uzyska potrzebną pomoc. Mediateka to nie tylko miejsce,
gdzie można wypożyczyć książkę czy multimedia, to także miejsce spotkań kulturalno-naukowych. Placówka stanie się areną debat pomiędzy
zapraszanymi gośćmi (w pomieszczeniach znajduje się ring, gdzie mają
odbywać się „potyczki na argumenty”), projekcji filmowych czy spektaklów teatralnych. Mediateka to więcej niż biblioteka, to kulturalne centrum Bielan. Architekci zaprojektowali w bibliotece tzw. „Wykrzyknik” miejsce w którym młodzież może do woli wykrzyczeć się i zmierzyć moc
głosu w decybelach.

Wydawnictwo SBP poleca:
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. 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.
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