
XXV spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP 

W dniach 5-6 października 2009 roku, w Jeleniogórskiem Centrum Informacji  i  Edukacji 
Regionalnej  KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej  Górze,  odbyło się dwudzieste piąte 
spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP. W spotkaniu brało udział 38 
przedstawicieli  bibliotek  publicznych  z  całego  kraju:  wojewódzkich,  powiatowych  i 
miejskich,  pedagogicznej  jak  również  Biblioteki  Narodowej.  Zebranych  powitali:  Marcin 
Zawiła - dyrektor Książnicy Karkonoskiej, Kamila Wilk - kierownik Działu Informacyjno-
Bibliograficznego  oraz  Przewodnicząca  Zespołu  ds.  Bibliografii  Regionalnej  –  Marzena 
Przybysz. Przed obradami uczestnicy odbyli krótki spacer uliczkami starego miasta Jeleniej 
Góry. 

W pierwszym dniu Spotkania zostały zaprezentowane osiągnięcia bibliotek publicznych w 
Jeleniej Górze oraz w województwie dolnośląskim. Jolanta Ubowska (Dolnośląska Biblioteka 
Publiczna,  Wrocław)  przedstawiła  genezę  i  realizację  projektu  Dolnośląskiego  Zasobu 
Bibliotecznego. W dyskusji nad referatem podnoszono sprawy kontroli  poprawności opisu 
bibliograficznego,  akcentowano  korzyści  wynikające  z  funkcjonowania  Dolnośląskiego 
Zasobu Bibliotecznego. 

Joanna Broniarczyk (Książnica Karkonoska) ukazała Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową, która 
powstała  w  2006  r.,  jest  prowadzona  w  systemie  dLibra.  Referentka  pokazała  wybrane 
dokumenty  dostępne  w  sieci  dzięki  JBC,  wskazała  wymogi  i  trudności  napotykane  przy 
prowadzeniu biblioteki cyfrowej. 

Kamila  Wilk  (Książnica  Karkonoska)  przedstawiła  historię  i  stan  prac  nad  bibliografią 
regionalną, opracowywaną w bibliotece w Jeleniej Górze, obecnie w ramach Dolnośląskiej 
Bibliografii  Regionalnej.  W  dyskusji  uczestnicy  Spotkania  pytali  o  rozwiązania 
organizacyjne,  dane  statystyczne,  jakość  i  poprawność  bibliografii  regionalnych 
opracowywanych w ramach DBR. 

Kamila  Wilk  oprowadziła  zebranych  po nowym budynku  Książnicy  Karkonoskiej.  Dzień 
zakończyła wycieczka do Siedlęcina, Jagniątkowa i Szklarskiej Poręby. 

W drugim dniu Spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej działalności Zespołu do 
Spraw  Bibliografii  Regionalnej  przy  Zarządzie  Głównym  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy 
Polskich. Sprawozdanie z działalności w latach 2005-2009 przedstawiła Marzena Przybysz – 
przewodnicząca Zespołu. Podała też propozycje do planu prac na najbliższe lata nawiązując 
do Strategii rozwoju SBP na lata 2010-2021 i Programu działania SBP na lata 2009-2013 oraz 
przekazała  podziękowania  i  życzenia  od  Elżbiety  Stefańczyk  (wicedyrektor  BN, 
Przewodnicząca ZG SBP). 

Przeprowadzono wybory Zarządu Zespołu do Spraw Bibliografii  Regionalnej  na kadencję 
2009-2013.  Jednogłośnie,  w  głosowaniu  jawnym  wybrano:  Marzena  Przybysz  (BN)  – 
przewodnicząca  Zespołu,  Hanna  Jamry  (Opole)  i  Krystyna  Kasprzyk  (Kraków)  – 
wiceprzewodniczące oraz Bożena Lech-Jabłońska (Lublin) – sekretarz. 

Pierwszy  referat  w  tym  dniu  wygłosiła  Maria  Janowska  (BN)  na  temat  tendencji  w 
bibliografii regionalnej w Europie. Stwierdziła, że najnowsza literatura informuje o rozwoju 



bibliografii  regionalnej  w  Niemczech.  Stanowi  jeden  z  elementów  niemieckiego  systemu 
informacyjnego. 

Agnieszka Magiera (Biblioteka Śląska, Katowice) omówiła stan prac nad Bibliografią Śląska. 
Historia  bibliografii  regionalnej  na  Śląsku  sięga  1920  r.  Bibliografia  jest  prowadzona  w 
programie Prolib, który ma osobny moduł do prac bibliograficznych PROMAX. 

Anita  Romulewicz  (Olsztyn)  zaprezentowała  dotychczasowe  dokonania  w  zakresie 
opracowania Bibliografii Warmii i Mazur. Bibliografia ta jest opracowywana nieprzerwanie 
od  1945  r.  Jej  zalety  to:  ciągłość,  systematyczny  cykl  wydawniczy,  szeroki  zasięg 
różnorodność  rejestrowanych  form,  dostępność  baz  on-line.  Od  2001  r.  dwuroczniki  są 
wydawane w formie dokumentu elektronicznego. 

Do  referentów  kierowano  szczegółowe  pytania  w  sprawie  doboru  i  selekcji  materiałów 
regionalnych,  sprawności  używanych  systemów  komputerowych  i  przysposobienia  ich  do 
lepszej  przydatności  dla  potrzeb  bibliografii  regionalnej,  konkretnych  działań  placówek 
zajmujących się bibliografią regionalną. Dyskusja dotyczyła również digitalizacji zbiorów i 
związanego z nią prawa autorskiego, współpracy pomiędzy ośrodkami bibliograficznymi w 
regionach. Nakreślono plan działania Zespołu na najbliższy rok. 

Jak każde ze zjazdów Zespołu tak i to przysłużyło się wymianie myśli i doświadczeń oraz 
zacieśnianiu współpracy w dziedzinie bibliografii regionalnej, na sali obrad jak również w 
rozmowach kuluarowych „przy kawie”, integracyjnych spotkaniach. 
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