Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeżywa dziś niezwykły dzień – obchodzimy
Jubileusz 100-lecia. Należymy do najstarszych i największych organizacji zawodowych
i społecznych w Polsce. Cieszę się, że uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń bibliotekarzy
i pracowników informacji naukowej z całej Polski, naszych partnerów ze świata książki,
a także przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz firm
związanych z bibliotekami. Jest nam niezmiernie miło, że w tak zaszczytnym gronie
świętujemy ten dostojny Jubileusz. Witam wszystkich z radością i dziękuję za przybycie.
Osobiście czuję się zaszczycona, że to właśnie mnie i obecnemu Zarządowi Głównemu SBP
przypadło zorganizowanie tej uroczystości. Ze Stowarzyszeniem jestem związana od
kilkudziesięciu lat, to tu miałam możliwość spotkania wielu wspaniałych bibliotekarzy –
pasjonatów, którzy przez wiele lat tworzyli historię polskiego bibliotekarstwa, służyli radą
i pomocą młodym adeptom zawodu bibliotekarza. Jestem im za to wdzięczna, a także za
zaufanie, jakim mnie obdarzyli powierzając funkcję sekretarza generalnego, a następnie
przewodniczącej Stowarzyszenia, którą sprawuję od trzech kadencji.
Jubileusz jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci, a czas
dodaje im blasku i łączy przeszłość z teraźniejszością. Pragniemy przywołać pamięć
o ludziach i zdarzeniach współtworzących świadectwo realizacji misji kulturowej i społecznej
SBP na rzecz rozwoju bibliotek, czytelnictwa i umacniania rangi zawodu bibliotekarza;
świadectwo, którego jesteśmy spadkobiercami.
W ciągu 100 lat, mimo różnych zawirowań dziejowych, Stowarzyszenie wytworzyło bogatą
tradycję, klimat aktywności i kreatywności w upowszechnianiu czytelnictwa, a przede
wszystkim połączyło kilka pokoleń ludzi pracujących we wszystkich rodzajach bibliotek
inspirując ich do działania, strzegąc tradycji i prowadząc ku nowoczesności. Doświadczyło
też wiele życzliwości i wsparcia, za co serdecznie dziękuję.
Dlatego dzisiaj sięgając w przeszłość, którą przypomnimy w referacie okolicznościowym oraz
w filmie dokumentalnym jesteśmy dumni z osiągniętych sukcesów i z optymizmem
spoglądamy w przyszłość. Mamy nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia
bibliotekarzy będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak obecni członkowie
Stowarzyszenia staną się spadkobiercami jego tradycji, wiedzy, doświadczenia.
Życzę wszystkim obecnym, aby przy okazji tego znamienitego Jubileuszu w sercach
bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej i naszych przyjaciół odżyły wspomnienia
tej niepowtarzalnej atmosfery, jaką tworzy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
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