EKSPRES ZG SBP
PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GLOWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
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Posiedzenie ZG SBP
17 grudnia 2009 r. w Centralnym Ośrodku Dosko- alizacji Strategii. W kolejnym punkcie obrad, kol.
nalenia Nauczycieli w Warszawie odbyło się posie- Marzena Przybysz – sekretarz generalny SBP oraz
dzenie ZG SBP poprzedzone zebraniem członków Janusz Nowicki – dyrektor Wydawnictwa SBP
Prezydium Zarządu Głównego. W posiedzeniu ZG, omówili wstępny projekt Planu pracy ZG SBP w
oprócz członków Zarządu uczestniczyli także: Stani- 2010 r. Ponadto E. Stefańczyk przedstawiła rezulsław Czajka - honorowy przewodniczący SBP, pra- taty negocjacji z FRSI na temat wzmocnienia potencownicy Biura ZG oraz redaktorzy naczelni czaso- cjału SBP ze środków Programu Rozwoju Bibliotek
pism SBP: „Bibliotekarza” i „Poradnika Biblioteka- (podpisano umowę ramową i pierwszą szczegółową). Zaapelowała również do członków ZG o przerza”.
Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP podsu- prowadzenie szerokiej kampanii 1% na rzecz SBP.
mowała działalność krajową i międzynarodową Zarząd Główny przyjął dwie uchwały:
Stowarzyszenia w 2009 r. Działalność tę zdomino- • Uchwała ZG SBP nr 8/2009 w sprawie upowały: przygotowania do Krajowego Zjazdu Dele- wszechniania Manifestu UNESCO/IFLA dot. bigatów i prace organizacyjne po KZD; opracowanie bliotek wielokulturowych. Manifest ten został
i wydanie Strategii SBP na lata 2010-2021, działa- przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO
nia przygotowawcze do jej realizacji (warsztaty z na 35 sesji w Paryżu w październiku 2009 r.
udziałem członków ZG, przewodniczących okręgów, • Uchwała ZG SBP nr 9/2009 w sprawie powołasekcji, komisji, zespołu); realizacja programów Ty- nia zespołu ds. rozwoju portalu SBP (w skład zedzień Bibliotek oraz Mistrz Promocji Czytelnictwa; społu weszli: E. Stefańczyk, E. Kobierskakonkursy: Nagroda Naukowa SBP oraz Nagroda Maciuszko, K. Marcinowski, J. PasztaleniecMłodych SBP; konferencje, seminaria (dot. m.in. no- Jarzyńska)
woczesnej biblioteki, e-learningu, cyfrowości biblio- Na posiedzeniu powołany został również zespół
tek i archiwów, funkcji kulturotwórczych bibliotek w ekspercki ds. opracowania projektu Ustawy o biśrodowisku lokalnym, otwartych zasobów edukacyj- bliotekach w składzie: A. Tyws, E. Wykrzykowska, J.
nych); opinie i stanowiska na temat m.in. e.o., zasad Stępniak, B. Budyńska, E. Stefańczyk, K. Marszałek.
przyznawania certyfikatu Biblioteka+, propozycji W sprawach różnych Ewa Kobierska-Maciuszko
likwidacji zakazu łączenia bibliotek.
zdała relację z udziału w warsztatach międzynaroJoanna Pasztaleniec-Jarzyńska – skarbnik SBP dowych zorganizowanych przez IFLA w Hadze poprzedstawiła aktualny stan budżetu stowarzyszenia. święconych wzmacnianiu roli stowarzyszeń biblioteLiczne wydatki związane ze Zjazdem, brak dotacji karskich.
na konferencję przedzjazdową a także spadek W dyskusji głos zabrał m.in. Stanisław Czajka, któprzychodów ze sprzedaży wydawnictw zwartych ry podkreślił, że należy dokładnie wyważyć, jak tak
oraz czasopism SBP (będący częściowo skutkiem istotną dla środowiska bibliotekarskiego koncepcję
obniżającego się poziomu czytelnictwa literatury Strategii… umieścić w planie ZG na 2010 r. a nafachowej) miał zasadniczy wpływ na pogorszenie stępnie konsekwentnie wdrażać ją w życie. Zastanasię sytuacji finansowej SBP. Zarząd Główny zobo- wiano się również nad możliwościami zwiększenia
wiązał skarbnika do przeprowadzenia analizy dochodów SBP: pozytywnie oceniono wystosowany
działalności wydawniczej w ostatnich latach z punk- apel do okręgów o zakup wydawnictw SBP (chociaż
tu widzenia ponoszonych kosztów i osiąganych do- zdaniem Marii Bochan wyszedł zbyt późno), Jan
chodów. W następnym punkcie porządku obrad, kol Wołosz podjął kwestię planowania konferencji
Ewa Chrzan – członek ZG ds. sekcji, komisji oraz „dochodowych”, a także zaproponował wydawanie
zespołu omówiła przebieg wyborów do Zarządów dodatków do czasopism (poświęconych działalności
poszczególnych ogniw strukturalnych ZG. Następnie bibliotecznej w regionach), które byłyby dofinansoMaria Burchard – koordynator działań zaplanowa- wywane przez instytucje z poszczególnych regionych w ramach Strategii SBP na lata 2010-2021 nów. Sporą część dyskusji zajęła sprawa łączenia
naświetliła prace aktualnie realizowane w tym za- bibliotek i protest w tej sprawie części środowiska
kresie. Na posiedzeniu wręczone zostały uczestni- bibliotekarskiego. ZG SBP podtrzymał dotychczasokom zakresy obowiązków i kompetencji członków we oficjalne stanowisko opowiadając się przeciw
ZG, które uwzględniają zadania wynikające z re- łączeniu bibliotek różnych typów.
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Manifest IFLA/UNESCO

Warsztaty nt. Strategii SBP

W dokumencie przetłumaczonym przez Marię Cibicką, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (konsultacje merytoryczne) czytamy m.in.:

W dniach 17-18 grudnia 2009 r. w Centralnym
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
odbyły się III warsztaty „Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, organizowane we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem
warsztatów, w których uczestniczyli członkowie
Zarządu Głównego SBP oraz przewodniczący
Sekcji, Komisji, Zespołu ZG SBP, było dalsze
uszczegółowienie założeń i projektu Strategii SBP
na lata 2010-2021. Część zadań realizowanych
będzie przy wsparciu Programu Rozwoju Bibliotek. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jakie
projekty i zadania realizowane w ramach poszczególnych celów strategicznych najlepiej służą
rozwojowi potencjału Stowarzyszenia, oraz które
z nich będą realizowane w roku 2010. Zajęcia
prowadzone przez specjalistę - Annę Hejdę, odbywały się w pięciu grupach, z której każda odpowiadała jednemu celowi strategicznemu. Rezultatem warsztatów było opracowanie listy projektów, które powinny być realizowane w ramach
zdefiniowanych już wcześniej (na poprzednich
warsztatach) projektów w 2010 roku. Określono
również zespoły realizacyjne bądź liderów zespołów, które zajmą się szczegółowym opracowaniem harmonogramu i budżetów przedsięwzięć, związanych z: uzyskaniem przez SBP wpływu na kształtowanie polityki bibliotecznej w Polsce oraz tworzenie społeczeństwa wiedzy, działalnością edukacyjno-szkoleniową SBP, integracyjną, zwiększeniem prestiżu zawodu bibliotekarza.

„Różnorodność kulturowa i językowa jest wspólnym
dziedzictwem ludzkości i powinna być pielęgnowana
i zachowywana dla dobra wszystkich. Leży ona u
podstaw wymiany, innowacji, kreatywności i pokojowego współistnienia narodów. Poszanowanie różnorodności kultur, tolerancja, dialog i współpraca, w
klimacie zaufania i wzajemnego zrozumienia są jedną z najlepszych gwarancji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie typy bibliotek powinny odzwierciedlać, podtrzymywać i upowszechniać różnorodność kulturową i językową na
płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej i lokalnej,
wspierając w ten sposób dialog międzykulturowy i
aktywne obywatelstwo.”
W dokumencie określono założenia funkcjonowania
biblioteki wielokulturowej, główne działania, system
zarządzania, finansowanie, prawodawstwo i sieci
współpracy. Określając zadania biblioteki wielokulturowej przyjęto, że powinna ona:
• upowszechniać większą świadomość pozytywnej
wartości różnorodności kulturowej i sprzyjać dialogowi kultur;
• popierać różnorodność językową i poszanowanie
języka ojczystego;
• ułatwiać harmonijne współistnienie wielu języków,
szczególnie poprzez naukę kilku języków od najmłodszego wieku;
• chronić dziedzictwo językowe i kulturowe oraz
wspierać formy wyrazu, twórczość i upowszechnianie we wszystkich właściwych językach;
• wspierać ochronę tradycji ustnej i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego;
• wspierać włączanie oraz uczestnictwo osób i grup,
pochodzących z wszelkich środowisk kulturowych;
• wspomagać sprawność w korzystaniu z informacji
w epoce cyfrowej oraz opanowanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych;
• promować różnorodność językową w cyberprzestrzeni;
• wspierać powszechny dostęp do cyberprzestrzeni;
• wspomagać wymianę wiedzy i dobrych praktyk w
dziedzinie pluralizmu kulturowego.
W zakresie wdrażania manifestu przyjęto, że
„Społeczność międzynarodowa powinna uznawać
i wspierać misję promowania i zachowania różnorodności kulturowej i językowej realizowaną poprzez
usługi biblioteczne i informacyjne.”
Pełen tekst Manifestu dostępny jest pod adresem:
http://www.ebib.info/images/SBP/manifestunescoifla.pdf

Umowa z FRSI
1 grudnia 2009 r. została podpisana umowa
szczegółowa między Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, której przedmiotem jest realizacja działań przygotowawczych do wdrożenia
elementów Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich 2010-2021. Działania ujęte w umowie
dotyczą zadań statutowych Stowarzyszenia, które są zbieżne z celami statutowymi FRSI, a w
szczególności w sferze edukacji, oświaty i kultury.
Umowa obejmuje m.in. zorganizowanie III warsztatów „Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” oraz opracowanie założeń programu lojalnościowego dla
członków SBP.

2
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Posiedzenie Komitetu
Redakcyjnego Bibliotekarza

Wyjaśnienie w sprawie Narodowego
Instytutu Audiowizualnego

9 grudnia 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie w
nowej kadencji Komitetu Redakcyjnego miesięcznika
„Bibliotekarz”. W spotkaniu wzięli udział: Marcin Drzewiecki (przewodniczący komitetu), Sylwia Błaszczyk,
Stanisław Czajka, Bolesław Howorka, Małgorzata Jezierska, Katarzyna Materska, Irena Suszko-Sobina,
przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk, dyrektor
Wydawnictwa SBP – Janusz Nowicki, dyrektor Biura
ZG SBP – Anna Grzecznowska, redaktor naczelny –
Jan Wołosz, sekretarz redakcji – Marzena Przybysz.
Spotkanie prowadził prof. M. Drzewiecki. Dokonano
analizy tematyki poruszanej w czasopiśmie, oceny
dwóch ostatnich roczników oraz określenia planów redakcji na następny rok. Oceniając ostatnie roczniki, M.
Jezierska stwierdziła, że czasopismo ukazuje się bez
opóźnień, jest stale otwarte na aktualne treści, promuje
lokalne inicjatywy; w ostatnim roku na łamach pisma pojawiły się nowe bloki tematyczne, a także wkładka
„Dobre praktyki”. Jednocześnie zwróciła uwagę na niską
obecność artykułów napisanych przez autorów reprezentujących biblioteki pedagogiczne i szkolne, przygotowywanie wkładki „Dobre praktyki” o charakterze regionalnym, prezentującej działania realizowane przez biblioteki w poszczególnych województwach. Warto również rozważyć przeprowadzenie na łamach pisma plebiscytu na „osobowość bibliotekarską”. Dyrektor J. Nowicki odpowiedział, że w ostatnim okresie koszty wydania
„Bibliotekarza” znacznie wzrosły, podczas gdy jego cena zmieniła się minimalnie. Podkreślił duże znaczenie
dofinansowania czasopisma przez „Bibliotekę na Koszykowej”. Redaktor naczelny J. Wołosz, podsumowując
2009 rok zwrócił uwagę, że był on okresem trudnym dla
redakcji, m.in. ze względu na zmiany w zespole redakcyjnym. Przypomniał, że pojawiła się nowa rubryka promująca wydawnictwa zwarte Stowarzyszenia oraz dział
„Z życia SBP”. Zaprezentował także zarys treściowy
dwóch pierwszych numerów z 2010 r. W dyskusji głos
zabrał m.in. S. Czajka, podkreślając wysoki poziom merytoryczny czasopisma oraz dostęp do roczników starszych w wersji elektronicznej. Z kolei B. Howorka zaproponował uwzględnienie w Bibliotekarzu problematyki
dotyczącej bibliotek akademickich i medycznych. I.
Suszko-Sobina zasugerowała większą popularyzację
czasopism i książek SBP na konferencjach ogólnopolskich; K. Materska - wicedyrektor „Biblioteki na Koszykowej” wyraziła wolę kontynuowania współpracy Biblioteki w wydawaniu czasopisma oraz gotowość przygotowania wkładki dotyczącej „Dobrych praktyk” w regionie
mazowieckim. Pomysł opracowania regionalnych wkładek spotkał się z ogólnym poparciem.

Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Michał Merczyński przesłał do Elżbiety Stefańczyk odpowiedź na pismo Przewodniczącej Sekcji Fonotek ZG SBP - Katarzyny Janczewskiej-Sołomko oraz Przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych Stanisława Hrabiego z dnia 4 grudnia 2009
w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu
Audiowizualnego.
Dyrektor M. Merczyński wyjaśnia, że nowa
instytucja kultury ma koordynować działania
związane z systemową digitalizacją, a równocześnie pełniąc funkcje Centrum Kompetencji odpowiedzialna będzie za wytyczenie
standardów w tej dziedzinie. Dyrektor wyraził wolę współpracy ze środowiskiem bibliotek muzycznych przy projekcie edukacyjnym
"Fonoteka szkolna".
Pełny tekst odpowiedzi:
http://www.ebib.info/content/
view/2345/201/

Dyskusja w radio TOK FM
W dniu 28 grudnia 2009 r. w TOK FM odbyła się dyskusja na temat zakazu łączenia
bibliotek publicznych z innymi instytucjami i
bibliotekami szkolnymi. W programie „Co z
bibliotekami w małych miejscowościach”
uczestniczyli Bogdan Zdrojewski, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz
Piątek, pisarz, Beata Stasińska, redaktor
naczelny W.A.B., Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w trakcie dyskusji opowiedział się m.in.:
• za utrzymywaniem bibliotek publicznych
przez samorządy i ich finansowaniem,
• przeciw łączeniu bibliotek z innymi instytucjami kultury,
• przeciw likwidacji bibliotek w małych miejscowościach,
• za poprawą sytuacji bibliotek.
Przewodnicząca SBP podtrzymała stanowisko Stowarzyszenia – sprzeciw wobec zamiaru łączenia bibliotek publicznych z innymi
instytucjami kultury, wyrażony m.in. w maju
2009 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów
SBP oraz w proteście z dn. 18.11.2009 r.
skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całość programu "Co z bibliotekami w małych miejscowościach":
http://www.tok.fm/TOKFM/0,94037.html
3
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Opinia SBP na temat upowszechniania
dzieł w formie cyfrowej
Przewodnicząca SBP przekazała do Departamentu Prawnego MKiDN opinię ZG SBP dot. dokumentu, wzywającego do debaty na temat realizacji wyzwań, jakie stoją w
związku z rozpowszechnianiem twórczości w formie cyfrowej. Dokument pt. Creative Content in European Digital
Single Market: Challenges for the Future - A Reflection
Document of DG INFSO and DG MARKT, stanowi wspólne
stanowisko dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej ds.
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów oraz ds. Rynku
Wewnętrznego. Uwagi Stowarzyszenia koncentrują się
przede wszystkim wokół punktu 5.1 Consumer access.
SBP opowiada się szczególnie za pełną harmonizacją
wyjątków i ograniczeń od prawa autorskiego, szczególnie na rzecz bibliotek i archiwów. Postuluje, aby zakres
wyjątku na rzecz bibliotek obejmował wszelkie działania,
które podejmują biblioteki dla uzyskania dostępu do zasobów cyfrowych.
W zakresie digitalizacji dzieł osieroconych SBP stoi na
stanowisku, że wprowadzenie zbiorowych licencji o charakterze odpłatnym, nie rozwiąże problemu otrzymania
uprzedniego zezwolenia na cyfryzację. Dodatkowo uważa się, że nie ma racjonalnego uzasadnienia przekazywanie organizacjom zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu wykorzystania dzieł, które dla potencjalnych właścicieli praw autorskich nie mają żadnego znaczenia komercyjnego, posiadają natomiast dużą wartość
edukacyjną czy kulturalną.

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

Spotkanie w „Bibliotece na Koszykowej”

Proponuje się podjęcie przez Komisję Europejską działań, 11 grudnia 2009 r. Elżbieta Stefańczyk spotkała się
z dyrektorem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,
które rozwiążą problem cyfryzacji dzieł osieroconych.
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Pełen tekst stanowiska SBP dostępny jest pod adresem:
Michałem Strąkiem. W trakcie rozmowy poruszono
zagadnienia dalszej współpracy przy wydawaniu
http://www.ebib.info/content/view/2343/75/
Bibliotekarza, w tym zwiększenia na jego łamach prezentacji osiągnięć bibliotek publicznych działających
Przewodnicząca SBP
w województwie mazowieckim. Omawiano również
na posiedzeniu Rady Naukowej CBW
założenia programowe i organizacyjne IX konferencji
1 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Cen- Automatyzacja Bibliotek Publicznych, która odbędzie
tralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsud- się w 4 kw. 2010 roku. W spotkaniu uczestniczyła dr.
skiego, w którym uczestniczyła Elżbieta Stefańczyk, czło- Katarzyna Materska, przewodnicząca Komisji Autonek Rady. W trakcie spotkania dokonano wyboru prze- matyzacji ZG SBP.
wodniczącego RN, którym został prof. dr hab. Zdzisław
Pietrzyk.
10 lat BUW na Powiślu

Wizyta przewodniczącej SBP w Brodnicy
7 grudnia 2009 roku Elżbieta Stefańczyk uczestniczyła w
konferencji, zorganizowanej w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej im. I. Łyskowskiego w Brodnicy, z
okazji 10-cio lecia bibliografii regionalnej „Brodnica.
Bibliografia miasta i powiatu”. W trakcie uroczystości
przewodnicząca SBP wygłosiła referat nt.: „Bibliografia
Narodowa u progu 2010 roku”.
O pracach nad tworzeniem bibliografii regionalnej mówiła E. Wałdowska - autorka tej bibliografii. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrekcja i pracownicy MiPBP oraz bibliotekarze z bibliotek
regionu a także regionaliści.

15 grudnia 2009 r. odbyła się kulminacja Jubileuszu 10-lecia działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w
Warszawie. Z tej okazji uczestnicy obejrzeli m.in. wystawę archiwalnych zdjęć dot. starego BUW, budowy
i przeprowadzki. O budowie nowego gmachu Biblioteki opowiadała dyrektor Ewa KobierskaMaciuszko.
Budynek Biblioteki stał się wyznacznikiem architektury
bibliotecznej w Polsce, nowej jakości czytelnictwa oraz
nowoczesnego bibliotekarstwa. Struktura przestrzenna została otwarta dla czytelników, a wolny dostęp
do zbiorów spełnia oczekiwania użytkowników. W
uroczystościach jubileuszowych uczestniczyły m.in. Elżbieta Stefańczyk, Maria Burchard.
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Zaprosili nas:
2 grudnia - Biblioteka Narodowa na spotkanie salonu bibliotekarzy - Razem czy
osobno – jakie będą biblioteki w XXI wieku
4 grudnia - Korporacja Ha!art na spotkania z autorami
8 grudnia - serwis kulturalny Delikatesy
na wystawę Joanny Pawlik oraz prezentację nowego cyklu wydawniczego
14 grudnia - dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Technikum Księgarskiego
im. Stefana śeromskiego w Warszawie na
Jubileusz 60-lecia Szkoły Księgarskiej. List
okolicznościowy do uczestników uroczystości skierowała przewodnicząca SBP.
17 grudnia - Polska Sekcja IBBy na uroczystość wręczenia nagród wybitnym
twórcom ksiąŜek dla dzieci: Marii Ekier
oraz Marii Ewie Letki
Otrzymaliśmy ponadto szereg zaproszeń
na spotkania opłatkowe. Wszystkim KoleŜankom i Kolegom serdecznie dziękujemy!

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

Nowości wydawnicze
E- learning wyzwaniem dla bibliotek. Materiały
z ogólnopolskiej konferencji Elbląg 23-24
września 2009 r.
pod red. Bożeny Boryczki
Żyjemy w świecie dynamicznych zmian. Nowe technologie, nowe
urządzenia i nowe wymagania użytkowników stawiają przed
bibliotekami nowe zadania. Jednym z
przykładów realizacji tych zadań jest elearning. Istotą e-learningu jest wykorzystanie
różnorodnych technologii informatycznych i
mediów elektronicznych do przygotowania i
realizacji kursów tj. formy elektronicznych
zajęć dydaktycznych. Materiały które
prezentujemy w tej książce są pokłosiem
ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się
23-24 września 2009 r. w WarmińskoMazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w
Elblągu.
Katalogowanie podmiotowe w języku KABA. Część 4.
Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i
religioznawstwa.
Grażyna M. Wilczyńska
Długo oczekiwana część podręcznika, która wypełni lukę w
dotychczasowych wydawnictwach. Omawia
zasady katalogowania przedmiotowego
piśmiennictwa z dziedziny teologii i
religioznawstwa z uwzględnieniem prawa
wyznaniowego i kanonicznego oraz
kaznodziejstwa. Autorka skupiła się na
praktyce katalogowania przedmiotowego z
wykorzystaniem już istniejącego słownictwa
JHP KABA. Opracowanie zawiera również
indeks wyrażeń słownika JHP KABA i haseł
przedmiotowych (wzorcowych i rozwiniętych),
sformułowanych w procesie katalogowania przedmiotowego
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu
kartograficznego
Grażyna Dudzicka,
Dorota Gazicka- Wójtowicz, Irena
Grzybowska
Publikacja oczekiwana od wielu lat przez
wszystkie biblioteki posiadające swoje zbiory
kartograficzne. Praca trwała długo bo też
materia skomplikowana, ale autorki mając
świadomość, że tymi materiałami zajmują się
specjaliści dziedzinowi, a nie bibliotekarze,
dodały komentarze ułatwiające pracę.
Książka warsztatowa, która winna się znaleźć
w każdej bibliotece z tymi materiałami.
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