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Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SBP
W dniach 8-9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SBP. Poprzedziło je w dniu 8
grudnia posiedzenie Prezydium ZG SBP, na którym
omówiono tematykę obrad ZG SBP.
W obradach ZG w dniu 8 grudnia uczestniczyli, oprócz
członków Zarządu: Stanisław Czajka - Honorowy Przewodniczący SBP, Janina Jagielska - przewodnicząca
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Janusz Ambroży przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
przedstawiciele Biura ZG SBP. Tematyka spotkania
dotyczyła głównie podsumowania pracy ZG w drugiej
połowie 2008 roku wraz ze wstępną oceną rocznej
działalności Stowarzyszenia, którą przedstawiła kol.
Elżbieta Stefańczyk. Sekretarz Generalny SBP - kol.
Maria Burchard, omówiła stan realizacji Programu
działania SBP na lata 2005-2009, podkreślając przy
tym, że większość założeń programowych została wykonana. Widoczna jest intensyfikacja współpracy SBP z
administracją państwową, aktywne współdziałanie z
innymi organizacjami z sektora książki i informacji naukowej, umacnianie struktur organizacyjnych Stowarzyszenia, pozyskiwanie partnerów i sponsorów przedsięwzięć podejmowanych przez ZG, doskonalenie oferty
wydawniczej SBP, umacnianie na rynku pozycji czasopism, zwłaszcza naukowych. Drugim podstawowym tematem pierwszego dnia obrad ZG był Krajowy Zjazd
Delegatów w 2009 roku. Stan przygotowań w Kołach i
Oddziałach SBP omówiła kol. Joanna PasztaleniecJarzyńska. Poinformowała, że na stronie internetowej
jest zakładka poświęcona Zjazdowi z aktualnymi informacjami i harmonogramem przygotowań. Zebrani dyskutowali na temat konferencji towarzyszącej Zjazdowi,
która odbędzie się w dniach 29-30 maja w Konstancinie koło Warszawy. Proponowany tytuł konferencji „Nowoczesna biblioteka - kluczem do sukcesu użytkowników i edukacji społeczeństwa”, zyskał akceptację zebranych. Podkreślono przy tym, że konferencja powinna być skierowana do bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek i zawierać różne aspekty teorii i praktyki
bibliotekarskiej, w tym: legislacyjne, kształcenia kadr
dla bibliotek, budowy wizerunku zawodu. Do współpracy przy organizacji konferencji Zarząd Główny zaprosił Konferencję Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek
Publicznych oraz Konferencję Dyrektorów Akademickich
Szkół Polskich, a także Instytut Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych UW oraz Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Dyrektor Biura ZG
SBP Anna Grzecznowska przedłożyła wstępny preliminarz kosztów KZD 2009; dyskutowano na temat
możliwości pozyskania sponsorów, a także warunków
płatności dla różnych grup uczestników, w tym przedstawicieli struktur SBP.

W następnych punktach porządku obrad przedstawiono propozycje Planu pracy ZG w 2009 roku, ustalono
terminarz spotkań Prezydium i ZG SBP oraz omówiono
wstępny Plan wydawniczy na 2009 rok, z uwzględnieniem wydawnictw okolicznościowych, związanych z
KZD. Z kolei kol. Janina Jagielska przedstawiła informację o stanie prac Zespołu ds. opracowania założeń i
projektu Ustawy o bibliotekach, skupiając się zwłaszcza
na wynikach spotkania przedstawicieli Zespołu z dyrektorami WBP (3 grudnia ), w czasie którego dyskutowano nt. zapisów dot. bibliotek publicznych. W następnym punkcie porządku obrad zatwierdzono hasło na
kolejną edycję Tygodnia Bibliotek, które brzmi
„Biblioteka to plus”, nawiązując tym samym do programu koordynowanego przez Instytut Ksiązki
„Biblioteka+”. Kol. J. Pasztaleniec-Jarzyńska poinformowała ponadto o wynikach pracy grupy roboczej
Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. Grupa zbierała się kilkakrotnie w
siedzibie BN, ostatnie spotkanie odbyło się pod koniec
listopada w Polskiej Izbie Książki. Grupa ustaliła priorytetowe działania na rzecz promocji czytelnictwa, które objęte będą wnioskiem o dofinansowanie, skierowanym do Instytutu Książki (Program operacyjny
„Literatura i czytelnictwo”). Z wnioskiem wystąpiła Polska Izba Książki; jeden z konkursów - na najbardziej
aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo prowadzić
będzie SBP.
Zarząd Główny przyjął następujące uchwały dot.:
• rozdysponowania kwoty uzyskanej z tytułu odpisu
podatkowego 1% za rok 2007; przeznaczono ją na
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu Tydzień
Bibliotek 2008 oraz na wspieranie działalności statutowej SBP (uchwała nr. 5)
• nadania Nagrodzie Młodych SBP imienia prof. Marii
Dembowskiej (uchwała nr. 6)
• regulaminu na godność Honorowego Członka SBP
(uchwała nr. 7)
• poprawek do Regulaminu na Medal Bibliotheca Magna Perennisque (uchwała nr. 8)
W sprawach różnych dyskutowano m.in. nad:
1. przystąpieniem SBP do EBLIDA,
2. przebiegiem warsztatów szkoleniowyc h dla członków SBP w Lesznie; warsztaty „zaowocowały” powołaniem zespołu zajmującego się opracowaniem
długofalowej strategii rozwoju SBP,
3. możliwościami zwiększenia środków pozyskiwanych
w ramach kampanii 1% w 2009 roku,
4. rozwojem czasopism SBP; kol. Elżbieta Stefańczyk
poinformowała o uruchomieniu strony internetowej
Poradnika Bibliotekarza
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Posiedzenie ZG SBP c.d.
W drugim dniu obrad, członkowie Zarządu
Głównego spotkali się z przewodniczącymi
Sekcji, Komisji i Zespołu ZG SBP. Obecni
byli: Aldona Borowska, Stefan Kubów,
Marzena Przybysz, Ewa StachowskaMusiał, Katarzyna Winogrodzka, Barbara
Dybicz, Robert Miszczuk, Joanna
Kamińska, Beata Żołędowska-Król,
Katarzyna Janczewska-Sołomko, Janina
Jagielska, Stanisław Hrabia, Maria
Wasik, Anna Filipowicz. W spotkaniu
uczestniczyli również: prof. Jacek
Wojciechowski - przewodniczący Rady
Programowej Wydawnictwa SBP,
redaktorzy naczelni czasopism SBP.
Otwierając drugi dzień obrad, kol.
Elżbieta Stefańczyk dokonała oceny
działalności Zarządu Głównego oraz
przedstawiła główne zamierzenia na 2009
rok. Przewodniczący poszczególnych Sekcji,
Komisji i Zespołu, przedstawili
najważniejsze działania podjęte w 2008
roku oraz plany na 2009 rok.
Podsumowując upływający rok, kol. Ewa
Chrzan, koordynująca pracę ogniw ZG
SBP, oceniła go jako dobry dla
Stowarzyszenia. Zwróciła uwagę, że są
komisje, które od lat wyróżniają się w
prowadzonej działalności, np. Sekcja
Bibliotek Muzycznych, czy Komisja
Wydawnictw Elektronicznych. W minionym
roku bardzo aktywnie działała również
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień.
Podsumowania działalności Rady
Programowej Wydawnictwa SBP dokonał
prof. Jacek Wojciechowski podkreślając
zwłaszcza utrzymywanie wysokiego
poziomu czasopism SBP; Profesor
opowiedział się za nieuleganiem presji
Open Access i wydawaniem periodyków
zarówno w wersji tradycyjnej i
elektronicznej. W ostatnim okresie
poprawie uległa promocja i dystrybucja
wydawnictw SBP, jednakże wciąż należy
poszukiwać nowych źródeł zwiększenia
środków na wydawnictwa SBP. Z
ubolewaniem Pan Profesor odniósł się do
nieprzyznania środków na projekt „LIS in
Poland”. Zauważył ponadto, że sprzedaż
wydawnictw Stowarzyszenia nie jest
dostatecznie wspierana przez instancje
SBP. W podsumowaniu spotkania,
Przewodnicząca SBP podziękowała za
kolejny rok pracy społecznej w
Stowarzyszeniu i zaapelowała o terminowe
nadsyłanie sprawozdań z działalności
Komisji, Sekcji i Zespołu. Po zakończeniu
części oficjalnej posiedzenia, odbyło się
spotkanie opłatkowe.

Warsztaty czytelnicze w białołęckim
Nautilusie
W dniach 11-12 grudnia odbyły się warsztaty pt.
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach
dla dzieci i młodzieży”, adresowane do bibliotekarzy pracujących z
młodymi czytelnikami. Organizatorami warsztatów byli
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Goethego, a miejsca
na warsztaty użyczyła Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy. W dwóch grupach (każda grupa miała zajęcia
jednego dnia) uczestniczyło łącznie 40 osób. Zajęcia prowadziła
Claudia Rouvel z Berlińskiego Centrum Literatury Dziecięcej i
Młodzieżowej Lesart. Swoją osobowością, znakomitymi
umiejętnościami pedagogicznymi i bibliotekarskimi zaangażowała do
aktywnego działania uczestników szkolenia. Celem warsztatów było
przygotowanie bibliotekarzy do kształtowania w młodym odbiorcy
pozytywnego nastawienia do książki i literatury, wyrobienia nawyku
czytania i odczuwania z tego radości. W czasie zajęć, prelegentka
posługiwała się różnymi książkami m.in. składającymi się wyłącznie z
obrazków. Uczestnicy, podzieleni na grupy
5-cio osobowe, mieli za zadanie na
podstawie różnych obrazków,
przedmiotów, słów, ułożyć ciekawe
opowiastki. Zabawa miała na celu
zwrócenie uwagi na zmysły, które
odgrywają zasadniczą rolę w procesie
czytania. Kolejne zadania inspirowane
książkami, polegały na układaniu przez
uczestników bajek przy wykorzystaniu
zaproponowanych przez prelegentkę
zdań.
Warsztaty wskazały na różne możliwości
pozyskiwania czytelników, zachęcania do
rozwoju własnej kreatywności i rozwijania
wyobraźni oraz umiejętności
komunikowania się poprzez książkę.
Patronem medialnym białołęckich
warsztatów był Poradnik Bibliotekarza.
Czytelników zainteresowanych szerszą
informacją o zajęciach z zakresu inicjacji
czytelniczej, propagowanych podczas
warsztatów oraz innych stosowanych w
bibliotekach niemieckich, odsyłamy do
lektury „Świata Książki Dziecięcej”- w
Poradniku Bibliotekarza 2009 nr 2

85-lecie KsiąŜnicy Kopernikańskiej
W dniach 11-12 grudnia br. miały miejsce obchody Jubileuszu 85lecia działalności Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Podczas
uroczystości, Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk wręczyła na
ręce dyrektora Książnicy - Teresy Szymorowskiej, przyznany
bibliotece medal SBP „W dowód uznania”. W programie obchodów
znalazła się konferencja pt. „Różne oblicza ksiąg”, której tematyka
koncentrowała się na nowych formach książki, takich jak książka
cyfrowa, faksymile (kolekcje zabytkowe: rękopisy, starodruki) oraz
książka artystyczna, audiobooki (książka współczesna).
Uroczystościom towarzyszyły tematyczne wystawy okolicznościowe
oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych.
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Zebranie Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP
3 grudnia 2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się
trzecie w tym roku zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP.
Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji, otwierając zebranie,
podziękował koleżance Marii Wróblewskiej z Biblioteki Narodowej za
zorganizowanie spotkania.
Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:
1. Podsumowanie udziału polskich bibliotekarzy w Konferencji IAML w
Neapolu, w dn. 20-25 lipca 2008 r. W konferencji wzięło udział 8 osób
z Polski:
Iwona Bias, Agnieszka Górniak (Biblioteka Główna Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego),
Violetta Borowa-Surowiec, Mariusz Wrona (Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina),
Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów
Muzycznych),
Stanisław Hrabia (Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego),
Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład
Zbiorów Muzycznych),
ks. Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II).
W tym roku odbywały się wybory przewodniczących Sekcji i Komitetów.
Stanisław Hrabia został wybrany na stanowisko przewodniczącego
Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (Research Libraries Branch) na
trzyletnią kadencję.
2. Podsumowanie działalność Polskiego Komitetu RILM. Komitet
przygotował polską wersję językową oficjalnej strony RILM, dostępną na:
www.rilm.org oraz instrukcję „Jak napisać abstrakt”.
3. Opracowanie ankiety do bazy bibliotek muzycznych w Polsce. Celem
ankiety jest zebranie podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach
muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o archiwach i
spuściznach kompozytorów i muzyków. Szczegółowa informacja na temat
ankiety będzie wysłana do bibliotek z początkiem 2009 roku.
4. Informacja na temat przygotowania do wydania materiałów
pokonferencyjnych z Łańcuta. Publikacja, pod red. Aleksandry Patalas i
Stanisława Hrabiego, będzie wydana przez "Musica Iagellonica" do
końca 2008 roku.
5. Przyjęto plan pracy Sekcji na rok 2009. Najważniejszymi punktami planu
są:
• organizacja XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych
w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku, w dniach 4-6
listopada 2009 roku. Konferencja będzie organizowana wspólnie z
Sekcją Fonotek ZG SBP,
• udział w Konferencji IAML w Amsterdamie, 5-10 lipca 2009,
• opracowanie i udostępnienie w Internecie danych z ankiety o
bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce.
6. Zarząd Sekcji przyjął stanowisko wyrażające poparcie dla działalności
Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie.

Konferencja „Stać nas
na kulturę…”
15 grudnia br. w Centralnej
Bibliotece Rolniczej odbyła się
konferencja organizowana
przez działający przy MKiDN
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
oraz Punkt Kontaktowy Europa
dla Obywateli. Tytuł
konferencji: „Stać nas na kulturę
(możliwości finansowania i
sposoby
rozliczania
międzynarodowych projektów
kulturalnych)”. W programie
zaprezentowano m.in. zmiany w
Programach Operacyjnych
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz w Programie
Kultura (2007 - 2013) Komisji
Europejskiej, a także
perspektywy na pozyskanie
środków dla placówek
działających w sferze kultury z
projektów Funduszu Wymiany
Kulturalnej. W konferencji
uczestniczyła
Anna
Grzecznowska - dyrektor Biura
ZG SBP.

Informujemy, że VI edycja
TYGODNIA BIBLIOTEK
odbędzie się w dniach
8-15 maja.
Hasło tegorocznego
programu brzmi:

„Biblioteka to plus”
Szczegóły o
i konkursach
w ramach
wkrótce na
internetowej

kolejnej edycji
realizowanych
programu naszej stronie

www.ebib.info
3

Nr 12(68) | Grudzień 2008

Święto domeny publicznej w BN
30 grudnia br. członkowie
Komisji Wydawnictw
Elektronicznych SBP, z jej
p r zewod niczą cą B ożeną
Bednarek-Michalską,
uczestniczyli w konferencji
prasowej
z okazji Dnia
Domeny Publicznej (Public
Domain Day), który
obchodzony jest na całym
świecie w dniu 1 stycznia.
Konferencja zorganizowana
przez Koalicję Otwartej
Edukacji, do której przystąpiło

SBP, poświęcona była
zagadnieniom domeny
publicznej, praw autorskich i
dziedzictwa kulturowego.
Za p r ezentowa no p ols kie
projekty
dotyczące
udostępniania dziedzictwa
kulturowego znajdującego się
w domenie publicznej.
Przedstawiono również cele i
idee powstałej niedawno
Koalicji Otwartej Edukacji, a
także założenia Projektu
Communia.

Zapraszamy na konferencję dot. jakości usług
bibliotecznych
Trwa przyjmowanie zgłoszeń na konferencję „Jakość usług
bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym”, która odbędzie
się 26-27 lutego br. w siedzibie Biblioteki Śląskiej w
Katowicach. Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski,
Biblioteka Śląska oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu badań
poświęconych tematyce jakości w odniesieniu do bibliotek, a
także wymiana doświadczeń praktycznych we wdrażaniu
nowoczesnych koncepcji zarządzania jakością oraz
innowacyjnych usług bibliotecznych. Więcej informacji, wraz z
programem znaleźć można na stronach IBiN UŚl pod adresem
http://www.ibin.us.edu.pl/jakosc/

Rozmowy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
Trwają rozmowy w sprawie
porozumienia między
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Polskich a Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego,
dot. współpracy w zakresie
wprowadzenia i rozwoju, a
także promocji Programu
Bibliotecznego, wspieranego
przez Global Libraries –
przedsięwzięcie prowadzone
przez Fundację Billa i Melindy
Gates. Realizatorem Programu
Bibliotecznego w Polsce jest
Fundacja
Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
C el e m
Pr ogr amu
Bibliotecznego jest wzmocnienie

roli informacyjnej i społecznej
bibliotek wiejskich oraz
bibliotek z małych aglomeracji
miejskich poprzez rozszerzenie
gamy oferowanych przez nie
usług, związanych z dostępem
do informacji i wiedzy za
pośrednictwem technologii
informatycznych.
SBP oraz FRSI wyraziły wolę
przeprowadzenia wspólnych
działań zmierzających do
rozwoju gminnych bibliotek
publicznych, wzmocnienia ich
rangi w upowszechnianiu
wiedzy i kultury oraz integracji
społeczności lokalnych.

Jubileusz
Prof. Joanny Papuzińskiej
W dniach 8-10 grudnia, w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece
Głównej Województwa Mazowieckiego
odbyła się uroczysta konferencja naukowa
z okazji jubileuszu Profesor Joanny
Papuzińskiej, wybitnej autorki książek
dziecięcych. Pani profesor jest również
autorką szeregu monografii poświęconych
literaturze i książce dziecięcej, problemom
bibliotekarstwa dziecięcego i animacji
czytelnictwa. Podczas seminarium Pani
Profesor podpisywała książkę pt.
„Ocalone Królestwo. Twórczość dla dzieci
- perspektywy badawcze - problemy
animacji”, wydaną przez SBP.

Nagroda dla biblioteki publicznej
w Śremie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.
Heliodora Święcickiego w Śremie - jeden
z laureatów tegorocznej edycji Tygodnia
Bibliotek, uhonorowa na została
Certyfikatem Jakości Usług "NAJLEPSZE
W POLSCE" - "THE BEST IN
POLAND" (dawniej „Dobre bo polskie”)
za „niekonwencjonalną działalność
kulturalną promującą czytelnictwo wśród
mieszkańców miasta i powiatu”.
Dyrektorowi Biblioteki - Jerzemu
Kondrasowi, gratulacje dla całej załogi
Biblioteki i życzenia dalszych sukcesów,
złożyła Przewodnicząca SBP - Elżbieta
Stefańczyk.

4

Nr 12(68) | Grudzień 2008

Konkurs „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2008”
Polska Izba KsiąŜki
oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
organizują konkurs na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w 2008 roku.
Zadaniem konkursu jest popularyzacja działań podejmowanych przez biblioteki w zakresie
upowszechniania czytelnictwa wśród róŜnych grup społecznych i budowy społeczeństwa
informacyjnego.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie biblioteki inicjujące i realizujące
przedsięwzięcia na rzecz rozwoju w Polsce czytelnictwa, kreowania nowych
form pozyskiwania czytelników.
W konkursie przewidziane są nagrody:
I miejsce 5000 zł, II miejsce 3000 zł, III miejsce 2000 zł
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Światowego Dnia KsiąŜki
i Praw Autorskich w dniu 23 kwietnia 2009 roku w Warszawie.
Szczegółowe warunki uczestnictwa przedstawiono w regulaminie, który dostępny będzie
wkrótce na stronach internetowych SBP oraz PIK.
Termin nadsyłania prac do Biura ZG SBP upływa 28 lutego 2009 roku.
Serdecznie zapraszamy

Zaprosili nas:
• grudzień - Korporacja Ha!art na serie spotkań z autorami ksiąŜek, wystawy
• 3 grudnia - Instytut Goethego w Warszawie i śydowski Instytut Historyczny na spotkanie poświęcone ksiąŜce "Massel ostatni świadkowie"
• 10 grudnia - Stowarzyszenie Przyjaciół KsiąŜki dla Młodych - Polska Sekcja IBBY na uroczystość wręczenia nagród wybitnym twórcom ksiąŜek dla dzieci. Obecna była Jadwiga Chruścińska - redaktor naczelny Poradnika Bibliotekarza.
• 15 grudnia - Goethe-Institut w Warszawie oraz Wydawnictwo FA-art na spotkanie z autorami kwartalnika literackiego Faart

Za zaproszenia serdecznie dziękujemy!

Nowość wydawnicza:
1. „Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować” - Wydanie poprawione, Mariola Antczak, Anna Nowacka . - cena 45 zł
2. „Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci - perspektywy badawcze - problemy animacji” pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek i Michała Zająca
3. „Książka, Biblioteka, Informacja w kręgu kultury i edukacji” - praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej . - cena 31 zł

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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