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Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2001-2005 -  to 
kolejna znacząca publikacja dokumentująca historię, działalność i funk
cjonowanie SBP.

Praca ta stanowi Suplement do Kroniki Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich 1917-2000, przygotowanej również przez Andrzeja Kem
pę, którL została opublikowana w Wydawnictwie SBP w 2001 r.

Jej publikacja została przez członków Stowarzyszenia, a poniekąd 
i środowisko bibliotekarskie, przyjęta z ogromnym zainteresowaniem 
i satysfakcją. Kronika ukazała bowiem bogatą i wielostronną działal
ność SBP i stanowiła wydarzenie w liistorii organizacji.

W 2006 r. -  poprzedzającym jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich -  oddajemy do rąk Czytehiików kontynuację A>o- 
niki obejmującąpięcioletni okres w działalności Stowarzyszenia. Są to 
pierwsze lata działalności SBP w XXI wieku. Stowarzyszenie Bibliote
karzy Polskich -  co widać w Suplemencie -  kontynuowało działalność 
na rzecz środowiska bibliotekarskiego, pamiętając o niemałym dorobku 
naszych poprzedników, ale także z nadzieją na pomyślność zamierzeń 
i planów SBP na najbliższe lata.

Autorowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowa
nia i opublikowania Suplementu składam gorące podzięko
wania i gratulacje za włożoną pracę i zaangażowanie.

Elżbieta Stefańczyk





W 2001 r. z inicjatywy Zarządu Głównego SBP została wydana, 
pod moją redakcją, praca zbiorowa Kronika Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich 1917-2000, w której zarejestrowałem dokonania na
szej organizacji na przestrzeni 83 lat jej istnienia. Niełatwo było odtwo
rzyć dzieje Organizacji na podstawie skąpycłi materiałów, o czym infor
muję korzystaj ącycti z tej księgi, mając świadomość braków i niedocią
gnięć, jakie mogły się przytrafić w żmudnej pracy rejestratora faktów.

Obecna publikacja kontynuuje kronikarski zapis niewielkiego, bo pię
cioletniego, ale jakże bogatego w wydarzenia fragmentu dziejów Sto
warzyszenia. Wierzę, iż przedstawiany obecnie Suplement ćio wcześ
niej wydanego tomu Kroniki okaże się przydatny dla badacza dziejów 
Stowarzyszenia i zwolni go od mozolnego przeszukiwania annałów cza
sopism bibliotekarskich ostatniego pięciolecia.

Źródeł informacji poszukiwałem na łamach prasy bibliotekar
skiej i periodyków ZG SBP: „Biuletynu Informacyjnego ZG SBP” 
i „Expresu ZG SBP”, wykorzystałem też wiadomości uzyskane z Biura 
ZG SBP. Informacje zostały przejęte ze źródeł drukowanych bez zmian, 
czasem tylko były skracane, by ujednolicić suchą kronikarską relację.

Z tekstu głównego do aneksów przeniosłem bibliografię wydawnictw 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zarówno zrealizowanych przez 
Wydawnictwo SBP, jak i struktury lokalne organizacji. W dziale „Sprawy 
organizacyjne” wprowadziłem informacje dotyczące problemów meryto
rycznych Stowarzyszenia, przy zapisach faktograficznych podawałem też 
odniesienie do źródła informacji, np. sprawozdań z konferencji, uroczy
stości, by ułatwić czytelnikowi odszukanie interesujących go materiałów.

Dziękuję Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich za powierzenie mi tego przedsięwzięcia, dziękuję też wszystkim 
osobom, które zechciały pomóc mi w jego realizacji.

Andrzej Kempa





PRZEWODNICZĄCY 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH (2001-)

1989-2001
dr Stanisław Czajka (* 1941), dyrektor Biblioteki Narodowej (do 

3 1 X II1992), od 111993 do 3 0 IV 2006 zastępca dyrektora Biblioteki 
Narodowej, od 1 V 2006 doradca dyrektora BN. Od 9 VI 2001 Ho
norowy Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

2001-2005
mgr Jan Wołosz (*1937), sekretarz na

ukowy Biblioteki Narodowej (1976-1991), 
zastępca dyrektora BN (1991 -1998), pełno
mocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. 
współpracy z bibliotekami publicznymi (1998- 
2005), redaktor naczelny czasopisma „Biblio
tekarz” (1990-), wiceprzewodniczący ZG SBP 
(1985-1993), członek Krajowej Rady Biblio
tecznej przy ministrze kultury (2003-), Czło
nek Honorowy SBP (2005-).

2005-
mgr Elżbieta Stefańczyk (* 1951), kierow

nik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 
Nowych w Bibliotece Narodowej (1998-2006). 
Od l V 2006 r. zastępca dyrektora Biblioteki 
Narodowej. W latach 1994-2005 przewodni
cząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG 
SBP, sekretćirz generalny SBP (2001 -2005).





2001 (cd. kadencji 1997-2001)

241 -  odbyło się posiedzenie prezydium ZG SBP, podczas którego 
omawiano przede wszystkim stan przygotowań do Krajowego Zjazdu 
Delegatów, zaplanowanego na 8-10 czerwca w Miedzeszynie. Ustalono 
koncepcję konferencji naukowej towarzyszącej zjazdowi i określono jej 
temat wiodący: „Bibliotekarstwo polskie w perspektywie integracji eu
ropejskiej”. W Komisji Programowej Zjazdu znaleźli się: Sylwia Błasz
czyk, Janina Jagielska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna Skrzyp- 
kowska, Mieczysław Szyszko i Jan Wołosz. Prezydium ZG przyjęło 
uchwałę dotyczącą powołania Komisji Wydawnictw Elektronicznych ZG 
SBP oraz zatwierdziło regulamin jej działania.

3 0 1 -  odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej przy ZG SBP 
Komisji Wydawnictw Elektronicznych. Przewodniczącym Komisji 
został Aleksander Radwański, wiceprzewodniczącym -  Bożena Michal
ska, sekretarzem -  Barbara Szczepańska, skarbnikiem -  Anna Filipo
wicz, członkami Komisji -  Joanna Grześkowiak, Anna Komperda i Szy
mon Matuszewski. Do zadań Komisji będzie należało doradzanie, 
opiniowanie i inspirowanie nowych działań w zakresie nowoczesnych 
technologii informacyjnych oraz wydawnictw elektronicznych dla śro
dowiska bibliotekarzy i specjalistów informacji. Komisja zamierza wy
dawać „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (EBIB) -  
miesięcznik otwarty na szeroką współpracę ze środowiskiem bibliote
karskim, zapewniając równocześnie promocję SBP w Internecie. Po
stanowiono, iż jednym z podstawowych jej zadań będzie opracowanie 
nowej wersji serwisu infomiacyjnego. W drugiej połowie lutego nastąpi
ło przeniesienie stron spod adresu http://ciuw.warman.net.pl/alf^sbp i włą
czenie jako elementu składowego serwisu Elektronicznej BIBlioteki 
(http://ebib.oss.wroc.pl). Serwis zawiera podstawowe dane o naczel
nych władzach Stowarzyszenia, komisjach, sekcjach i zespołach pro
blemowych działających przy ZG SBP oraz aktualizowaną ofertę Wy
dawnictwa SBP.

8 II -  członkowie SBP okręgu Ostrołęka wystąpili do władz samo
rządowych z wnioskiem o przyspieszenie procesu powoływania biblio
tek powiatowych.

http://ciuw.warman.net.pl/alf%5esbp
http://ebib.oss.wroc.pl


9 II -  Redakcja „Bibliotekarza” -  przy poparciu i deklaracji wystą
pienia w roli współorganizatorów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
i Krajowej Rady Bibliotecznej—zorganizowała dyskusję na temat przy
gotowywanego przez Ministerstwo Kultuiy i Dziedzictwa Narodowego 
projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach. W dyskusji wzięli udział: 
Lucjan Biliński, Stanisław Czajka, Elżbieta Dudzińska, Janina Jagielska, 
Michał Jagiełło, Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Krzywicki, Joanna Pasz- 
taleniec-Jarzyńska, Wojciech Szymanowski, Andrzej Tyws i Jan Wo- 
łosz. Dyskusja objęła szeroką gamę problemów, wykraczającą poza ramy 
samej nowelizacji ustawy. Zapis magnetofonowy dyskusji został opubli
kowany w „Bibliotekarzu” (2001, nr 4, s. 2-12). Podczas posiedzenia 
Krajowej Rady Bibliotecznej (1211) powołano zespół pod przewodnic
twem Janiny Jagielskiej, sekretarza generalnego SBP. Przed zespołem 
postawiono zadanie przygotowania propozycji zmian w ustawie.

14II -n a  posiedzeniu Sekcji Bibliotek Publicznych przy ZG SBP 
omawiano aktuahiy stan bibliotek w byłych miastach wojewódzkich. Na 
podstawie zgromadzonych materiałów do wszystkich wojewodów zo
stał zredagowany list, stanowiący rekapitulację najważniejszych spraw 
poruszonych na posiedzeniu Komisji. Tekst listu z 8 III i odpowiedzi 
pięciu wojewodów znalazły się w „Biuletynie Informacyjnym ZG SBP” 
(2001,nr l ,s .  32-37).

21II - w  siedzibie Biura ZG SBP w Warszawie spotkała się grupa 
inicjatywna Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych, w składzie: Ma
ria Czyżewska, Stefan Kubów i Barbara Zieleniecka, dla omówienia 
celów i kierunków działania Sekcji, które zostaną przedstawione uczest
nikom III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Nie
państwowych. Wśród zadań Sekcji będzie: 1) integracja środowiska 
bibliotekarzy Niepaństwowych Szkół Wyższych (NSW) z ogółem pol
skiego środowiska bibliotekarskiego, 2) działalność szkoleniowa, 3) upo
wszechnianie standardów obowiązujących w bibliotekach naukowych, 
w środowisku zawodowym oraz w świadomości władz i założycieli 
NSW, 4) popieranie badań nad działalnością bibliotek NSW, 5) popie
ranie przedsięwzięć badawczych podejmowanych przez pracowników 
bibliotek NSW, organizowanie konferencji naukowych, inicjowanie ba
dań zespołowych itp., 6) upowszechnianie idei współpracy bibliotek (np. 
wymiany międzybibliotecznej, baz danych itp.), 7) współpraca z gremia



mi skupiającymi rektorów i założycieli NSW, 8) działania na rzecz uzy
skania przez biblioteki i ich pracowników właściwej pozycji w struktu
rach, statutach i regulaminach NSW.

26II -  w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Komitetu 
Redakcyjnego serii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka», podczas które
go oceniono dorobek wydawniczy SBP w 2000 r. i zaopiniowano plan 
wydawniczy na rok 2001. Przedstawiony do dyskusji materiał zebrani 
przyjęli z uznaniem. Prof. Zbigniew Żmigrodzki zgłosił potrzebę opraco
wania podręcznika informacji naukowej oraz monografii historii bibliote
karstwa. Prof Marcin Drzewiecki, przewodniczący Komitetu, zgłosił 
wniosek, aby powołać międz}aiczelniany zespół autorów, którego prze
wodnictwo objęła prof Wanda Pindlowa. Na zakończenie spotkania 
Jadwiga Chruścińska i Janusz Nowicki poinformowali o uruchomieniu 
serii wydawniczej «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza», w ramach któ
rej publikowane będą materiały warsztatowe (scenariusze, lekcje biblio
teczne itp. pomoce metodyczne).

28II -  odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP, podczas którego 
omawiano stan przygotowań do konferencji towarzyszącej ICrajowemu 
Zjazdowi Delegatów oraz nadesłanych do Komisji Odznaczeń i Wyróż
nień wniosków na odznaczenia państwowe i organizacyjne.

28 III -  odbyło się posiedzenie ZG SBP poświęcone ocenie spra
wozdań z działalności ZG za 2000 r. oraz zatwierdzeniu planu pracy na 
rok bieżący. Stwierdzono, iż sekcje, komisje i zespoły problemowe ZG 
SBP pracowały aktywnie, zaś działalność edukacyjno-szkoleniową ce
chowały tematy aktualne, o dużej wartości praktycznej. Przedstawio
ny został również bilans księgowy, świadczący o kondycji finansowej 
naszej organizacji. Sprawozdanie z działalności ZG SBP, jego sekcji, 
komisji i zespołów problemowych w 2000 r. zamieścił „Biuletyn Infor
macyjny ZG SBP” (2001, nr 1, s. 12-26).

20IV-uczestnicy III Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych we Wrocławiu powdaliSekcjęBibliotekUczelni Niepaństwowych 
przy ZG SBP. W skład Zarządu weszli: Stefan Kubów-przewodniczący, 
Maria Czyżewska-wicфrzewodnicząca, Jadwiga Seńko -  wiceprzewodni
cząca, Barbara Zieleniecka-sekretarz, Beata Antczak-zastępca sekretarza 
oraz Maria Sidor i Barbara Zych-członkowie Zarządu.



9 V -  w Warszawie odbyła się konferencja na temat „Problemy 
obsługi informacyjnej w bibliotekacli warszawskicli”, zorganizowana 
przez Bibliotekę Narodową i SBR Referaty wygłoszone podczas kon
ferencji zostały opublikowane przez Wydawnictwo SEP w tomie zatytu
łowanym Obsługa informacyjna w bibliotekach warszaM’skich, 
w ramach serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 49). Spra
wozdanie z konferencji opublikował „Bibliotekarz” (2001, nr 7-8, 
s. 35-36).

10 V -  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się jedenaste spotkanie Zespołu 
ds. Bibliografii Regionalnej SBR W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby 
reprezentujące wojewódzkie, powiatowe i miejskie biblioteki publiczne 
i Bibliotekę Narodową. Przedstawiciele poszczególnych bibliotek za
prezentowali publikacje kolejnych tomów bibliografii regionalnych oraz 
poinformowali o stanie prac nad ich przygotowaniem. W dyskusji poru
szano m.in. problemy współpracy bibhotek w regionie w zakresie gro
madzenia i opracowywania materiałów do bibliografii, dostępności bi
bliografii regionalnych w Internecie, opracowania przedmiotowego 
w bibliografii regionalnej, a także problemy metodyczne poszczegóhiych 
bibliotek dotyczące zasad przygotowywania instrukcji wewnętrznych do 
sporządzania opisów bibliograficznych.

16-17 V -  w Bibliotece Narodowej odbyły się ogólnopolskie warsz
taty zorganizowane przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów. 
Tematyka warsztatów obejmowała; Język haseł przedmiotowych Biblio
teki Narodowej: nowe słownictwo i najnowsze ustalenia metodyczne 
oraz Opracowanie zbiorów regionalnych w języku haseł przedmioto
wych. Przeprowadzono wybory nowego zarządu Komisji. Przewodni
czącym Komisji został Piotr Bierczyński, wiceprzewodniczącą-Jadwi
ga Woźniak, sekretarzem-Wanda Юепсгоп, członkiem zarządu-Anna 
Stanis.

17 V -  podczas Międzynarodowych Targów Książki 2001 odbyło 
się seminarium na temat „Jak zwiększyć dostępność cennych dzieł 
w bibliotekach? Tecłinologie cyfrowe na usługach bibliotek i archiwów”. 
Seminarium zorganizowano przy udziale ZG SBR



Kadencja 2001-2005

8-9 VI - w Miedzeszynie k. Warszawy odbyła się ogólnopolska 
konferencja na temat „Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia 
do Unii Europejskiej”, towarzysząca obradom Krajowego Zjazdu De
legatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W konferencji i zjeź
dzić uczestniczyło ponad 100 osób, wśród nich 83 delegatów (na 87 
wybranych) oraz sześciu członków honorowych posiadających wszel
kie uprawnienia delegata. Uczestnicy Zjazdu przyjęli uchwałę 
działania SBP na lata 2001-2005 oraz zmiany w Statucie SBP, wyni
kające z reformy administracyjnej kraju.

Za naj ważniej szą sprawę uznano rozpoczęcie dostosowywania struk
tury organizacyjnej SBP do administracyjnego podziału kraju. Krajowy 
Zjazd Delegatów postanowił, że struktura organizacyjna w układzie te
renowym składać się będzie z okręgów (województw), oddziałów (po
wiatów) i kół (w większych bibliotekach lub gminach).

Przyjęto jednogłośnie wniosek o wprowadzenie do statutu SBP moż
liwości nadawania godności honorowego przewodniczącego SBP 
i nadania tejże godności wielokrotnemu przewodniczącemu Stowarzy
szenia, Stanisławowi Czajce.

Krajowy Zjazd Delegatów przyznał godność członka honorowego 
Jadwidze Kołodziejskiej (Warszawa), Stanisławowi Krzywickiemu 
(Szczecin), Zofii Piotrowskiej (Warszawa), Zofii Płatkiewicz (Poznań) 
i Zbigniewowi Żmigrodzkiemu (Katowice) oraz dokonał wyboru prze
wodniczącego oraz nowych władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich.

Podczas Zjazdu wręczono medale SBP „Bibliotheca Magna Peren- 
nisque” warszawskim bibliotekom: Bibliotece Uniwersyteckiej i Peda
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

9 VI -  podczas pierwszego posiedzenia SBP wybrano, na wniosek 
Jana Wołosza, Prezydium ZG SBP w składzie: Jan Wołosz-przewod
niczący, Piotr Bierczyński -  wiceprzewodniczący, Jerzy ICrawczyk -  wi
ceprzewodniczący (od 30 X I2001), Stanisław Krzywicki, Elżbieta Ste- 
fańczyk -  sekretarz generalny, Andrzej Jopkiewicz -  skarbnik, Sylwia 
Błaszczyk -  członek prezydium ds. współpracy z okręgami, Ewa Sta- 
chowska-Musiał -  członek prezydium ds. koordynacji pracy sekcji,



komisji i zespołów problemowych, Janusz Ambroży, Bożena Bartosze- 
wicz-Fabiańska, Maria Janowska, Jerzy Krawczyk, Stanisława Mazur, 
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Witold Sulimierski, Ryszai d Turkiewicz-  
członkowie zarządu. Główna Komisja Rewizyjna: Maria Bocłian -  prze
wodnicząca, Lecłi Hejman-wiceprzewodniczący, Janina Patysiak- se
kretarz, Maria Berent, Irena Czarnecka, Teresa Gawlik, Franciszek Łozow- 
ski-członkowie, Regina Sakrajda, Halina Zielińska- -zastępcy członków. 
Główny Sąd Koleżeński. Janina Cygańska-przewodnicząca, Bolesław 
Howorka -  wiceprzewodniczący, Władysława Wasilewska -  sekretarz, 
Barbara Murlikowska, Józef Zając -  członkowie.

W później sz}^! terminie zostały przeprowadzone wybory większości 
zarządów sekcji, komisji i zespołów ZG SBP. Przewodniczącymi wspo
mnianych gremiów zostali: Sekcja Bibliotek Muzycznych -  Jolanta Bycz- 
kowska-Sztaba; Sekcja Bibliotek Naukowych -  Małgorzata Kłossowska 
(od 13 V 2003 Barbara Dybicz); Sekcja Bibliotek Publicznych-Andrzej 
Tyws (od 11ХП 2003 Andrzej Jagodziński); Sekcja Czytebictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych -  Iwona Smarsz; Sekcj a Bibliotek Pedagogicznych i 
Szkolnych-Robert Miszczuk; Sekcja BibliotekNiepaństwowych Szkół 
Wyższych -  Stefan Kubów; Komisja Automatyzacji -  Elżbieta Górska; 
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów-Barbara Drewniewska-Idziak; 
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień -  Józef Lewicki (od 31ХП 2003 Janina 
Jagielska); Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów-Piotr Bierczyń- 
ski; Komisja Statystyki Bibliotecz-nej -  Andrzej Jopkiewicz (od 1012005 
Bożena Łazowska); Komisja Wydawnicza- Marcin Drzewiecki; Komisja 
Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego -  Jadwiga Sadowska; 
Zespół ds. Bibliografii Regionalnej -  Elżbieta Stefańczyk; Pełnomocnik ds. 
Legislacyjnych-Bolesław Howorka; Grupa ds. Ekonomicznych-Andrzej 
Jopkiewicz; Grupa ds. Współpracy z Zagranicą (IFLA) -  Elżbieta Ste
fańczyk.

19 VI -  odbył się wieczór autorski Zofii Umerskiej, bibliotekarki 
z warszawskiej Ochoty, autorki tomiku poezji Wiosenne myśli. Wieczór 
zorganizowała dyrekcja i Koło SBP przy Bibliotece Publicznej gminy 
Warszawa-Bielany.

29 VI -  podczas pierwszego po wyborach posiedzenia prezydium 
ZG, Ewa Stachowska-Musiał, przewodnicząca Komisji Statutowej, 
przedstawiła stan prac nad ostateczną wersją nowego statutu, zgłasza



jąc szereg kwestii wymagających rozstrzygnięcia (m.in. problem uczest
ników zjazdów okręgowych, struktuiy oddziałów i ich lokaUzacji, zasa
dy podziahi środków finansowych pomiędzy okręgami a oddziałami). 
W celu rozpracowania problematyki nowej struktury organizacyjnej Sto
warzyszenia i przygotowania zaleceń w sprawie trybu wynikających 
z niej zmian powołano zespół roboczy pod przewodnictwem Sylwii Błasz
czyk. Zespół powinien zakończyć pracę do 10IX  2001 r.

1 VII -  w serwisie informacyjnym SBP uruchomiono listę dysku
syjną dla bibliotekarzy pod hasłami Przyszłość SBP i Praca dla biblio
tekarzy.

20-21IX -  w Bibliotece Narodowej odbyły się Międzynarodowe 
Warsztaty CELIP na temat umów licencyjnych na korzystanie z publikacji 
elektronicznych. Współorganizatorem warsztatów był ZG SBP. Omówio
no m.in. wpływ zmian w technologii infomiacyjnej na pracę bibliotek; roz
wiązania przyjęte na świecie przy zawieraniu umów licencyjnych na dostęp 
do serwisów elektronicznych; aktualny stan projektu EBSCO/SOROS; 
zaprezentowano European Copyright Focal Point i dwie prestiżowe wi
tryny elektroniczne; podstawowe zasady zawierania umów licencyjnych 
przez biblioteki i konsorcja bibliotek w świetle dokumentów; dyrekt>wę 
Unii Europejskiej dotyczącąhamionizacji niektórych aspektów prawa 
autorskiego. Dr Marcin Krajewski z Wydziału Prawa UW wygłosił 
wykład o umowach licencyjnych w polskim prawie cywibym.

20-21IX -  w Sękocinie k. Warszawy odbyło się robocze posiedze
nie ZG SBP, podczas którego omawiano m.in. uchwały Krajowego 
Zjazdu Delegatów oraz program działania SBP na lata 2001-2005, 
zatwierdzono uchwałę nr 6/2001 Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich z dnia 21 września 2001 r. w sprawie wprowa
dzenia noŵ ej struktury SBP. Istotą uchwały jest powołanie 16 okręgów, 
działających na terenie 16 województw oraz przekształcenie dotychcza
sowych 49 okręgów w oddziały. Przekształcenie nastąpi w dniu, w któ
rym odbędzie się druga część odpowiedniego zjazdu okręgowego. Pod
jęto uchwały dotyczące powołania: Sekcji Bibliotek Niepaństwowych 
Szkół Wyższych oraz Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. 
Obszeme sprawozdanie z posiedzenia zamieścił „Biuletyn Informacyjny 
ZG SBP” (2002,nr l,s . 9-17).



24-26IX -  pod patronatem Sekcj i Bibliotek Muzycznych ZG SBP -  
Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblio
tek Muzycznych (lAML), Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Biblioteki Śląskiej odbyła 
się X Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych. 
W konferencji uczestniczyło 55 osób, które wysłuchały 3 referatów i 18 
komunikatów. Pierwszy dzień obrad poświęcono śląskiej kultui'ze mu
zycznej w dokumentach i kolekcjach muzycznych, drugi -  źródłom, zbio
rom i kolekcjom muzycznym oraz centralnemu i lokalnym katalogom zbio
rów muzycznych. W trzecim dniu konferencji przeprowadzono wybory 
nowego zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych -  Polskiej Grupy Narodo
wej lAML. Wybrano zarząd i dokonano podziału kompetencji; Jolanta 
Byczkowska-Sztaba-przewodnicząca, Andrzej Spóz i Stanisław Hra
bia -  wiceprzewodniczący, Irena Czarnecka -  sekretarz, Iwona Bias 
(ds. archiwów), Artur Jazdon (współpraca z RISM), Piotr Maculewicz 
(ds. komputeryzacji i Intemetu), Anna Michalska (ds. bibliotek Akademii 
Muzycznych), Eulalia Ryszkowska (ds. zbiorów muzycznych w bibliote
kach publicznych), Elżbieta Wojnowska (współpraca z RISM).

24-26IX -  w Grudziądzu i Toruniu odbyła się konferencja na temat 
„Biblioteka otwarta dla czytelników z niepełnosprawnością inte
lektualną”, której organizatorami byli: Biblioteka Miejska im. Wiktora 
Kulerskiego i Koło SBP w Grudziądzu, Ośrodek Czytelnictwa Choiy ch 
i Niepełnosprawnych WBP i Książnicy Miejskiej w Toruniu oraz Sekcja 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ZG SBP. W konferencji 
uczestniczyło 40 bibliotekarzy, psychologów i pracowników naukowych 
z całego kraju oraz grupa grudziądzkich bibliotekarzy, nauczycieli i pe
dagogów, zainteresowanych problematyką konferencji. Przez pierwsze 
dwa dni konferencja odbywała się w Bibliotece Miejskiej w Grudzią
dzu, w trzecim dniu obrady zostały przeniesione do Torunia. Wygłoszo
no 5 referatów, które zostały opublikowane przez Wydawnictwo SBP 
w serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 50).

26-27IX -  we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja na 
temat ,JDokumenty życia spc^ecznego w bibliotece”, zorganizowana przez 
WiMBP we Wrocławiu oraz ZG SBP. W konferencji uczestniczyło 50 
bibliotekarzy z bibliotek naukowych i publicznych całego kraju oraz 
przedstawicieli nauki. Wygłoszono siedem referatów.



24 X -  Zespół ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP dokonał 
podsumowania pracy w kadencji 1998-2001 oraz wybrał nowy skład 
Zarządu Zespołu na lata 2001-2005. Na przewodniczącą ponownie 
wybrano Elżbietę Stefańczyk z Biblioteki Narodowej, na sekretarza-  
Beatę Nowak z WBP w Poznaniu. W części merytorycznej spotkania 
przedstawiono stan prac nad adaptacją formatu USMARC dla potrzeb 
bibliografii regionalnej, zaprezentowano kartotekę wzorcową przedmio
tową Biblioteki Narodowej (dostępną w Internecie), a także omówiono 
stosowane opracowanie przedmiotowe w wybranych bibliografiach re
gionalnych.

23 XI -  w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbyły się uroczy
stości 400-lecia bibliotekarstwa elbląskiego, zorganizowane przez Bi
bliotekę i SBP -  Okręg Elbląg. Z tej okazji Biblioteka została odznaczo
na medalem „Bibliotheca Magna Perennisque” nadanym przez ZG SBP, 
zaś 11 zasłużonych pracowników Biblioteki i członków SBP otrzymało 
medale „W dowód uznania” oraz Honorową Odznakę SBP.

29-30 XI -  Komisja Opracowania Rzeczowego przy ZG SBP zor
ganizowała w Bibliotece Narodowej konferencję na temat „Formuło
wanie charakterystyk wyszukiwawczych literatury pięknej dla dorosłych 
oraz dla dzieci i młodzieży”. W konferencji uczestniczyło 77 osób. Wy
głoszono 13 referatów i komunikatów. W drugim dniu obrad odbyło 
się spotkanie Komisji Automatyzacji przy ZG SBP, podczas którego 
dokonano wyboru nowego zarządu Komisji w osobach: Elżbieta Gór
ska -  przewodnicząca, Piotr Boczkowski -  wiceprzewodniczący, Ka
tarzyna Winogrodzka -  sekretarz, Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, 
Krzysztof Gonet, Teresa Golińska, Władysław Kolasa -  członkowie. Za 
istotną dla pracy Komisji uznano współpracę z EBIB, FundacjąFIDES, 
Sekcją Bibliotek Publicznych oraz konsorcjami bibliotek stowarzyszo
nych w gnipach użytkowników zintegrowanych systemów bibliotecz
nych.

30 XI -  odbyło się zebranie ZG SBP, poprzedzone spotkaniem 
Prezydium ZG. Na wakującą fijnkcję trzeciego wiceprzewodniczącego 
wybrano Jerzego Krawczyka, członka ZG, wicedyrektora Biblioteki 
Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawiono plan 
pracy ZG SBP oraz plan wydawniczy na rok 2002. Podjęto również



decyzję о wznowieniu Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego, 
przyjęto też propozycję trzech kategorii Nagrody oraz nowego regula
minu. W terminie późniejszym w skład Komisji Nagrody zostali powo
łani: Piotr Bierczyński, Paulina Buchwald-Pelcowa, Elżbieta Dudzińska, 
Janina Jagielska, Artur Jazdon, Jerzy Krawczyk, Aleksander Radwań
ski, Jadwiga Sadowska, Barbara Sosińska-Kalata, Hanna Tadeusiewicz.

4 XII -  w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja na temat 
„Koordynacja mikrofilmowania i innych metod zabezpieczania 
zbiorów bibliotecznych”, zorganizowana przez Komisję Ochrony 
i Konserwacji Zbiorów przy ZG SBP. Wygłoszono sześć referatów 
i komunikatów.

10-11 XII -  we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat 
„Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju”, 
zorganizowana przez Bibliotekę Główną i Ośrodek Informacji Nauko
wo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej i Komisję Wydawnictw 
Elektronicznych przy ZG SBP, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury, wspar
ciu finansowemu Urzędu Miasta Wrocławia i sponsorów. W konferencji 
uczestniczyło 114 bibliotekarzy, specjalistów od informacji i nowych 
technologii, a także przedstawiciele fundacji, które zajmowały się 
lub zajmują sprawami kultury i edukacji. Wygłoszono 15 referatów 
i komunikatów, odbył się też panel dyskusyjny „Intemet-nowe proble
my jakie rodzi oraz zadania, jakie stawia przed bibliotekami”, prowa
dzony przez Bożenę Bednarek-Michalską. Z punktu widzenia organiza
torów konferencji najważniejsze było wystąpienie Aleksandra Radwań
skiego na temat nowego projektu EBIB nazwanego wstępnie 
INFOBIBNET -bibliotecznej sieci współpracy bibliotek publicznych. 
Zasady funkcjonowania projektu przedstawił A. Radwański w artykule 
INFOBIBnet-sieć współpracy bibliotek („Bibliotekarz” 2002, nr 3, 
s. 6-10).

12 ХП -  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego, połą
czona z promocją publikacji Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 
1918-2000, powstałej z inspiracji ZO SBP w Poznaniu. W kategorii 
nagród głównych laureatami zostali: Maria Bochan, Jan Galicki i Emilia 
Skowronek, w kategorii Nagrody Młodych -  Paweł Pioterek.



13 XII -  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji 
Bibliotek Naukowych przy ZG SBR Przewodniczącą została ponow 
nie Małgorzata Kłossowska, wiceprzewodniczącą Marta Kęsik, sekre
tarzem -  Andrzej Jopkiewicz, członkami — Barbara Dybicz i Jadwiga 
Sieńko.

18 XII - przeprowadzono wybory zarządu Sekcji Bibliotek Peda
gogicznych i Szkolnych. Robert Miszczuk (Warszawa) został przewod
niczącym, Barbara Czajka (Łódź) -  wiceprzewodniczącą, Ewa Czer
niak (Warszawa) -  sekretarzem), Maria Dziamba (Tarnobrzeg), Miro
sława Grabowska (Opole) i Marzena Kowalczuk (Siedlce) -  członkami 
zarządu.

20 XII -  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji 
Statystyki Bibliotecznej ZG SBR Na stanowisko przewodniczącego 
został wybrany ponownie Andrzej Jopkiewicz z Centralnej Biblioteki Sta
tystycznej , zastępcą przewodniczącego -  Jan В erger z Archiwum Głów
nego Urzędu Statystycznego, sekretarzem -  ponownie Anna Wołodźko 
z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Odznaczenia państwowe i organizacyjne przyznane w 2001 r.: 
Franciszek Łozowski -  Poznań (Krzyż Komandorski OOP), Ewa Ciun- 
kiewicz -  Wyszków, Andrzej Kempa — Łódź, Ewa Stachowska-Mu- 
siał -  Warszawa, Jan Wołosz -  Warszawa (bCrzyż Kawalerski OOP), 
Janusz Ambroży -  Gniezno, Marcin Drzewiecki -  Warszawa, Czesława 
Janowicz -  Gniezno, Jadwiga Pietraszek -  Słupsk, Marian Skomro -  
Gdańsk, Witold Sulimierski (Złoty PCrzyż Zasługi, Piotr Bierczyński -  
Łódź, Gwidona Kempińska -  Poznań, Elżbieta Matusiak—Warszawa, 
Maria Szczuka-Kempa-Łódź (Srebrny Krzyż Zasługi), Urszula De- 
rendarz -  Piotrków, Juliusz Wasilewski -  Warszawa (Brązowy Krzyż 
Zasługi), Sylwia Błaszczyk -  Katowice (Zasłużony Działacz Kultury). 
ZG SBP przyznał 9 bibliotekom medal „Bibliotheca Magna Perennisque), 
Honorową Odznakę SBP 68 osobom, zaś medal „W dowód uznania” 
101 osobom i 4 instytucjom.

Współpraca międzynarodowa: Polscy bibhotekarze przebywaH 
w Gutersloh (Niemcy) na zaproszenie niemieckiej Fundacji Bertelsman- 
na (3-5 X). Celem spotkania było zapoznanie się z propozycją Fundacji 
udzielania pomocy polskim bibliotekom publicznym. SBP reprezento
wali Jan Wołosz, Stanisław Krzywicki i Sylwia Błaszczyk. 12 XII przed



stawiciele Fundacji Bertelsmana omawiali w Warszawie z przedstawi
cielami Prezydium ZG SBP możliwość partnerskiej współpracy przy or
ganizacji finansowanych przez Fundację seminariów w zakresie zarzą
dzania dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych, których rozpoczę
cie planowane jest w 2002 r. Na temat Fundacji Bertelsmanna obszerny 
artykuł opublikowała Irena Augustynowska („Bibliotekarz” 2003, nr 4, 
s. 10-13). Maria Janowska uczestniczyła w posiedzeniu Grupy Stemją- 
cej Projektem CELIP oraz w konferencji Międzynarodowej KoaHcji 
Konsorcjów Bibliotecznych (Helsinki, 28 XI-1XII).

Na wieść o ataku terrorystów na najwyższe gmachy Nowego 
Jorku -  World Trade Center i gmach Pentagonu w Waszyngtonie 
w dniu 11IX 2001 r. Jan Wołosz, przewodniczący SBP, wystosował 
w imieniu polskich bibliotekarzy list do ambasadora Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej w Warszawie oraz do Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Amerykańskich (American Library Association) z wyrazami bólu, 
smutku i współczucia. List ten wraz z wyrazami wdzięczności i podzię
kowaniami oraz tekstem Deklaracji społeczności bibliotekarskiej 
w sprawie wolności słowa i dostępu do informacji, podpisanej 
w imieniu American Association of Law Libraries, American Libraiy' As
sociation i Association of Research Libraries przez Johna W. Beny’ego, 
prezydenta ALA, opublikował „Poradnik Bibhotekarza” (2001, nr 10, 
s. 2), „Bibliotekarz” (2001, nr 11, s. 1-2) oraz „Biuletyn Informacyjny 
ZG SBP (2001,nr3,s. 87-90).

Działalność wydawnicza: Wydawnictwo SBP ogłosiło drukiem sie
dem tytułów w serii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka» (t. 43-48,50), 
cztery w serii «Propozycje i Materiały» (t. 45-48), dwa w serii «Forma
ty -  Kartoteki» (t. 9,10) oraz poza seriami trzy tytuły, w tym Kronikę 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000, stanowiącą 
bilans działalności organizacji w XX stuleciu. LIkazało się 11 numerów 
„Bibliotekarza”, 11 numerów „Poradnika Bibliotekarza”, 2 numery 
„Zagadnień Informacji Naukowej” oraz 3 numery „Biuletynu Informa
cyjnego SBP”.

31XII -  SBP liczyło 8233 członków zrzeszonych w 286 kołach.



2002

141 -  odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury Rafała Skąpskiego z grupą bibliotekarzy reprezentuj ącycłi Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Jan Wołosz, Stanisław Krzywicki, 
Elżbieta Stefańczyk, Andrzej Jopkiewicz, Robert Miszczuk) i Konferen
cję Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (Elżbieta Dudzińska, Henryk 
Hollender). Minister poinformował uczestników spotkania o zamierze
niach resortu w dziedzinach szczególnie interesujących biblioteki i biblio
tekarzy oraz zapewnił o życzliwości Ministerstwa i chęci współpracy ze 
środowiskiem, a także zadeklarował pomoc finansową resortu w miarę 
jego możliwości.

181 -  w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólno
polska konferencja na temat „Biblioteka współczesna wobec czytelników 
niepełnosprawnych-budownictwo i wyposażenie”, w której uczestniczy
ło 101 pracowników bibliotek. Wygłoszono sześć referatów, spośród któ
rych trzy przedstawili pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, 
które od 1995 r. funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim i współpra
cuje z BUW. W dyskusji nad referatami poruszono problem obsługi osób 
niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych, zwłaszcza w bibliotekach 
powiatowych, usług dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (m.in. dys
lektyków), co ze względu na ich wyobcowanie społeczne jest szczegóhiie 
trudnym problemem. Postulowano również unormowanie prawne tego 
problemu, gdyż brak zapisów ustawowych utrudnia działania w terenie, 
przetłumaczenie na język polski standardów europejskich dla osób nie- 
pehiosprawnych, prowadzenie szkoleń bibliotekarzy do obsługi tej grupy 
czytelników oraz wymianę informacji między bibliotekami o posiadanych 
nagraniach tekstów. Materiały z konferencji zostały opublikowane przez 
Wydawnictwo SBP łącznie z referatami wygłoszonymi podczas konferen- 
cji „Biblioteka otwarta dla czytelników z niepełnosprawnością inte- 
lektuabą” (Grudziądz, wrzesień 2001), w ramach serii wydawniczej «Pro
pozycje i Materiały» (nr 50).

251 -  odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, podczas którego prze
dyskutowano sprawozdanie z działabości ZG SBP w okresie pozjazdo- 
wym, projekt planu pracy na 2002 r. i plan wydawniczy, zapoznano się 
ze sprawozdaniem finansowym skarbnika ZG SBP oraz przedyskuto



wano konieczność zmian strukturalno-organizacyjnych SBP w kontek
ście przewidzianych na pierwszy kwartał 2002 r. zjazdów olcręgowych, 
potwierdzając przyjętą na Krajowym Zjeździe Delegatów konieczność 
dostosowania struktury organizacyjnej SBP do istniejącego już podziału 
administracyjnego kraju, przede wszystkim przez utworzenie oddziałów 
na poziomie powiatu i silnycli okręgów w województwach!, z umocnie
niem roli koła, jako podstawowej formy zrzeszania się członków SBP. 
Powołano decyzją nr 4/2002 Grupę Roboczą ds. Współpracy z Zagra
nicą w składzie: Elżbieta Stefańczyk-przewodnicząca, Maria Janow
ska, Stanisław Krzywicki, Marzena Marcinek, Bożena Bednarek-Mi- 
chalska, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Grażyna Twardak.

1 I I —z inicjatywy i na zaproszenie przewodniczącego SBP z dnia 
111 odbyło się w Bibliotece Narodowej spotkanie przedstawicieli orga
nizacji z obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej w celu przedys
kutowania możliwości zawarcia porozumienia o współpracy. W spotka
niu uczestniczyli przedstawiciele: Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towa
rzystwa Czytelniczego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, 
Polskiego Związku Bibliotek, Federacji Związków Zawodowych Pra
cowników Kultury i Sztuki, Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek 
Publicznych NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich. Dyskutowano nad możliwością współpracy tych organizacji 
w ramach porozumienia, wstępnie nazwanego Konwentem Organizacji 
Obszaru Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej, przy zachowaniu su
werenności organizacji skłonnych do podpisania stosownego porozu
mienia. Do spraw mogących być przedmiotem zainteresowania owej 
międzyorganizacyjnej struktuiy zaliczono: politykę biblioteczną, ustawo
dawstwo biblioteczne, pragmatykę zawodową, prace koncepcyjne 
w ramach wielkich programów: społeczeństwa informacyjnego oraz 
automatyzacji bibliotek. Do ważnych spraw, wymagających pilnej kon
sultacji środowisk bibliotekarskich zaliczono konieczność nowelizacji 
ustawy o zamówieniach publicznych poprzez wyłączenie bibliotek z prze
pisów narzucających przetargowy sposób zakupu książek. Zapropono
wana przez SBP formuła konwentu nie uzyskała zbiorowej aprobaty, ale 
po kilkugodzinnych obradach uczestnicy spotkania uznali, iż konieczne 
jest ujednolicenie stanowisk w istotnych dla polskiego bibhotekarstwa



kwestiach. We wspólnej deklaracji uczestnicy spotkania uznali potrzebę 
jednoczenia wysiłków i pogłębiania współpracy organizacji z obszaru 
bibliotekarstwa i informacji naukowej w celu sprostania potrzebom 
i wyzwaniom, jakie rodzą: kształtowanie się społeczeństwa informacyj
nego, rozwój nowycli tecłmologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz 
perspektywa funkcjonowania naszego kraju w Unii Europejskiej. Uzna
no chęć współpracy w zakresie: 1) prawodawstwa służącego bibliote
karstwu i informacji naukowej; 2) polityki bibliotecznej; 3) pragmatyki 
zawodu bibliotekarskiego; 4) współpracy międzynarodowej; 5) rządo
wych programów specjalnych z zakresu bibliotekarstwa i informacji na
ukowej oraz 6) tworzenia konsorcjów bibliotecznych. Obszerne spra
wozdanie z przebiegu spotkania opublikował „Bibliotekarz” (2002, 
nr 4, s. 24-25) i „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” (2002, nr 2, 
s. 72-79).

13II -  na posiedzeniu Sekcji Bibliotek Publicznych SBP dokonano 
wyboru zarządu. Przewodniczącym został ponownie Andrzej Tyws, wi
ceprzewodniczącą- Maria Herman, sekretarzem -  Bożena Bartosze- 
wicz-Fabiańska.

26II —w części posiedzenia Zespołu ds. Wspomagania Badań Na
ukowych Rady Głównej Rektorów Szkół Wyższych uczestniczyli przed
stawiciele Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych, którzy przedstawili sprawy dotyczące zmiany tiybu finanso
wania importu czasopism i baz danych, sugerując powrót do dotacji 
celowej, adresowanej; VAT 7% na czasopisma zagraniczne; stabilnego 
dofinansowywania konsorcjów, zapewniających dostęp do pełnoteksto- 
wych czasopism elektronicznych, finansowania zakupu i utrzymania 
zintegrowanych systemów komputerowych; standaryzacji działahiości 
biblioteczno-informacyjnej. Uczestniczący w spotkaniu minister nauki 
Michał Kleiber zainteresował się przedstawionymi mu problemami i obie
cał przychylność resortu w rozwiązywaniu niektórych kwestii, m.in. 
w zakresie ujednolicenia systemów komputerowych i prenumeraty cza
sopism, w tym czasopism elektronicznych.

11 III -  W ' Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Automatyza
cji poświęcone m.in. planowi pracy Komisji na 2002 r. oraz digitalizacji 
zbiorów bibliotecznych. Zebrani wysłuchali referatów: Wprowadzenie



do dylematów digitalizacyjnych (Henryk Hollender) i Digitalizacja 
zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (Ewa Stachow- 
ska-Musiał). Na prośbę Ministerstwa Kultury Komisja Automatyzacji 
opracował raport Sta?7 i plany komputeryzacji bibliotek publicznych 
autorstwa Elżbiety Górskiej i Katarzyny Winogrodzkiej, przy współ
pracy Krzysztofa Janczewskiego. Skrót raportu opublikował „Bibliote
karz” (2002, nr 7-8, s. 2-8).

19 III -  studenci Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach założyli Studenckie Koło SBP.

20 III -  podczas posiedzenia Komisji Nagrody Naukowej SBP im. 
A. Łysakowskiego rozpatrzono 40 nominacji do nagrody Wśród przed- 
stawionycłi książek dominują prace o charakterze teoretyczno-metodo- 
logicznym ipraktyczno-wdrożeniowym.

21 III -  podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Współpracy z Za
granicą SBP przedyskutowano potrzeby, kierunki i formy współpracy 
SBP z zagranicą oraz warunki udziału bibliotekarzy polskich w konfe
rencji IFLA w Berlinie. Wśród kierunków działania Stowarzyszenia uzna
no za priorytetowe: 1) promowanie naszej organizacji za granicą, 
2) pomoc w wyszukiwaniu partnerów współpracy do realizacji kon
kretnych projektów, 3) pomoc przy nawiązywaniu kontaktów bibliote
karzy polskich z bibliotekarzami zagranicznymi. Skonkretyzowano za
dania i zasady organizacji utworzonego przy Zarządzie Głównym SBP 
Centrum Informacji o Inicjatywach i Grantach Europejskich. Zadaniem 
Centrum byłoby informowanie o: 1) ciekawych projektach bibliotecz
nych realizowanych w Polsce i na świecie, 2) ważniejszych inicjatywach 
europejskich, 3) ewentualnych partnerach do współpracy przy projek
tach w kraju i za granicą, 4) funduszach pomocowych na konkretne 
projekty.

22 III -  posiedzenie ZG SBP, podczas którego członkowie Prezy
dium ZG zapoznali zebranych ze sprawozdaniami z działalności ZG 
w 2001 r., okręgów, sekcji, komisji i zespołów działających przy ZG 
SBP oraz ze sprawozdaniem skarbnika. Powołano uchwałą nr 1/2002 
Sekcję Fonotek, której organizatorzy zgłosili różnorakie trudności wy
nikające z niemożności uwzględnienia specyfiki zawodowej tej grupy 
bibliotekarzy w ramach dotychczas działającej Sekcji Bibliotek Muzycz



nych. Podjęto również uchwałę o powołaniu Komisji ds. Marketingu 
Wydawnictw SBP, której kierownictwo powierzono honorowemu pre
zesowi SBP, Stanisławowi Czajce. Prezydium ZG przygotowuje się do 
włączenia w realizację planu współpracy bibliotek pn. ESfFOBIBNET, 
przedstawionego przez Aleksandra Radwańskiego podczas konferencji 
we Wrocławiu 11 X II200 Ir.

irV  -  Komisja Wydawnictw Elektronicznych EBIB i Komisja Au
tomatyzacji przy ZG SBP, pod patronatem ZG SBP, ogłosiły konkurs 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Najlepsze witryny 
internetowe bibliotek polskich”. Edycja rozpoczęta 1 IV trwała do 
31 VII. W konkursie wzięło udział 56 bibliotek. Laureatami konkursu 
zostały: w kategorii bibliotek publicznych: Biblioteka Publiczna m.st. War
szawy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsud
skiego w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gro- 
chowiaka w Lesznie; w kategorii bibliotek naukowych: Biblioteka Główna 
Akademii Gómiczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteka Główna Akade
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku oraz Biblioteka Główna Poli
techniki Poznaiiskiej; w kategorii bibliotek szkohiych i pedagogicznych: 
Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne w Augustowie, Biblioteka 
Liceum i Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku oraz ex aequo Pu
bliczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu. Nagrodę specjalną prze
wodniczącego SBP uzyskała w kategorii bibliotek polskich działających 
poza granicami kraju Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz 
w Montrealu.

10 r v  -  odbyło się spotkanie Sekcji Bibliotek Naukowych przy ZG 
SBP, podczas którego wysłuchano informacji pracownika Ministerstwa 
Kultury, Lucjana Bilińskiego, na temat problemu zamówień publicznych 
w działalności bibliotek oraz opłat celnych za import materiałów biblio
tecznych. W dyskusji zastanawiano się nad działaniami, które powinno 
podjąć środowisko w celu zmiany lub zneutralizowania szkodliwych dla 
bibliotek aktualnie obowiązujących przepisów.

12IV -  z inicjatywy przewodniczącego SBP Jana Wołosza odbyło 
się w Bibliotece Narodowej spotkanie konsultacyjne kilkunastoosobo
wego grona specjalistów reprezentujących biblioteki publiczne w celu 
rozważenia możliwości powołania Konsorcjum Bibliotek Publicznych,



jako praktycznej formy przystąpienia do realizacji koncepcji INFOBIB- 
NETU. Wskazując na dobre doświadczenia Konsorcjum Bibliotek Na
ukowych działającego w obszarze bibliotekarstwa szkół wyższycłi, prze
wodniczący SBP wyraził nadzieję, że podobne konsorcjum działające 
na rzecz bibliotekarstwa publicznego przyczyni się do: 1) pełniejszego 
wykorzystania dorobku, doświadczeń i potencjalnych możliwości biblio
tek współpracujących w ramach sieci; 2) wyraźniejszego artykułowania 
potrzeb skomputeryzowanych i komputeryzujących się bibliotek; 3) bar
dziej skutecznego ubiegania się o środki na realizację projektów ze źródeł 
krajowych; 4) możliwości udziału w realizacji programów i projektów 
Unii Europejskiej; 5) stopniowego angażowania do współpracy i jej roz
wijania w ramach coraz większej grupy bibliotek, a tym samym tworze
nia warunków sprzyjających wzmacnianiu oddziaływania na otoczenie, 
w tym na decydentów. Po burzliwej dyskusji uczestnicy spotkania uznali 
zasadność propozycji przewodniczącego SBP i dokonali wyboru grupy 
inicjatywnej ds. konsorcjum w składzie; Teresa Szymorowska-prze
wodnicząca, Maria Wąsik—wiceprzewodnicząca, Krystyna Brodow
ska— sekretarz, Andrzej Jagodziński, Roman Ławrynowicz i Tadeusz 
M atyjaszek- członkowie zespołu. Gotowość akcesu do konsorcjum 
zgłosili uczestniczący w obradach reprezentanci następujących bibliotek: 
PiMBP w Chełmży, MBP w Gdyni, PiMBP w Kolbuszowej, WBP 
w Olsztynie, PiMBP w Pile, MBP w Sieradzu, MBP w Słupsku, MBP 
w Tarnobrzegu, MBP w Tamowie, WBP i Książnica Miejska w Toruniu, 
BP m.st. Warszawy, MBP we Wrocławiu oraz WiMBP w Zielonej Górze.

18IV —w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SBP z przewodni
czącymi sekcji, komisji i zespołów przy ZG SBP, podczas którego oma
wiano współpracę ZG z poszczególnymi sekcjami i komisjami 
w kadencj i 2001 -2005.

IV -Z G  SBP ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie z za
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zrealizowane w latach 
akademickich 1999-2000,2000-2001,2001-2002 „Nagroda Młodych 
SBP”. Celem konkursu jest: 1) promowanie najlepszych absolwentów 
kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 2) inspirowanie śro
dowiska do podejmowania problematyki współczesnego bibliotekar
stwa polskiego; 3) zacieśnianie współpracy SBP z uczelniami kształcą
cymi kadrę bibliotekarską. Pierwszą nagrodą jest opublikowanie nagro



dzonej pracy w Wydawnictwie SBR W skład juiy konkursu wchodzą: 
Elżbieta Barbara Zybert -  przewodnicząca, Hanna Tadeusiewicz 
i Aleksander Radwański -  członkowie i Janusz Nowicki -  sekretarz 
organizacyjny.

7 V -  Koło SEP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wraz 
z Wydawnictwem SBP zorganizowały spotkanie poświęcone serii 
«FO-КА» (Formaty -  Kartoteki), połączone z promocjąjej ostatniego 
tomu Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu 
dźwiękowego, autorstwa Andrzeja Drożdża i Marka Stacliyry.

9-11V -  Sekcja Bibliotek Niepaństwowycłi Szkół Wyższych przy 
ZG SBP oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP zorganizowa
ły we Wrocławiu IV Konferencję Bibliotek Niepaństwowych Szkół 
Wyższych na temat „Marketing i jakość usług bibliotek akademickich”. 
Wygłoszono 10 referatów, które opublikowano przed konferencją, zaś 
obszerne sprawozdanie z konferencji oraz sformułowane podczas niej 
wnioski zamieścił „Bibliotekarz” (2002, nr 9, s. 24-26).

22-23 V -  we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat „Aktual
ne problemy i nowe formy wypożyczeń międzybibliotecznych”, zorgani
zowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Mi
kulskiego we Wrocławiu oraz ZG SBP. W konferencji uczestniczyło 53 
pracowników bibliotek naukowych, akademickich, publicznych i nie
państwowych szkół wyższych. Wygłoszono siedem referatów i jeden 
komunikat. Materiały z tej konferencji pt. Wypożyczenia międzybiblio
teczne: stan i perspektywy zostały opublikowane przez Wydawnictwo 
SBP w serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 52).

26 V -  odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na 
Jasną Górę. Bezpośrednio po mszy św. w Kaplicy Różańcowej spotkali 
się uczestnicy pielgrzymki -  bibliotekarze z całego kraju.

3-5 VI -  w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyły się ogólno
polskie warsztaty na temat „Język haseł przedmiotowych Biblioteki 
Narodowej -  nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne 
stosowane w katalogach bibliotek”. Głównym organizatorem był zarząd 
Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP, wspierany 
przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Informacji Naukowej i Stu



diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W warsztatach 
uczestniczyło około 80 pracowników bibliotek. Wygłoszono 12 refera
tów. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy i wyjaśnienie wybranych 
problemów z zakresu stosowania języka haseł przedmiotowych PAN 
oraz umożliwienie dyskusji nad zmianami w leksyce i metodyce JHP PAN. 
Zebrani zgłosili wiele wniosków pod adresem Biblioteki Narodowej, 
w szczególności dotyczących współdziałania tejże instytucji w zakresie 
aktualizacji i wykorzystywania przez biblioteki Słownika JHP BN. In
formację o przebiegu konferencji opublikował „Biuletyn Informacyjny 
ZG SBP” (2002, nr 2, s.3-6).

4 VI -  w Bibliotece Narodowej odbyła się z inicjatywy ZG SBP 
i Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury narada uczestników pro
gramu „Błękitna Tarcza”, dotyczącego pomocy i doradztwa w zakresie 
ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (Uchwałę 
nr 2/2002 w sprawie uczestnictwa SBP w realizacji „Błękitna Tarcza” 
podjął ZG SBP 22 marca 2002 r.). W trakcie narady powołano trzy 
ośrodki regionabe informacyjno-organizacyjne dla „Błękitnej Tarczy” 
w: Warszawie, Krakowie i Toruniu. 11 III 2004 r. uroczyście podpisano 
deklarację oficjalnego ukonstytuowania się Polskiego Narodowego 
Komitetu Błękitnej Tarczy. Deklaracje podpisali prezesi krajowych 
organizacji -  członków organizacji międzynarodowych, które są sygna
tariuszami Komitetu Międzynarodowego Błękitnej Tarczy: Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
Polskiego Komitetu Narodowego IGOM oraz Polskiego Komitetu 
Narodowego IGOMOS.

7 VI -  podczas posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Biblioteka
rza” dokonano oceny czasopisma za lata 2000-2001. Uznano, że pismo 
posiada walory merytoryczne, redagowane jest sprawnie, wydawane 
regularnie, zawarte w nim treści są przydatne intelektualnie i zawodowo, 
dzięki czemu jest popularne i cenione przez czytelników. Głównym za
grożeniem dla czasopisma jest spadek prenumeraty spowodowany tmdną 
sytuacją finansową bibliotek. Pewnego rodzaju konkurencję dla pisma 
stanowi EBIB i wszelkiego typu czasopisma elektroniczne nastawione 
na szybkość informacji, ale przy niższej czasem jakości publikowanych 
materiałów. Obszeme sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Redakcyj
nego opublikował „Bibliotekarz” (2002, nr 9, s. 19-20).



lOVI -  w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się, na zapro
szenie ministra kultmy Andrzeja Celińskiego, spotkanie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (z udziałem przedstawiciela SBP). Tematem 
obrad był zaprezentowany projekt ustawy o działalności pożytku pu
blicznego i wolontariacie, projekt nowego systemu finansowania kultury 
oraz możliwości bliższej współpracy resortu z organizacjami pozarządo
wymi, a raczej ich pożądaną reprezentacją.

11VI -  przy Zarządzie Okręgu SBP w Poznaniu powstał Zespół 
Użytkowników SOWY jako jedna z sekcji działających przy Zarządzie. 
Zespół ten będzie reprezentantem bibliotek publicznych Wielkopolski, 
które rozpoczęły komputeryzację. Zespół zabiegać będzie również o in
teresy pozostałych bibliotek, które dotychczas nie posiadają kompute
rów, a w danej chwili komputerów w województwie wielkopolskim nie 
posiada blisko 95% ogólnej liczby bibliotek wiejskich. W skład Zespołu 
weszli przedstawiciele następujących bibliotek: MBP w Lesznie, PBP 
w Sieradzu, PiMBP w Pile, MiPBP w Nowym Tomyślu, BPG Nowe 
Miasto, BPMiG w Jarocinie, GBP w Czerwonaku oraz WBPiCAK 
w Poznaniu.

12-13 V T -w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
T. Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Bi
bliografii Regionalnej SBP, w którym wzięło udział 36 przedstawicieli 
bibliotek publicznych, naukowych i Biblioteki Narodowej. Uczestnicy 
spotkania zapoznali się z prowadzoną w tejże Bibliotece regionalną bazą 
danych REGION, liczącą 35 tysięcy rekordów bibliograficznych w for
macie MARC BN, która jest opracowywana i udostępniana uż)^kowni- 
kom za pomocą systemu MAK. Uczestnicy spotkania dzielili się 
doświadczeniami w pracach z zakresu bibliografii regionalnej prowa
dzonych w macierzystych placówkach. Sprawozdanie z posiedzenia Ze
społu opublikował „Bibliotekarz” (2002, nr 10, s. 25-26).

13-14 VI -  w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyły się ogól
nopolskie warsztaty konserwatorskie na temat „Aktualne tendencje 
ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwahiych”. W warsztatach uczest
niczyło 85 bibliotekarzy i archiwistów. Referaty i komunikaty wygłoszo
ne podczas konferencji zostały opublikowane przez Wydawnictwo SBP 
w serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 53). Uczestnicy kon



ferencji zwiedzili: Oddział Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Zakład Konserwacji Zbiorów 
Bibliotecznych i świeżo otwarte (1812001) laboratorium chemiczno- 
biologiczne -  najnowocześniejszy ośrodek oclirony i konserwacji zbio
rów bibliotecznych w Polsce.

17 VI -  odbyło się posiedzenie ZG SBP, podczas którego przedsta
wiono sytuację prasy bibliotekarskiej, spadek nakładów związany z nie
dobrą sytuacją finansową bibliotek, mimo że zdaniem środowiska 
bibliotekarskiego obydwa czasopisma „Bibliotekarz” i „Poradnik Biblio
tekarza” cieszą się uznaniem czytelników. Uczestniczący w posiedzeniu 
dyrektorzy Poczty Polskiej Dariusz Sobkowicz i Grzegorz Róziewicz 
zwrócili się do SBP z propozycją poparcia projektu tworzenia centrów 
komunikacji społecznej na wsiach i w małych miastach, w strukturę któ
rych wchodziłyby filie biblioteczne oraz urzędy pocztowe. Ponownie do 
tej sprawy powrócono 10 X II2002 r. podczas spotkania zorganizowa
nego przez Pocztę Polską, w którym poza gospodarzami uczestniczyli 
przedstawiciele Ministerstwa Kultuiy, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo
ju Wsi oraz SBP. Uczestniczący w spotkaniu bibliotekarze krytycznie 
odnieśli się do projektu, ale nie odmówili udziału w zespole redakcyj
nym programu Centrum Komunikacji Społecznej, którego zadaniem 
byłoby opracowanie bardziej szczegółowej i konkretnej koncepcji całe
go zamierzenia. SBP zadeklarowało zgłoszenie swego przedstawiciela 
w późniejszym terminie. Informacje o przebiegu spotkania opublikował 
„Bibliotekarz” (2003, nr 2, s. 26-27).

V-VI - w  całym kraju obchodzono Dzień Bibliotek i Bibliotekarza. 
Uroczystości często łączono z obchodami jubileuszowymi bibliotek, 
zwłaszcza wojewódzkich bibliotek publicznych. W uroczystościach 
uczestniczyli zazwyczaj przedstawiciele władz samorządowych, których 
wysokie oceny działalności bibliotek łączyły się z wręczaniem nagród, 
odznaczeń i wyróżnień dla bibliotek i bibliotekarzy. Prowadzona w tym 
czasie promocja bibliotek i bibliotekarzy skłania władze samorządowe 
do refleksji nad rolą bibliotek w społecznościach lokalnych i przypomina 
o obowiązkach wynikających z odpowiedzialności samorządów za spra
wy edukacji i kultury.



8 VIII -  podczas spotkania w Bibliotece Narodowej grupy inicja
tywnej „Porozumienia bibliotek publicznych -  INFOBIBNET” z prze
wodniczącym SBP, dyskutowano na temat możliwości funkcjonowania 
Porozumienia w strukturze SBR

10IX -  w Bibliotece Narodowej odbyła się zorganizowana przez SBP 
i BN, ogólnokrajowa konferencja poświęcona uczczeniu jubileuszu 
85-lecia SBP i 50. rocznicy śmierci Adama Łysakowskiego. Podczas kon
ferencji wręczono dyplomy i medale laureatom Nagrody Naukowej SBP 
im. A. Łysakowskiego oraz odznaczenia organizacyjne przyznane przez 
ZG SBP bibliotekarzom i bibliotekom. Wydawnictwo SBP opublikowało 
pamiętnik Adama Łysakowskiego z lat 1911-1919, przygotowany do druku 
przez prof Marię Dembowską, oraz fundamentalne dzieło Łysakowskie
go Katalog przedmiotowy ze wstępem dr hab. Jadwigi Woźniak. Z oka- 
gi jubileuszu redakcje, J4otesu Wydawniczego” i „Bibliotekarza” przygo
towały specjalny numer pt. „Notes Wydawniczy. Bibliotekarz”. Wygło
szony podczas konferencji referat Elżbiety Stefańczyk 85 lat Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich został opublikowany w księdze zbiorowej 
Adam Łysakowski bibliotekarz, bibliograf, bibliolog. Materiały z Se
sji Jubileuszowej, Warszawa, 10 września 2002 (Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 2003, s. 121-162). E. Stefańczyk przedstawiła dokonania 
naszej organizacji w roku jubileuszu w artykułach: Jubileuszowy rok Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich („Poradnik Bibliotekarza” 2002, 
nr 9, s. 9-12) i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich („Poradnik 
Bibliotekarza” 2002, nr 5, s. 8-11), zaś Stanisław Czajka opublikował 
artykuł Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jego pojubileuszowe 
dylematy („Bibliotekarz” 2002, nr 11, s. 6-9). Zarządy niektórych okrę
gów i kół SBP organizowały uroczyste sesje z okazji jubileuszu SBP 
(Chełmno, 2 X), bCraków (16 X).

15-17IX -  w Muszynie k. Krynicy odbyła się ogólnopolska konfe
rencja na temat „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu 
w rodzinach osób niepełnosprawnych”. Organizatorami konferencji były 
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych oraz Sekcja Czy
telnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ZG SBP. Materiały z tej 
konferencji, zatytułowane Biblioteka a niepełnosprawność w rodzi
nie, opublikowało Wydawnictwo SBP w serii wydawniczej «Propozy
cje i Materiały» (nr 54).



19-21IX - w  Chełmie odbyła się ogólnopolska konferencja Stowai2y- 
szenia Bibliotekarzy Polskich na temat „Standaryzacja kosztów w bibliote
kach publicznych”, zorganizowana przez Zarząd Oddziału Międzypowiato- 
wego SBP w Chełmie. W konferencji uczestnicz>'ło 45 osób, które zostały 
zaopatrzone w materiały seminaryjne. Referaty wygłoszone podczas tej kon
ferencji opublikowało Wydawnictwo SBP w serii wydawniczej «Propozy
cje i Materiały» (nr 55), zaś sprawozdanie z przebiegu konferencji zamieścił 
„Poradnik Bibliotekarza” (2003, nr 1, s. 15-16).

20IX -  w Bibliotece Narodowej odbyło się seminarium poświęco
ne digitalizacji zbiorów bibliotecznych, czyli przenoszeniu obrazu doku
mentu na nośnik elektroniczny. Organizatorami spotkania były BN i SBP. 
W seminarium uczestniczyło około 100 osób, głównie z bibliotek 
naukowych. Obrady dotyczyły trzech grup zagadnień: 1) organizacji 
procesu digitalizacji. Standardy, 2) przeglądu polskich i zagranicznych 
projektów digitalizacji, 3) doświadczenia bibliotek polskich w zakresie 
digitalizacji zbiorów. Wygłoszono dziesięć referatów i komunikatów. 
Sprawozdanie z przebiegu seminarium opublikował „Bibliotekarz” (2002, 
n r l l , s .  24-25).

24-25IX -w  Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii 
i Turystyki w Warszawie odbyło się seminarium Bibliotek Niepaństwo
wych Szkół Wyższych na temat „Miejsce informacji turystycznej w pra
cy bibliotek naukowych”. W drugim dniu seminarium odbyło się otwarte 
zebranie Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich.

25IX -  Gdański Oddział SBP zorganizował spotkanie z okazji 75. 
rocznicy urodzin profesora Zbigniewa Nowaka, wybitnego biblioteka
rza i autora wielu prac naukowych.

7-9 X -  w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja bibliote
karzy muzycznych z bibliotek publicznych, której organizatorami byli: 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka w War
szawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotek Mu
zycznych -  Grupa Narodowa lAML i Sekcja Fonotek przy ZG SBP. 
Wygłoszono 12 referatów i komunikatów.



2 X -  bibliotekarze powiatu szczycieńskiego, zrzeszeni w SBP, spo
tkali się na imprezie o charakterze szkoleniowo-rekreacyjnym w Orży- 
nach, gmina Dźwierzuty. Wysłuchano m.in. wystąpienia poświęconego 
nowoczesności bibliotek w świecie Mariana Filipkowskiego, zapoznano 
się też z zamiarem ZO SBP w Olsztynie dotyczącym opracowania słow
nika biograficznego bibliotekarzy Warmii, Mazur i Powiśla.

8 X -  odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP, podczas którego 
wiele uwagi poświęcono aktualnemu stanowi struktur organizacyjnych 
Stowarzyszenia, dalszemu przebiegowi tych zmian i działaniom, jakie po
winien podjąć Zarząd Główny, aby przyspieszyć zakończenie tego pro
cesu.

10-12 X -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ZG SBP 
i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, przy finansowej pomocy Mini
sterstwa Kultuiy, zorganizowały w Olsztynie konferencję poświęconą 
realizacji programu PULMAN (Public Libraries Mobilising Advances 
Networks). Celem konferencji była prezentacja nowych usług w biblio
tekach publicznych, współpraca między bibliotekami, muzeami i archi
wami oraz zagadnienia budowy sieci instytucji kultury w Polsce.

16 X -  w Wojewódzkiej Bibliotece Pubhcznej w Krakowie odbyła 
się sesja poświęcona 85. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich, zorganizowana przez zarządy Oddziału Krakowskiego 
i Okręgu Małopolskiego SBP. Rys historyczny działalności SBP przed
stawił Józef Zając -  członek honorowy SBP, zaś aktualną działalność 
ZG SBP i plany na najbliższą przyszłość -  Sylwia Błaszczyk członek 
Prezydium ZG i opiekun okręgu małopolskiego z ramienia SBP.

29 X -  Jan Wołosz -  przewodniczący SBP i Stanisław Krzywicki -  
wiceprzewodniczący spotkali się z Rafałem Skąpskim, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Kultury i dr Magdaleną Ślusarską- dyrektorem 
Departamentu Książki. Przedmiotem rozmowy były sprawy dalszej 
współpracy resoitu z SBP. Podtrzymane zostało deklarowane wcześniej 
zainteresowanie resortu opracowaniem w Sekcji Automatyzacji SBP do
kumentu programowego na temat komputeryzacji bibliotekarstwa pu
blicznego.



X -  zakończyła się trwająca przez kilka miesięcy seria okręgowych 
zjazdów delegatów SBP i wybrane zostały nowe władze 16 okręgów 
Stowarzyszenia. Jest to rezultat decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów 
SBP z 2001 r. o dostosowaniu struktury organizacyjnej do nowego po
działu kraju. Przewodniczącymi zarządów okręgowych SBP zostali wy
brani w okręgach: dolnośląski -  Ryszard Turkiewicz, kujawsko-pomor- 
ski -  Elżbieta Nowacka, lubelski -  Zofia Ciuruś, lubuski -  Maria Wąsik, 
łódzki -  Elżbieta Pawlicka, małopolski -  Алпа Wiśniewska, mazowiecki 
-  Ewa Stachowska-Musiał, opolski -  Elżbieta Kampa, podkaфacki -  
Halina Piotrowska, podlaski -  Andrzej Chuchnowski, pomorski -  Tere
sa Arendt, śląski -  Sylwia Błaszczyk, świętokrzyski -  Jadwiga Zieliń
ska, wamiińsko-mazurski -  Marian Filipkowski, wielkopolski -  Janusz 
Ambroży, zachodniopomorski -  Stanisław Krzywicki. Działalność pro
wadzą również oddziały-utworzone w miastach, które w wyniku refor
my administracyjnej utraciły status wojewódzki, oraz nowe twoi-zone 
w powiatach.

20-22 XI -  w Miedzeszynie k. Warszawy odbyła się ogólnopolska 
konferencja, Automatyzacja bibliotek publicznych”, zorganizowana przez 
Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy -  Bibliotekę Główną Wojewódz
twa Mazowieckiego oraz ZG SBP. Przeznaczona była dla kadry kie
rowniczej wojewódzkich i powiatowych bibliotek publicznych, a także 
dla specjalistów ds. automatyzacji. Wzięło w niej udział ponad 120 osób 
reprezentujących 14 wojewódzkich bibliotek publicznych i ponad 60 
powiatowych i miejskich bibliotek publicznych. Wygłoszono 19 refera
tów i komunikatów. Materiały z konferencji pt. Komputery’zacja i in
formacja elektroniczna w bibliotekach publicznych opublikowało Wy
dawnictwo SBP w serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (57). Po 
konferencji został przesłany do ministra kultury Waldemara Dąbrow
skiego wniosek w sprawie przyłączenia wszystkich powiatowych bibliotek 
publicznych do Intemetu łączem stałym.

26 XI -  w Złotowie odbyła się sesja naukowa „Biblioteki publiczne 
XXI wieku wobec nadziei i zagrożeń współczesności” zorganizowana 
z okazji 70. rocznicy Koła Bibliotekarzy Okręgu Złotowskiego i 55. 
rocznicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie. Współorganizato
rem sesji był Zarząd Oddziału SBP w Pile.



27 XI -  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród im. A. Wojtkowskiego ‘2002 za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa województwa wielko
polskiego. Nagrody główne wręczono Janinie Małgorzacie Halec, 
Franciszkowi Łozowskiemu i Ryszardowi Marciniakowi, Nagrodę Mło
dych -  Lucynie Rajek.

29 XI -  Oddział SBP w Jaśle był współorganizatorem uroczystej 
sesji poświęconej 55-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, 
w której uczestniczył Jan Wołosz.

4 XII -  w Sopocie odbyła się sesja naukowa na temat „Komputer 
w dydaktyce bibliotecznej”, zorganizowana Przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Sopocie i Zarząd Okręgu SBP.

6-7 XII -  odbyło się posiedzenie ZG i przewodniczących okręgów 
SBP, poświęcone głównie sprawom związanym z przyszłością Stowa
rzyszenia. Punktem wyjścia do dyskusji było wystąpienie przewodni
czącego SBP: Dziś i jutro Stowarzyszenia -  tezy do dyskusji, w któ
rym J. Wołosz przedstawił najważniejsze kwestie wymagające rozważe
nia i rozstrzygnięcia (m.in. problemy decentralizacji w ramach SBP, 
zasady jego funkcjonowania, rola oddziałów i okręgów, finansowanie 
i składki członkowskie, mankamenty przepływu informacji wewnątrzor- 
ganizacyjnej, działalność szkoleniowa i interwencyjna, charakter organi
zacji -  masowa czy elitarna, dyscyplina i samodyscyplina organizacyj
na). W dyskusji stwierdzano m.in., że działalność organizacji uzależnio
na jest od tego, kto nią kieruje, a czy inne środowiska będą się liczyć 
z organizacją, to już zupełnie inna sprawa (S. Krzywicki), że SBP musi 
mieć na uwadze młodego bibliotekarza, któiy stosunkowo wcześnie wi
nien uczestniczyć w konferencjach związanych z uprawianiem zawodu 
(M. Bochan), że SBP powinno mieć własną witiynę intemetową(R Bier- 
czyiiski). Przyjęto propozycję zmiany częstotliwości wydawania „Biule
tynu Informacyjnego SBP” z kwartalnika na półrocznik oraz wydawania 
miesięcznego „Expresu ZG SBP”, przeglądu aktualności, dostępnego 
również na stronach internetowych SBP. Zebrani zaakceptowali treść 
listu otwartego do parlamentarzystów, zawierającego oprócz konstata
cji aktualnego stanu książki i czytelnictwa deklarację uczestnictwa SBP 
w udostępnianiu parlamentarzystom materiałów pomocnych w debatach



poświęconych kształtowaniu polityki kulturalnej i bibliotecznej państwa. 
Treść listu opublikował „Biuletyn Informacyjny ZG SBP” (2002, nr 3, 
s. 3840).

10X11 -  w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie przedstawi
cieli organizacji pozarządowych -  uczestników programu „Błękitna 
Tarcza”, w którym brali udział przedstawiciele SBP. „Błękitna Tarcza” 
jest odpowiednikiem Czerwonego Krzyża w zakresie ochrony dóbr 
kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju. SBP 
jest zaangażowane w tworzenie „Błękitnej Tarczy” w Polsce, szczegól
nie po doświadczeniach związanych z powodzią w 1997 r. i usuwaniem 
jej skutków, które dotknęły także biblioteki. W działaniach zmierzają
cych do tego celu jest reprezentowane przez Sekcję Ochrony i Konser
wacji Zbiorów przy ZG, której przewodniczy dr Barbara Drewniew- 
ska-Idziak.

10X11 - w  Warszawie odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli 
Poczty Polskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie powołania Centrów Komuni
kacji Społecznej. Centra miałyby obejmować: gminne placówki biblio
teczne, agencje pocztowe i punkty internetowe; zlokalizowane byłyby 
w siedzibach bibliotek gminnych i prowadzone przez bibliotekarzy za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Przedstawiciele SBP zgłosili do projek
tu szereg uwag krytycznych, a przewodniczący SBP Jan Wołosz, zwró
cił się do dyrektora Biura Zarządzania Siecią Dariusza Sobkowicza, 
z pisemną prośbą o szczegółowe przedstawienie oferty dla bibliotek, 
a w szczególności środków materialnych oferowanych przez Pocztę 
Polską placówkom bibliotecznym pełniących funkcję Centrów, a także 
wykazu zadań i czynności, jakie dla Poczty Polskiej mieliby wykonywać 
bibliotekarze.

XII -  Oddział SBP w Łodzi, z inicjatywy przewodniczącej Zarzą
du Oddziału Grażyny Rurowicz, rozpoczął akcję czytania książek 
przez bibhotekarzy dzieciom z domów dziecka. Akcją objęto na razie 
trzy domy.

XII-ogłoszono wyniki trzech ważnych konkursów dla biblioteka
rzy:



Nagroda Młodych SBP. Na konkurs wpłynęło 20 prac magister- 
skicti i jedna praca licencjacka z 7 uniwersytetów. Juiy postanowiło przy
znać I nagrodę Kamili Janiszewskiej, II nagrodę Ewie Raczyńskiej, III 
nagrodę Marcinowi Czubarze i wyróżnienie Dorocie Cłimielarz.

Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich. Konkurs prze
prowadziła Komisja Wydawnictw Elektronicznycłi i Komisja Automa
tyzacji SBP. W konkursie wzięło udział 56 bibliotek. Zwyciężyły, w ka
tegorii bibliotek publicznych: 1) Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2) 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego w Łodzi, 3) Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gro- 
chowiaka w Lesznie; w kategorii bibliotek naukowycłi: 1) Biblioteka 
Główna Akademii Gómiczo-Hutniczej w Krakowie, 2) Biblioteka Główna 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, 3) Biblioteka 
Główna Politechniki Poznańskiej ex aequo -  Biblioteka Uniwers)^ecka 
w Toruniu; w kategorii bibliotek szkokiych i pedagogicznych: 1) Szkolne 
Centrum Biblioteczno-Informacyjne w Augustowie, Biblioteka Liceum 
i Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku ex aequo—Publiczna Biblio
teka Pedagogiczna w Poznaniu; nagroda specjalna przewodniczącego 
SBP dla biblioteki polskiej działającej poza granicami kraju: Biblioteka 
Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu.

Odznaczenia państw owe przyznane z okazji 85-lecia SBP. Józef 
Lewicki (Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP), Stanisław Czajka 
(Krzyż Komandorski OOP), Barbara Drewniewska-Idziak, Elżbieta 
Górska, Andrzej Jopkiewicz, Elżbieta Zielińska (Krzyż Kawalerski 
OOP), Magdalena Pilacińska, Zofia Umerska (Złoty Krzyż Zasługi), 
Joanna Jańczak, Ewa Romanik, Elżbieta Sikora (Srebrny bCrzyż Zasłu
gi), Marianna Brachfogel (Brązowy Kjzyż Zasługi). W 2002 r. ZG SBP 
przyznał Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” 12 bibliotekom. Ho
norową Odznakę SBP 53 osobom oraz Medal „W dowód uznania” 116 
osobom i 5 bibliotekom.

Współpraca międzynarodowa. Podczas spotkania Grupy Robo
czej ds. Współpracy z Zagranicą (21 III) dyskutowano nad potrzebami, 
kierunkami i fomiami współpracy z zagranicą, zastanawiano się nad opra
cowaniem propozycji realizacyjnej tej współpracy, omawiano warunki 
udziału polskich bibliotekarzy w konferencji IFLA w Berlinie w 2003 r. 
Rezultatem spotkania jest projekt powołania Centrum Informacji o Ini
cjatywach i Grantach Europejskich. 10 V sekretarz generalny SBP, Elż



bieta Stefańczyk spotkała się z Piotrem Łapo, prezydentem Białoruskie
go Stowarzyszenia Bibliotek, dyrektorem Biblioteki Głównej Białoru
skiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk i Jan Wołosz brali 
udział w 68 Generalnej Konferencj i i Rady IFLA w Glasgow (18-24 VIII) 
na temat Libraries for life: democracy, diversity, delivery (Biblioteki dla 
życia: demokracja, różnorodność, dostarczanie). Polskich bibliotekarzy 
reprezentowali również: Błażej Feret, Małgorzata Kisilowska, Wojciech 
Kulisiewicz, Jan Nikisch, Wiesław Staśkiewicz i Jolanta Wróbel. Spra
wozdanie z przebiegu konferencji opublikowała Elżbieta Stefańczyk (,b iu 
letyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002, nr 3, s. 27-30).

Polskę odwiedził Piotr Łapo, prezydent Białoruskiego Stowarzysze
nia Bibliotek, dyrektor Biblioteki Głównej Białoruskiego Państwowego 
Uniwersytetu w Mińsku (10 V). Podczas spotkania z Elżbietą Stefań
czyk omówiono możliwość wzajemnej współpracy organizacji bibliote
karskich Polski i Białorusi. Przewodniczący SBP Jan Wołosz uczestni
czył, na zaproszenie Białoruskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy, w mię
dzynarodowym spotkaniu na temat roli stowarzyszeń bibliotekarskich 
w rozwoju społeczeństwa profesjonalnego i informacyjnego, 80-lecia 
Biblioteki Narodowej Białorusi oraz w spotkaniach Bibliotecznego Zgro
madzenia Eurazji -  organu koordynacyjnego Wspólnoty Niepodległych 
Państw, a także w seminarium poświęconym działabości stowarzyszeń 
bibliotekarskich Białorusi, Rosji i Ukrainy (Mińsk 14-15IX). 16IX pod
pisał w imieniu SBP deklarację współpracy stowarzyszeń bibliotekar
skich, przyjętą przez przewodniczących stowarzyszeń bibliotekarskich 
Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy. Sprawozdanie z pobytu w Mińsku 
opublikował „Bibhotekarz” (2002, nr 12, s. 26- 28).

Działalność wydawnicza: Wydawnictwo SBP opublikowało w se
rii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka» dziesięć tytułów (t. 49, 51-58, 
61), w serii «Propozycje i Materiały» pięć tytułów (t. 49-53), w serii 
«Formaty -  Kartoteki» jeden tytuł (t. 11), w serii «Bibliotekarze Polscy 
we Wspomnieniach Współczesnych» jeden tytuł (t. 7) oraz w nowo po
wstałej serii «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza» trzy tytuły (t. 1-3). 
Poza seriami ogłoszono drukiem trzy tytuły, wśród nich nową wersję Sta
tutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W grudniu ukazał się numer 
zerowy nowego periodyku SBP „Expres ZG SBP”, przygotowywany przez 
Biuro ZG SBP, dostępny w wersji elektronicznej i papierowej.



Na łamach „Bibliotekarza” (2002, nr 11, s. 10-13) ukazała się ob
szerna ocena serii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka», dokonana przez 
prof. Jacka Wojciechowskiego, który stwierdził że „seria łączy raczej 
opracowania teoretyczne z problematyką praktyczną” i uznał, iż wniosła 
ona poważny wkład do wiedzy bibliotekarsko-bibliologicznej.

Z kolei 7 V, z okazji pięciolecia serii wydawniczej «Formaty -  
Kartoteki», która zyskała sobie wielką popularność w środowisku 
bibliotekarskim, podsumowania osiągnięć dokonała od strony meryto
ryczno-organizacyjnej Maria Burchard, przewodnicząca Komitetu 
Redakcyjnego serii i kierownik Centrum NUKAT, a od strony wydaw
niczej Janusz Nowicki, dyrektor Wydawnictwa SBP.

12 VII został utworzony elektroniczny serwis SBP, który redagują 
Piotr Bierczyński, Maciej Dynkowski i Anna Majcher.

Agnieszka Jolanta Sobolewska otrzymała stopień magistra bibliote
koznawstwa za prac^ Dzieje Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Łodzi 1919-2000, napisaną pod kierunkiem prof, drhab. Hanny Ta
deusiewicz.

Sprawy organizacyjne: 14 XI z połączenia dwóch Kół SBP w By
strzycy i Kiodzku powstał nowy Oddział SBP z siedzibą w Kłodzku. Na 
propozycję współpracy od stycznia 2003 r. pozytywnie odpowiedzieli 
członkowie Koła SBP w Nowej Rudzie. Jadwiga Kosek opublikowała 
artykuł Z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kra
kowie („Bibliotekarz” 2003, nr 1, s. 31-32).

31XII -  SBP liczyło 8276 członków zrzeszonych w 303 kołach. 

2003

1 7 1 -  z inicjatywy SBP odbyło się kolejne spotkanie organizacji 
z obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej, które są zainteresowa
ne wzajemną współpracą. W spotkaniuuczestniczyli przedstawiciele Kon
ferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, Polskiego Towarzystwa 
Bibliologicznego, Polskiego Związku Bibliotek i Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich. Postanowiono informować się wzajemnie o najważ
niejszych działaniach i zamierzeniach oraz wspólnie inicjować i podej
mować uzgodnione przedsięwzięcia. Zwrócono szczególną uwagę na 
problemy bibliotecznych zamówień publicznych oraz Polskiej Biblioteki



Internetowej i uzgodniono, że występowanie w obydwu tych sprawach 
odbywać się będzie pod nazwą Porozumienie Organizacji z Obszaru 
BibHotekarstwa i Informacji Naukowej.

281 -  odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP, podczas którego 
omawiano sprawy organizacyjne, przyjęto do wiadomości skład zespo
łu roboczego ds. opracowania wizji i przyszłości SBP w osobach: Piotr 
Bierczyński (przewodniczący), Elżbieta Grzybowska, Andrzej Jagodziń
ski, Jerzy Krawczyk, Stefan Kubów, Robert Miszczuk, Aleksander Ra
dwański, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Ewa Stachowska-Musiał. 
Uchwałą nr 4/2003 z dnia 9 V I2003 r. zatwierdzono skład zespołu.

301-kierownictwo SBP, w składzie: Jan Wołosz, Elżbieta Stefań- 
czyk i Mieczysław Szyszko, spotkało się z ministrem Lechem Nikol- 
skim, odpowiedzialnym za przygotowanie referendum akcesyjnego, 
a następnie wystąpiło z oficjalnym pismem, w któiyni przedstawiono 
propozycje współpracy w zakresie rozpowszeclmiania informacji o Unii 
Europejskiej oraz przygotowania do referendum akcesyjnego przez 
biblioteki publiczne. SBP zaproponowało: 1) pomoc w przekazywaniu 
materiałów informacyjnych przez okręgi, oddziały i koła SBP, a także 
biblioteki publiczne, intemetowy serwis SBP i serwis Elektronicznej Bi
blioteki pod hasłem „Unia bez tajemnic”; 2) szkolenie bibliotekarzy na 
szczeblu centrakiym i wojewódzkim (regionalnym). Planowano współ
pracę z Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w ramach organizacji 
szkoleń, w których udział brałyby osoby z krajów Unii Europejskiej 
(Niemcy, Hiszpania); 3) udostępnianie lokali bibliotecznych dla celów 
promocyjnych (czas otwarcia bibliotek jest dłuższy i korzystniejszy 
dla poszukujących informacji); 4) połączenie Dnia Bibliotek obchodzo
nego 8 maja z Dniem Europy (9 maja) w celu promocji tematyki unijnej; 
5) powtórzenie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla pracowników 
bibliotek, z wykorzystaniem doświadczeń jego pierwszej edycji 
przeprowadzonej w styczniu 2003 r.; 6) fachową pomoc w doborze 
literatury o tematyce unijnej kupowanej do bibliotek z funduszy pozy
skanych na ten cel; 7) opublikowanie przez Wydawnictwo SBP okolicz
nościowych materiałów; 8) zgłoszono także postulat wybicia okolicz
nościowej odznaki, masowo promującej udział Polski w integracji 
europejskiej.



I -  SBP ogłosiło na liście dyskusyjnej SBP konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej, zorganizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Inte
gracji Europejskiej, który ufundował dla zwycięzców atrakcyjne nagro
dy pieniężne. Udział w konkursie polegał na udzieleniu przez zaintereso
wanych konkursem uczestników listy dyskusyjnej odpowiedzi na 120 
pytań, przekazanych w dziesięciu zestawach. Komisja zaproponowała 
przyznanie nagród pieniężnych 13 osobom. I miejsce i główną nagrodę 
zdobyła Teresa Prokowska z (Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bole
sławcu), II miejsce -  Małgorzata Janczak (Biblioteka Zespołu Szkół 
Poligraficznych w Warszawie), III miejsce -  Ewa Haładaj (Biblioteka 
Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu).. Nagrody wręczono 13 III 
w Bibliotece Narodowej podczas otwarcia wystawy „Z bibUotekądo 
Unii Europejskiej”.

12II-odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Porozumienia 
Wydawców i SBP: Piotra Dobrołęckiego, dyrektora Biura Organiza
cyjnego Porozumienia oraz Danuty Koman, szefa promocji tegoż Biura, 
z przewodniczącym SBP, Janem Wołoszem, Elżbietą Stefańczyk, sekre
tarzem generalnym SBP i Mieczysławem Szyszką, dyrektorem Biura ZG 
SBP. Przedmiotem rozmów była współpraca bibliotekarzy i wydawców 
w upowszechnianiu kanonu książek dla dzieci i młodzieży. 18II wspo
mniani przedstawiciele SBP uczestniczyli w uroczystym ogłoszeniu tegoż 
kanonu.

21 III -  Komisja Automatyzacji ZG SBP zorganizowała w Warsza
wie ogólnopolskie warsztaty poświęcone omówieniu problemów zwią
zanych z konwersją danych z formatu MARC BN do MARC 21 dla baz 
prowadzonych przy wykorzystaniu programu MAK. W szkoleniu uczest
niczyło 17 osób, administratorów baz danych z bibliotek publicznych.

27 III -  odbyło się plenarne posiedzenie ZG SBP, podczas którego 
omówiono m.in. sprawozdania z działalności SBP, zatwierdzono plan 
pracy SG SBP i Biura ZG na rok 2003. Prezydium zaakceptowało po
prawione regulaminy: Odznaki Honorowej SBP, medalu „W dowód uzna
nia” i medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”.

28 III -  Biblioteka Narodowa, Duński Instytut Kultury i Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowały w Bibliotece Narodowej 
konferencję na temat „Samorządy i biblioteki”. Jej celem było przedsta-



wienie najbardziej newralgicznych problemów bibliotekarstwa publicz
nego w kontekście aktualnego stanu placówek bibliotecznych, ich 
automatyzacji, zakupu nowości oraz porównanie rozwoju bibliotek pu
blicznych w Polsce z sytuacją rozwoju bibliotekarstwa duńskiego. Refe
raty wygłosili: Michał Jagiełło Samorządy i biblioteki, Jerzy Maj 
Publiczne biblioteki samorządowe w Polsce u progu XXI wieku, Jens 
Thorhauge Public libraries in change (Biblioteki publiczne w okresie 
przemian).

2 IV-zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich i Polską Izbą Książki. W ramach porozumienia 
SBP zadeklarowało popularyzację Kanonu Książek dla Dzieci i Mło
dzieży poprzez: lokalne ogniwa SBP, na łamach czasopism bibliotekar
skich, na stronie internetowej oraz wspólną organizację w bibliotekach 
promocji wybranych tytułów serii.

2-3IV - w  Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie od
było sięXrV spotkanie członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej 
przy ZG SBP. Uczestniczyły w nim 33 osoby reprezentujące wojewódz
kie, powiatowe, miejskie biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i Bi
bliotekę Narodową. Swój akces do pracy w Zespole zgłosiła Biblioteka 
Publiczna we Włocławku.

9 IV -  odbyło się szkolenie na temat „Ochrona zbiorów w obliczu 
katastrof’, którego organizatorami byli: Punkt Kontaktowo-Infomiacyjny 
„Błękitnej Tarczy” w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
oraz Biuro Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury. Wygłoszono pięć 
referatów i komunikatów, oraz zademonstrowano sprzęt ratujący zbiory 
i urządzenia do osuszania książek i system dezynfekcji.

14IV -  Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakow
skiego nagrodziła, w kategorii prac teoretyczno-metodologicznych pra
cę Marty Skalskiej-Zlat5zMo^ray?a w Polsce 1945-1996: naukoznaw- 
cza analiza dyscypliny oraz Słownik encyklopedyczny informacji, 
języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych autorstwa Bo
żenny Bojar i zespołu; w kategorii prac dokumentacyjno-żródłowych 
prace Katarzyny Janczewskiej-Sołomko Dyskopedia poloników do 
1918 roku; w kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych cztery publi
kacje Ewy Chmielewskiej-Gorczycy: Praca: mikrotezaurus; Prawo:



mi kro tezaurus'. Prawo karne: mikrotezaurus; Rolnictwo:'mikrote- 
zauriis. ZG SBP na posiedzeniu w dniu 9 VI propozycje te zatwierdził, 
a wręczenie medali i dyplomów nastąpiło 11 VI podczas V Ogólnopol
skiej Narady Bibliografów.

25 IV -  w Warszawie, w gmachu Biblioteki Publicznej m.st. War
szawy- Głównej Biblioteki Województwa Mazowieckiego odbyło się 
seminarium poświęcone bibliografii województwa mazowieckiego dla 
bibliotek powiatowych oraz bibliotek miast będących siedzibą powiatu. 
Seminarium zorganizowała Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy -  Bi
blioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Na seminarium Elż
bieta Stefańczyk, sekretarz generalny SBP, przedstawiła referat Współ
praca bibliotek przy tworzeniu bibliografii regionalnej w Polsce.

7 V -  odbyło się posiedzenie prezydium ZG SBP, podczas którego 
omówiono m.in. stan przygotowań do Forum SBP na temat Dziś i jutro 
zawodu bibliotekarza, wymieniono też informacje o planowanych ob
chodach tegorocznego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Prezydium zaak
ceptowało cztery spośród sześciu zgłoszonych wniosków na medale „Bi- 
bliotheca Magna Perennisque”. Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich włączyły się do akcji KANON polskiej literatu- 
ry XX wieku, zainicjowanej 11IV przez „Tygodnik Solidarność”.

12 V-odbyło się posiedzenie Komisji Automatyzacji ZG SBP, któ
rego celem było uzgodnienie działań i przedsięwzięć Komisji w 2003 r.

16 V -  w ramach prezentacji „Co nowego w bibliotekach polskich” 
zorganizowanej przez SBP, Konferencję Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych i Związek Polskich Bibliotek podczas 48. Międzynarodowych 
Targów Książki referaty i komunikaty wygłosili: Jadwiga Kołodziejska: 
Rozumieć co się czyta, Ewa Kobierska-Maciuszko i Ryszard Bania: 
Piękne nowe biblioteki w Polsce, Wojciech Sachwanowicz: NUKat 
i KaRO, czyli ja k  szukać zbiorów bibliotecznych poza katalogami 
bibliotek, Grażyna Kiwała i Agata Wietecha: Oferta informacyjna bi
blioteki wyższej uczelni technicznej, Mirosław Gómy: Biblioteki wir
tualne—nowe wyzwania, Aniela Piotrowicz: Czy wiesz, ja k  w gąszczu 
inf ormacji znaleźć odpowiedź na interesujące cię zagadnienie z nauk 
medycznych?, Krystyna Brodowska: Biblioteka w Internecie—Inter
net w bibliotece: powiatowy system informatyczny.



18 V -  odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na 
Jasną Górę.

20-22 V -  w Bibliotece Narodowej odbyły się V ogólnopolskie 
warsztaty na temat „Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodo
wej -now e słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie 
w katalogach bibliotek”. Organizatorami warsztatów były: Zarząd Ko
misji Opracowania Rzeczowego przy ZG SBP, Biblioteka Narodowa 
oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. 
W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło ogółem 117 osób. Obszeme 
sprawozdanie oraz wnioski zgłoszone podczas warsztatów opublikował 
„Biuletyn Informacyjny ZG SBP” (2003, nr 1, s. 18-20).

9 VI -  odbyło się posiedzenie ZG SBP, poprzedzone spotkaniem 
prezydium ZG. Członkowie prezydium przedstawili informacje o mate
riałach przygotowanych na posiedzenie ZG. Materiały te zostały zaak
ceptowane przez ZG, ale wzbudziły dyskusję na temat niskiej akty^^ l̂o- 
ści środowiska bibliotekarskiego, nie wyłączając zwłaszcza jego części 
zrzeszonej w SBP. Przyjęto m.in. uchwały: w sprawie zwołania V Forum 
SBP, powołania zespołu roboczego pod nazwą „Przyszłość SBP”, opra
cowania memoriału o stanie bibliotek publicznych i szkolno-pedagogicz- 
nych.

11-13 VI -  w Bibliotece Narodowej odbyła się V. Ogólnokrajowa 
Narada Bibliografów zorganizowana przez Bibliotekę Narodową wspól
nie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „Bibliogra
fia - służba informacyjna i powinność historyczna”. Uczestniczyło w niej 
około 200 osób zainteresowanych problemami bibliografii. Po wystą
pieniu dyrektora BN Michała Jagiełły, zostały wręczone nagrody nauko
we SBP im. A. Łysakowskiego. Krystyna Ramlau-Klekowska przed
stawiła historię Instytutu Bibliograficznego, omówiła powstanie i działal
ność poszczególnych jego zakładów, przypomniała sylwetki osób kieru
jących Instytutem, m.in. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej 
i Radosława Cybulskiego. Referaty i komunikaty wygłosili: dr Jadwiga 
Sadowska, prof, dr hab. Marta Grabowska, dr hab. Marta Skalska- 
Zlat, mgr Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, mgr Ewa Zalewska-Mańk, mgr 
Grażyna Federowicz, mgr Alina Giedroyć-Kwiatkowska, mgr Maria 
Wróblewska, mgr Maria Małgorzata Michalska, dr Alicja Matczuk,



dr Artur Znajomski, mgr Elżbieta Stefańczyk, mgr Bożena Bartoszewicz- 
Fabiańska. Uczestnicy narady zgłosili szereg postulatów ważnych dla 
rozwoju bibliografii w Polsce. Obszerne sprawozdanie z narady opubli
kował „Bibliotekarz” (2003, nr 9, s. 26-28). W przeddzień narady 
odbyła się sesja jubileuszowa, poświęcona 100. rocznicy urodzin i 20. 
rocznicy śmierci doc. dr Heleny Hleb-Koszańskiej, znakomitej organi
zatorki prac nad bibliografią kraj ową, inicjatorki krajowych narad bi
bliografów.

18 VI -  w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Kompu
terowych w Warszawie odbyła się druga część warsztatów poświęco
nych konwersji danych z formatu MARC BN do formatu MARC 2 1 
zorganizowanych przez Komisję Automatyzacji przy ZG SBR W szko
leniu uczestniczyło 14 osób, administratorów baz danych z bibliotek pu
blicznych i jednej biblioteki pedagogicznej.

24 V n -  Janina Jagielska, emerytowany dyrektor Biblioteki Publicz
nej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckie
go i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, została 
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. De
koracji dokonał wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński.

V II- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodo
wa, Polska Izba Książki oraz tygodnik „Przegląd” ogłosiły konkurs dla 
bibliotek publicznych pod hasłem „Biblioteka -  lokalne centrum infor
macji, kultury i edukacji”. Konkurs trwał od 15IX do 31 X i przezna
czony był dla miejskich i miejsko-gminnych bibliotek publicznych, a jego 
celem było promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizo
wanych i prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. 
15 XII odbyła się w Bibliotece Narodowej uroczystość wręczenia dy
plomów i nagród bibliotekom uczestniczącym w konkursie.

29 VIII -  w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w ramach 15. 
Targów Książki Edukacyjnej -  Edukacja XXI, Sekcja Bibliotek Szkol
nych i Pedagogicznych SBP zorganizowała spotkanie z dyrektorami bi
bliotek pedagogicznych, podczas którego przedstawiono zamierzenia 
Sekcji, zaprezentowano preprint publikacji Biblioteki pedagogiczne 
w Polsce. Informator bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez 
samorządy województw w 2003 r, mówiono o współpracy Centralne-



go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z bibliotekami pedagogicznymi 
i poinfomiowano o zapowiedziach i nowościach wydawniczych CODN. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Wołosz, Ewa Stachov/ska-Musiał 
i Mieczysław Szyszko.

18IX -  w Nałęczowie odbyło się V Forum SBP, któremu towarzy
szyła dwudniowa (19-20IX) konferencja na temat „Dziś i jutro zawo
du bibliotekarza”. Organizatorami były: Zarząd Główny SBP, Biblioteka 
Główna Politechniki Lubelskiej orazZO Lubelskiego SBP. Wygłoszono 
referaty: Działalność SBP w latach 2001-2003 (Elżbieta Stefańczyk), 
Zagraniczne stowarzyszenia bibliotekarskie (Joanna Pasztaleniec-Ja- 
rzyńska, zob. „Bibliotekarz”, 2003, nr 12, s. 5-8), Rola SBP i jego 
przyszłość (Piotr Bierczyński). Forum pozytywnie oceniło dotychcza
sową działalność SBP. Obszerną informację o przebiegu V Forum 
opublikował „BibHotekarz” (2003, nr 11, s. 22-24) oraz „Poradnik Bi
bliotekarza” (2003, nr 11, s. 14-15). „Oświadczenie w sprawie naj
ważniejszych problemów polskiego bibliotekarstwa” zostało zamiesz
czone w „Poradniku Bibhotekarza” (2004, nr 3, s. 17). Jednym z wnio
sków przyjętych na zakończonej 20IX konferencji było zobowiązanie 
Zarządu Głównego SBP do podjęcia działań prowadzących do opraco
wania i uchwalenia ustawy o bibliotekach. Na ten temat wypowiedział 
się Bolesław Howorka na łamach „Bibliotekarza” (2003, nr 12, s. 3-5). 
Sprawozdanie z konferencji zamieścił „Poradnik Bibliotekarza” (2003, 
nr 11, s. 16-19), a materiały opublikowało Wydawnictwo SBP w książ
ce Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej 
konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003 w ramach serii wydaw
niczej «Nauka-Dydaktyka-Praktyka» (t. 68).

13-15 X -  w Poznaniu odbyła się konferencja na temat „Biblio
teka-Człowiek niepełnosprawny- Środowisko lokalne”, zorganizo
wana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultuiy przy współudziale Krajowej Sekcji Czytelnictwa Chorych i Nie- 
pełnosprawnych SBP oraz Duńskiego Instytutu Kultury. W konferencji 
wzięło udział ponad 60 bibliotekarzy oraz specjaliści biblioterapeuci 
z Polski, Danii, Niemiec i Szwecji. Sprawozdanie z przebiegu konferen
cji zamieścił „Bibliotekarz” (2004, nr 2, s. 22-23).



14-16 X - w  Bibliotece Narodowej odbyła się ogólnopolska konfe
rencja pod hasłem „Użytkownik-języki informacyjno-wyszukiwaw
cze”. Jej organizatorem był zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego 
Zbiorów ZG SBP, współorganizatorami -  Biblioteka Narodowa oraz 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 80 pracowników 
bibliotek. Zgłoszone podczas konferencji wnioski dotyczyły głównie pro
blemów związanych z wykorzystywaniem w opracowaniu i przy wyszu
kiwaniu w katalogach bibliotek publicznych, pedagogicznych, akade
mickich oraz w NUKAT języka haseł przedmiotowych BN, języka haseł 
przedmiotowych KABA oraz Uniwersabiej Юasyfikacji Dziesiętnej.

17 X -  Członkowie Prezydium ZG SBP dokonali oceny przebiegu 
i rezultatów V Forum SBP oraz ogóbiopolskiej konferencji „Dziś i jutro 
zawodu bibliotekarza”. Piotr Bierczyński przedstawił informację o przy
gotowywaniu końcowej wersji dokumentu Rola i przyszłość SBP 
Z inicjatywy i na wniosek przewodniczącego SBP Jana Wołosza prace 
nad projektem kodeksu etycznego bibliotekarza podjął zespół pod kie
rownictwem prof dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty. Do opracowania 
założeń pragmatyki zawodowej powołano zespół w składzie: Ewa Sta- 
chowska-Musiał (przewodnicząca) i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, które 
upoważniono do dokooptowania do tych prac innych specjalistów. 
Zapoznano się z roboczą wersją „Oświadczenia w sprawie najważniej
szych problemów polskiego bibliotekarstwa”. Prezydium ZG SBP 
wystosowało pismo do ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego 
w sprawie potrzeby doprecyzowania przepisów dotyczących obsadza
nia stanowisk dyrektorskich. Tekst listu opublikował ,3ibliotekarz” (2003, 
nr 12, s. 2).

21 XI — zespół roboczy ds. przygotowania założeń nowej ustawy
0 bibliotekach, powołany przez ZG SBP, w składzie: dr Karolina Gro
dziska, mgr Jadwiga Kosek, ks. dr Jan Bednarczyk, dr Józef Zając
1 dr Jerzy ICrawczyk, omawiał m.in. sprawy: jakie rodzaje bibliotek 
ma obejmować ustawa, czy powinna ona koncentrować się na szczegó
łach i ujednolicać praktykę zawodową bibliotekarzy. Na kolejnym 
posiedzeniu (23 12004) zespół starał się zdefiniować pojęcia: dobro 
narodowe, narodowy zasób biblioteczny, organizator biblioteki oraz ewen
tualnie: biblioteka, sieć biblioteczna, system biblioteczny. 30 III 2004 r.



postanowiono tymczasowo zawiesić prace nad założeniami nowej usta
wy, by skupić się na propozycjach zmian do ustawy obecnie obowiązu- 
jącej-

21-22 X - w Centmm Promocji i Szkolenia województwa lubuskiego 
w Przełazach odbyła się konferencja na temat „Biblioteki publiczne 
w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Zaiząd Okręgu SBP oraz Wo
jewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej 
Górze. Jan Wołosz wygłosił referat Modelowe funkcje biblioteki pu
blicznej w Unii Europejskiej. Obszerną informację o przebiegu konfe
rencji zamieścił „Poradnik Bibliotekarza” (2004, nr 3, s. 18-20).

23-26 X -  we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja na 
temat „Internet w bibliotekach -  łączność, współpraca, digitalizacja”, 
której organizatorami byli: Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP 
(EBiB), ZG SBP, Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteka Narodowa. Te
matyka konferencji koncentrowała się na problematyce tworzenia 
zasobów elektronicznych oraz organizowania dostępu do nich poprzez 
sieci komputerowe.

29 X -  tradycyjnie już, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojt- 
kowskiego ‘2003, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa 
województwa wielkopolskiego. Laureatami nagrody głównej zostali: Da
nuta Kurzawska- specjalista w Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lą
dowych im. Stefana Czamieckiego w Poznaniu, dr Wiesław Sieciński -  
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jarocinie oraz Zbigniew 
Sławiński -  wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Nagrodą 
Młodych uhonorowano Izabelę Wawrzyniak, bibliotekarza Biblioteki im. 
Raczyńskich w Poznaniu.

6 XI -  Zarząd Oddziału SBP w Poznaniu zorganizował Wielkopol
skie Forum Bibliotekarzy pod hasłem „Zawód bibliotekarza i współpra
ca różnych sieci”, w którym uczestniczyło około 300 osób. Obrady 
odbywały się w Lesznie. Jan Wołosz, przewodniczący SBP, wygłosił 
referat Współpraca międzynarodowa bibliotekarzy -  IFLA -  SBP. 
Sprawozdanie z przebiegu konferencji opublikował „Bibliotekarz” (2004, 
nr 6, s. 24-25).



20-21XI -  dzięki współpracy bibliotekarzy niemieckich, Jfrancuskich 
i polskich została zorganizowana 6. Międzynarodowa Konferencja na 
temat „Biblioteki publiczne w nowej Europie”. W konferencji, która od
była się w Bibliotece Narodowej, uczestniczyli bibliotekarze z 20 kra
jów. Podczas spotkania wygłoszono dziewięć referatów autorów z Fran
cji, Niemiec i Polski. Konferencja umożliwiła porównawcze przedsta
wienie ogólnych założeń i instrumentów polityki bibliotecznej w trzech 
krajach europejskich, sąsiadujących z sobą geograficznie, ale posiada
jących zdecydowanie odmienną infrastrukturę biblioteczną. Sprawoz
danie z konferencji opublikował „Bibliotekarz” (2004, nr 4, s. 18-20).

8 XII -  W Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbyło się kolejne 
spotkanie członków Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. W spotkaniu 
uczestniczyło 38 osób reprezentujących wojewódzkie, powiatowe, miej
skie biblioteki publiczne i naukowe oraz Bibliotekę Narodową. Wicedy
rektor Biblioteki Elżbieta Górska scharakteryzowała działalność placówki 
i jej współpracę z bibliotekami województwa mazowieckiego. Krzysz
tof Janczewski z tejże Biblioteki zaprezentował bazy danych bibliografii 
województwa mazowieckiego. Omówiono i zaprezentowano wydaw
nictwo SBP; Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regional
ne], autorstwa Bożeny Bartoszewicz-Fabiańskiej, Marii Janowskiej, 
PCrzysztofa Janczewskiego i Jolanty Słowik.

10 XII -  z połączenia istniejących w Morągu i Ostródzie kół SBP 
powstał trzeci w okręgu warmińsko-mazurskim oddział SBP dla powia
tu ostródzkiego. Przewodniczącą Zarządu Oddziału została Alicja Czer
niawska. Okoliczności powstania nowej struktury przedstawił na łamach 
„Poradnika Bibliotekarza” (2004, nr 4, s.24-26) przewodniczący ZO 
w Olsztynie Marian Filipkowski.

11X11 -  w Bibliotece Narodowej odbyła się ogólnopolska konfe
rencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej na 
temat „Standardy biblioteczne; wzorce i doświadczenia Unii Europej
skiej”. Materiały z konferencji opublikowało Wydawnictwo SBP w serii 
wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 59).

12 XII -  na ostatnim w 2003 r. posiedzeniu ZG SBP przyjęto tekst 
„Oświadczenia w sprawie najważniejszych problemów polskiego biblio
tekarstwa” i roboczą wersję d o k u m e n t u /przyszłość SBP. Doku



ment uwzględnia zarówno dane ankietowe, jak również dodatkowe oceny 
i opinie wyrażone w toku dyskusji środowiskowej. Z inicjatywy prze
wodniczącego SBP Jana Wołosza postanowiono zainicjować corocznie 
obchodzony Tydzień Bibliotek. O przygotowanie projektu założeń po
proszono Ryszarda Turkiewicza wraz z zespołem.

Współpraca międzynarodowa. Jan Wołosz i Joanna Pasztaleniec- 
Jarzyńska uczestniczyli w międzynarodowej konferencji strategicznej 
PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) w Oeiras 
w Portugalii (13-14 III). Celem konferencji było podsumowanie pro
jektu Zaawansowanej Sieci Aktywizacji Bibliotek Publicznych (PUL
MAN) realizowanego w Europie, zainicjowanego w maju 2001 r. jako 
sieć tematyczna w 5. Programie Tematycznym Unii Europejskiej „Two
rzenie społeczeństwa informacyjnego przyjaznego użytkownikowi” (1ST). 
Ze strony Polski partnerem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie (koordynator programu na Polskę) i Biblioteka Publiczna 
m.st. Warszawy (współkoordynator programu). Oficjalnie działalność 
sieci PULMAN rozpoczęto podczas konferencji w Antweфii (21-22 
V I2001). Zakończenie realizacji planowane jest na maj 2003 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna i Zarząd Okręgu SBP we Wrocławiu 
byli organizatorami wyjazdu szkoleniowo-studyjnego na Litwę (19-23 
V), którego głównym celem było uczestnictwo w konferencji „Biblioteki 
państw kandydujących do Unii Europejskiej. Polska-Litwa. Szanse-  
możliwości -  perspektywy” zorganizowanej 20 V przez Bibliotekę Pu
bliczną im. Adama Mickiewicza Okręgu Wileńskiego. Referaty ze stro
ny polskiej wygłosili: Ryszard Turkiewicz: Biblioteki publiczne wielkich 
miast — czy tylko wizja?, Jolanta Ubowska: Sytuacja bibliotek Dol
nego Śląska w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej, Anna 
Gątowska; Legnicka Biblioteka Publiczna -  stan i perspektywy roz
woju.

Blisko 30-osobowa grupa bibliotekarzy węgierskich, w ramach trzy
dniowego pobytu w Krakowie (26-27 VI), zwiedziła cztery biblioteki 
krakowskie, uczestniczyła też w spotkaniu zorganizowanym w Bibliote
ce Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej (27 VI) przez zarządy Okrę
gu i Oddziału SBP w Krakowie.

Rekordowo liczna grupa ponad 60 polskich bibliotekarzy uczestni
czyła w 69. Konferencji Generalnej i Rady IFLA w Berlinie (1-9 VIII). 
Obrady Kongresu odbywały się w ramach tematu głównego „Bibliote-



ка jako portal: media-inform acja-kultura”. Obszerne sprawozdania 
z przebiegu konferencji opublikowali jej uczestnicy; przewodniczący SBP 
Jan Wołosz („Bibliotekarz” 2003, nr 10, s. 25-27), Dorota Grabowska 
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (,porad
nik Bibliotekarza” 2003, nr 11, s. 19-21) oraz Elżbieta Stefańczyk („Biu
letyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 3, s. 42-44).

Odznaczenia i wyróżnienia: Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG 
SBP zaopiniowała pozytywnie: 47 wniosków na „Honorową Odznakę 
SBP”, 99 -  na medal „W dowód uznania” (w tym 3 zbiorowe) oraz 8 -  
na medal „Bibliotheca Magna Perennisque”.

Działalność wydawnicza: Wydawnictwo SBP opublikowało w se
rii «Nauka-Dydaktyka-Praktyka» siedem tytułów (t. 59,60,62-65, 
67), w serii «Propozycje i Materiały» siedem tytułów (t. 54-60), w serii 
«Formaty -  Kartoteki» jeden tytuł (t. 12) oraz w serii «Biblioteczka Po
radnika Bibliotekarza» dwa tytuły (t. 4,5). SBP dofmansowało wydanie 
46 tomu „Roczników Bibliotecznych”, poświęconego pamięci prof. 
Konrada Zawadzkiego, zasłużonego bibliotekarza, varsavianisty, biblio
grafa i badacza dziejów prasy.

Sprawy organizacyjne. Ewa Stacliowska-Musiał opublikowała na 
łamach „Bibliotekarza” ((2003, nr 6, s. 5-10) obszerny i godny uwagi 
artykuł Działalność sekcji i komisji przy ZG SBP, zaś Stefan Kubów 
artykuł Biblioteki uczelni niepaństwowych w strukturach SBP; nowa 
sekcja, nowe perspektywy, nowe nadzieje („Bibliotekarz”, 2003, 
nr 12, s. 17-20).

31XII -  SBP liczyło 8376 członków zrzeszonych w 303 kołach. 

2004

231 —w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji 
Bibliotek Publicznych poświęcone omówieniu zamierzeń Sekcji pod kie
rownictwem jej nowego przewodniczącego Andrzeja Jagodzińskiego 
z Biblioteki Miasta i Gminy Kolbuszowa. Zapoznano się z projektem 
założeń programowo-organizacyjnych Tygodnia Bibliotek, któiy ma być 
obchodzony w dniach 8-15 V pod hasłem „Biblioteki w Europie były 
zawsze”. Projekt przedstawił Ryszard Turkiewicz, przewodniczący ze
społu powołanego przez ZG SBP. Celem akcji jest promocja bibliotek



i czytelnictwa oraz propagowanie wiadomości o informacyjnej i kulturo
twórczej roli wszystkich rodzajów bibliotek w okresie procesów trans
formacyjnych i włączanie się Polski w mechanizmy gospodarcze innych 
krajów. Założenia programowe Tygodnia Bibliotek opublikował „Biblio
tekarz” (2004, nr 4, s. 3-4).

301 -  na posiedzeniu Prezydium ZG SBP podjęto decyzję o przeję
ciu przez SBP „Przeglądu Bibliotecznego”, z wydawania którego wyco
fała się likwidowana Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
W przeddzień odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Redakcyjnego 
z udziałem członków zespołu redakcyjnego. 18 VI ZG SBP zdecydował
0 samodzielnym wydawaniu periodyku przez SBP. Na okres jednego 
roku funkcję redaktora naczehiego powierzono Marii Lenartowicz, zaś 
stałe przewodnictwo Rady Redakcyjnej -  prof. Barbarze Sosińskiej- 
Kalacie.

10II - w  Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie powołanego 
podczas V Forum SBP w Nałęczowie Zespołu ds. opracowania ko
deksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji, którego przewodni
czącą jest prof. Barbara Sosińska-Kalata, a członkami: Sabina Cisek, 
Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender i Artur Jazdon. Opracowany pro
jekt, po zrecenzowaniu przez Zespół Oceniający w składzie. Marcin 
Drzewiecki, Bolesław Howorka, KizysztofMigoń, Hanna Tadeusiewicz, 
Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz i Zbigniew Żmigrodzki, został 
opublikowany w „Bibliotekarzu” (2004, nr 9, s. 3-6) i w „Poradniku 
Bibhotekarza” (2004, nr 9, s. 3-6). B. Sosińska-Kalata jest autorką, 
zamieszczonego w „Bibliotekarzu” (nr 10, s. 2-4), artykułu Dlaczego
1 ja k  powstał projekt kodeksu etyki zawodowej bibliotekarzy i pra
cowników informacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

26 II -  w Bibliotece Narodowej odbyło się, na zaproszenie 
przewodniczącego SBP, kolejne spotkanie organizacji z obszaru biblio
tekarstwa i informacji naukowej. Celem spotkania była wymiana infor
macji o działalności uczestniczących w spotkaniu organizacji oraz 
omówienie wspóhiych inicjatyw i przedsięwzięć. Postanowiono wspól
nie włączyć się w organizowanie Tygodnia Bibliotek, wystąpić wspólnie 
do kierownictwa Polskiej Akademii Nauk w sprawie zachowania zbio
rów likwidowanej Biblioteki PAN w Warszawie, rozważyć przyjęcie



opracowywanego obecnie przez zespół autorski SBP kodeksu etyki 
bibliotekarza i pracownika informacji oraz zorganizować w ramach 
Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie sympozjum na temat 
„Biblioteki w Europie były zawsze”.

27II -  przewodniczący SBP przesłał do przewodniczącego Komi
sji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP list wyrażający głębo
kie zaniepokojenie faktem, że w przyjętym przez Sejm projekcie ustawy 
o podatku od towarów i usług VAT, w wykazie placówek objętych zwol
nieniem z płacenia tego podatku, zabrakło bibliotek publicznych.

I III -  odbyło się spotkanie kierownictwa SBP z Zarządem Komisji 
Wydawnictw Elektronicznych (EBIB), poświęcone omówieniu aktual
nych zagadnień dotyczących wydawania tego serwisu. Wyrażono opinię 
o konieczności większego wspomagania inicjatyw EBIB, jak też przed
łożono propozycje dotyczące udziału Komisji w pracach organów Sto- 
warz}'szenia.

II III -  przewodniczący SBP, Jan Wołosz, podpisał w imieniu 
Stowarzyszenia oficjalną deklarację ukonstytuowania się Polskiego Na
rodowego Komitetu „Błękitnej Tarczy” -  międzynarodowego progra
mu pomocy i doradztwa dla ratowania zagrożonych zabytków.

18 III -  Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Stołecz
nym SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy 
zorganizowały wieczór wspomnień poświęcony pamięci Janiny Cygań
skiej (1921-2003).

5 IV -  na posiedzeniu ZG SBP podjęto uchwałę w sprawie powoła
nia Zespołu ds. rejestracji SBP jako organizacji pożytku publicznego 
W' składzie; Jerzy Krawczyk -  przewodniczący oraz Joanna Pasztale- 
niec-Jarzyńska, Ewa Stachowska-Musiał i Mieczysław Szyszko.

14-16IV -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zarząd 
Główny i Zarząd Okręgu SBP w Zielonej Górze zorganizowały konfe
rencję naukową na temat „Nowe media w bibliotekach”. Uczestniczyło 
w niej ponad 80 osób: bibliotekarze z województwa lubuskiego, dyrek
torzy i przedstawiciele polskich bibliotek publicznych i naukowych oraz 
niemieccy bibliotekarze z Cottbus i Frankfurtu n. Odrą.



2 2 IV -  w Katowicach odbyła się konferencja naukowa na temat 
„Kształcenie pracowników książki i informacji-realia i marzenia”, zor
ganizowana przez Studenckie Koło SBP przy IBIN Uniwersytetu Ślą
skiego, Zarząd Okręgu SBP i 1ВГМ Uniwersytetu Śląskiego.

8-15 V - w  całym kraju organizowano w ramach Tygodnia Bibliotek 
spotkania z ciekawymi ludźmi, sesje naukowe, seminaria i spotkania bi
bliotekarzy z udziałem przedstawicieli władz lokalnych pod hasłem „Bi
blioteki w Europie były zawsze”. W całym kraju odbyło się ponad 80 
rodzajów inicjatyw, których pomysłodawcami były zarówno same bi
blioteki, jak i struktury SBP. Wiele imprez tradycyjnie wiązano z Dniem 
Bibliotekarza i Bibliotek. Wiadomości zawierające frazę „Tydzień Bi
bliotek” pojawiły się na około 12 tysiącach stron intemetowych.

10V -  w Bibliotece Narodowej odbyła się centralna konferencja 
Tygodnia Bibliotek na temat „Biblioteki w Europie były zawsze”. Refe
raty Krzysztofa Migonia, Jadwigi Kołodziejskiej, Michała Jagiełły i Jana 
Wołosza, wypełniły program konferencji, które opublikował „Bibliote
karz” (2004, nr 7-8, s. 2-17).

13-15 V -  z okazji 50. rocznicy podpisania Konwencji Haskiej 
z dnia 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbroj
nego, odbyła się w Bibliotece Narodowej międzynarodowa konferen
cja „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”, 
zorganizowana pod patronatem dyrektora generalnego UNESCO. 
Jednym ze współorganizatorów konferencji było Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich. Wśród gości znalazły się 34 osoby z 20 krajów. 
Zorganizowano pięć sesji, na których przedstawiono 34 referaty, komu
nikaty i prezentacje. Sprawozdanie z konferencji opublikował „Bibliote
karz” (2004, nr 9, s. 23-24), zaś Wydawnictwo SBP opublikowało dwa 
tomy materiałów konferencyjnych, w tym jeden anglojęzyczny.

17-19 V — w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyły się VI. 
ogólnopolskie warsztaty na temat „Język haseł przedmiotowych Biblio
teki Narodowej -  nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne 
stosowane w katalogach bibliotek. Uniwersalna PClasyfikacja Dziesiętna 
w bazach bibliograficznych i katalogowych”. Organizatorami warszta
tów były: Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG 
SBP, Biblioteka Narodowa oraz Instytut Informacji Naukowej i Stu



diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegenci wygło
sili 15 referatów, dotyczących m.in. zastosowania JHP w bibliografiach 
regionalnych i metod opracow)wania dokumentów.

23 V -  odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na 
Jasną Górę.

2-3 VI - w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smółki 
w Opolu odbyło się XVI spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej 
SBP. Głównym tematem spotkania były relacje między bibliografią 
województwa a bibliografią powiatu; uczestniczyły 43 osoby z woje
wódzkich, powiatowych i miejskich bibliotek publicznych, bibhotek 
naukowych i Biblioteki Narodowej.

15 VI -  Zespół Histoiyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Stołecz
nym SBP i Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy zorga
nizowały wieczór wspomnień poświęcony prof Konradowi Zawadz
kiemu.

18 V I—odbyło się posiedzenie ZG SBP, na którym uroczyście wrę
czono Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za 2003 r. Andrze
jowi Mężyńskiemu i Hannie Łaskarzewskiej za pracę dokumentacyjno- 
źródłową Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w l. 
1939-1945. Zdecydowano o powołaniu Rady Programowej Wydawnic
twa SBP i przejęciu przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obo
wiązków wyłącznego wydawcy „Przeglądu Bibliotecznego”. W skład Rady 
Programowej weszli: Jacek Wojciechowski (przewodniczący), Marcin 
Drzewiecki, Bożenna Bojar, Maria Burchard, Jadwiga Chruścińska, Sta
nisław Czajka, Janina Jagielska, Maria Lenartowicz, redaktor naczelny 
„Przeglądu Bibliotecznego” (do 31 ХП 2004), Janusz Nowicki, Aleksan
der Radwański, Barbara Sosińska-Kalata, redaktor naczelny „Przeglądu 
Bibliotecznego” (od 112005), Elżbieta Stefańczyk, Jan Wołosz i Elżbieta 
Barbara Zybert. Rada Programowa służyć ma doskonaleniu działalności 
wydawniczej Stowarzyszenia oraz umacniać więzy meiytoiyczne ze śro
dowiskiem naukowym bibliotekoznawców i specjalistów informacji 
naukowej. 16 XII wręczono prof dr hab. Barbarze Sosińskiej-Kalacie 
dokument powołujący ją  z dniem 1 12005 r. na stanowisko redaktora 
naczelnego „Przeglądu Bibliotecznego”, a prof dr hab. Elżbiecie Barbarze 
Zybert -  na przewodniczącąjego Rady Redakcyjnej.



11-18IX -  Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG 
SBP zorganizowała wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy i nauczycieli 
do Kolding (Dania) w celu zapoznania się z organizacją i funkcjonowa
niem bibliotek i oświaty w tym kraju i wykorzystania spostrzeżeń we 
własnej pracy zawodowej. Swoje refleksje z pobytu w Danii przedsta
wiła Jadwiga Konieczna w artykule Oświata i biblioteki w Danii („Po
radnik Bibhotekarza” 2005, nr 4, s. 6-14).

21IX -  w Bibliotece Narodowej odbyła się międzynarodowa kon
ferencja „Biblioteki w Europie -  nowe możliwości”, poświęcona roz
wojowi bibhotek w Unii Europejskiej, źródłom infonnacji o Unii oraz 
możliwościom skorzystania przez biblioteki polskie z funduszy struktu
ralnych. Konferencję zorganizowali: Reprezentacja Komisji Europejskiej 
w Polsce, SBP i Biblioteka Narodowa. W konferencji uczestniczyło około 
250 osób -przedstawicieli wszystkich bibliotek wojewódzkich i znacz
nej liczby bibliotek powiatowych i miejsko-gminnych. Programowe wy
stąpienie Alana Watkina Kierunki rozwoju europejskiego bibliote
karstwa publicznego w Europie opublikował „Bibliotekarz” (2004, 
nr 12, s. 3-8) pt. Biblioteki w Europie w XXI wieku. Konferencję 
zakończyło rozdanie nagród w postaci zestawów komputerowych i ksią
żek laureatom konkursu SBP na najlepszy projekt programu działań 
w Tygodniu Bibliotek. W kategorii bibliotek zestawy komputerowe 
i książki otrzymały: Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu (I nagro
da), Namysłowski Ośrodek Kultury -  Biblioteka Publiczna (II nagro
da), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy oraz Biblio
teka Publiczna Miasta i Gminy Słubice (III nagroda -  ex aequo). 
W kategorii organizacji zestawy komputerowe i książki przyznano: 
Zarządowi Oddziału SBP w Łodzi (I nagroda). Zarządowi Okręgu 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie (II nagroda). Zarządowi Oddziału 
SBP w Siedlcach (III nagroda). Ponadto wręczono wyróżnienia w oby
dwu kategoriach. Charakterystyki laureatów i ich osiągnięcia znalazły 
się na łamach „Bibliotekarza” (2004, nr 9, s. 22-23) oraz na stronie 
internetowej SBP.

29IX -  Zarząd Okręgu SBP w Gdańsku zorganizował w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego sesję na temat „Pa
tron biblioteki. I co dalej?”.



5 X -  podczas kolejnego spotkania organizacji z obszaru bibliote
karstwa i informacji naukowej, które odbyło się w Bibliotece Narodo
wej, omówiono m.in.: przebieg i rezultaty Tygodnia Bibliotek, zgadzając 
się co do potrzeby kontynuacji przedsięwzięcia w latach następnych; 
opracowany i dyskutowany w środowisku projekt SBP Kodeksu etyki 
bibliotekarza i pracownika informacji'. Narodową Strategię Rozwoju 
Kultury i Narodowy Program „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora 
książki”. Skrytykowano powierzenie opracowania strategii wyłącznie 
gremiom spoza środowisk bibliotecznych, podkreślając jednak otwar
tość Ministerstwa Kultury na dyskusję i modyfikację zapisów w przyję
tych dokumentach.

6-7 X -  w Bibliotece Narodowej odbyła się ogólnopolska konfe
rencja na temat „Opracowanie rzeczowe zbiorów w bibliotekach 
amerykańskich i angielskich: bibliotekarstwo amerykańskie i angielskie 
źródłem wiedzy i inspiracją dla bibliotekarstwa polskiego”. Konferencja 
została zorganizowana przez Komisję Opracowania Rzeczowego 
Zbiorów SBP przy współpracy Biblioteki Narodowej i Instytutu 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw
skiego.

11-12X -  w Łodzi Miejskie Biblioteki Publiczne z Polesia i Widze
wa wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Łodzi 
i Miejskim Ogrodem Zoologicznym -  w odpowiedzi na akcję Fundacji 
ABC XXI -  przygotowały 78. urodziny Kubusia Puchatka -  imprezę 
czytelniczo-plenerowąo charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim. 
Program obejmował głośne czytanie, opowiadanie o zwierzętach, kon
kursy z zakresu wiedzy o bohaterze książki Allana Aleksandra Mihie’a. 
Sponsorami nagród i upominków były banki: PKO BP, PKO SA, Wy
dawnictwo Literatura i Miejski Ogród Zoologiczny. W imprezie wzięło 
udział 419 dzieci.

12 X -  odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SBP, podczas którego 
przyjęto m.in. informację o złożeniu do sądu wniosku o rejestrację SBP 
jako organizacji pożytku publicznego, zaakceptowano tekst Apelu Wy
borczego do członków SBP oraz tekst pisma do Sejmu w sprawie bu
dżetu państwa na 2005 r.



20-22 X -  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotek 
Muzycznych SBP -  Grupa Narodowa lAML Sekcja Fonotek SB? 
i Biblioteka Narodowa zorganizowali w Bibliotece Narodowej Nad
zwyczajną Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy Muzycznych z okazji 
40-lecia działalności. Honorowym gościem była Maria Prokopowicz, 
współtwórczyni Sekcji i wieloletni kierownik Zakładu Zbiorów Muzycz
nych Biblioteki Narodowej. Laudację na cześć jubilatki wygłosili 
wiceprzewodniczący Sekcji Andrzej Spóz i dr Joachim Jaenecke -  wi
cedyrektor Staatsbibliothek zu Berlin PreuBische Kultur Besitz i zara
zem przewodniczący Komisji Bibliotek Naukowych lAML.

20-22 X -  międzynarodowa konferencja pod hasłem „Młodzi w bi
bliotekach” została zorganizowana przez Wojewódzką i MiejskąBiblio- 
tekę Publiczną im. T. Mikulskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną we 
Wrocławiu przy wsparciu Biblioteki Narodowej, zarządów okręgu i od
działu SBP we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W programie uwzględ
niono bloki tematyczne: „Biblioteka dla młodych wobec nowych 
wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych; Edukacja kulturalna dla dzieci 
i młodzieży; Zajęcia warsztatowe i grupy dyskusyjne; Biblioteka dla mło
dych w świecie nowych mediów i teclmologii informacyjnych; Edukacja 
kulturalna a fundusze międzynarodowe”.

23 X -  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród im. A. Wojtkowskiego ‘2004, za wybit
ne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa województwa poznańskie
go. Nagrodami głównymi uhonorowano Annę Kukawkę, Mirosławę 
Tomaszewską i Lecha Hejmana, zaś Nagrodą Młodych -  Małgorzatę 
Praczyk-Jędrzej czak.

3 XI -  podczas XI Krajowych Targów Książki Akademickiej -  
ATENA ‘2004 w Warszawie sekretarz generalny ZG SBP Elżbieta Ste- 
fańczyk wręczyła ufundowaną przez SBP nagrodę i wyróżnienie lau
reatom konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA ‘2004: 
prof. Wojciechowi Lipońskiemu za książkę Z)z/ę/e kultury brytyjskiej 
(puchar SBP i dyplom) i prof Janowi Ciechowiczowi za książkę 200 lat 
teatru na Targu Węglowym w Gdańsku. W pracach komisji konkur
sowej SBP reprezentowały: dr Mirosława Zygmunt i mgr Monika Ro
kicka, członkowie Sekcji Bibliotek Naukowych SBP.



18-19X1 -  w Warszawie odbyła się dwudniowa ogólnopolska kon
ferencja „Europejska i krajowa sieć współpracy bibliotek pedagogicz
nych w zapewnianiu jakości”, przygotowana przez Sekcję Bibliotek 
Szkolnych i Pedagogicznych SBP i PedagogicznąBibliotekę Wojewódzką 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. W pierwszym dniu kon
ferencji uczestnicy obradowali w Centralnym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Warszawie, drugiego dnia -  w Centrum Szkoleniowo- 
Konferencyjnym w Miedzeszynie. Konferencja stanowiła jeden z eta
pów projektu pod tym samym tytułem, zleconego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Sportu. Celem konferencji było wypracowanie 
projektu standardów i wskaźników mierzenia jakości pracy bibliotek 
pedagogicznych i określenie harmonogramu dalszych działań. Wygło
szono referaty: Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych 
w Polsce (Lidia Derfert-Wolf) i Nadzór pedagogiczny we wspieraniu 
jakościowego rozwoju bibliotek (Ewa Kędracka).

20 XI—Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej i Zarząd Oddzia
łu SBP w Gdańsku zorganizowały seminarium na temat „Zawód biblio
tekarza w czasach rewolucji informacyjnej”.

24-26X1 -  w Bibliotece Narodowej odbyła się VI. ogólnopolska 
konferencja na temat „Automatyzacja bibliotek publicznych”, zorgani
zowana przez ZG SBP i Komisję Automatyzacji SBP wspólnie z Biblio
teką Publiczną m.st. Warszawy -  Biblioteką Główną Województwa 
Mazowieckiego i Bibliotekę Narodową. Wygłoszono ponad 20 refera
tów i komunikatów. Celem konferencji było, oprócz wymiany informacji 
i doświadczeń zawodowych, zwiększenie poczucia odpowiedzialności 
bibliotekarz>^ za dalszy proces automatyzacji i merytoryczną niezależ
ność działań w tym obszarze. Raport o stanie komputeryzacji biblio
tek publicznych, wygłoszony podczas konferencji przez Katarzynę Wi- 
nogrodzką, ukazał się na łamach „Bibliotekarza” (2005, nr 2, 
s. 5 - 15). Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu 
SBP na najlepszą witrynę internetową w bibliotekach polskich w kate
goriach: 1) biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz insty
tucji centralnych; 2) biblioteki publiczne i pedagogiczne; 3) biblioteki 
szkolne. Materiały z konferencji opublikowało Wydawnictwo SBP 
w ramach serii «Propozycje i Materiały» (nr 60).



X I - w „Bibliotekarzu” (2004, nr 11, s. 2) i „Poradniku Biblioteka
rza” (nr 11, s. 2) ukazało się Stanowisko Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich wobec Narodowego Programu Kultury „Promocja czy
telnictwa i rozwój sektora książki” na lata 2004-2013. Wcześniej 
przesłany do Ministerstwa Kultury tekst spotkał się z życzliwym przyję
ciem ze strony Macieja Klimczaka, podsekretarza stanu w Minister
stwie Kultuiy.

10 ХП-па posiedzeniu ZG SBP zostały przyjęte dwie ważne uchwa
ły: Ucliwała nr 7/2004 w sprawie stosunków cywilno-prawnych człon
ków organów władczych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
uchwała nr 8/2004 w sprawie oświadczenia o przeznaczeniu dochodów 
na działalność pożytku publicznego.

13 XII-Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Doku
mentacyjnej oraz Zespół Historyczno-Pamiętnikarski przy Stołecznym 
Oddziale SBP zorganizowały wieczór wspomnień poświęcony Józefowi 
Lewickiemu (1926-2002), pułkownikowi WP, zasłużonemu działaczo
wi bibliotekarstwa wojskowego, ruchu zawodowego bibliotekarzy 
i szkolnictwa bibliotekarskiego na poziomie średnim, członkowi hono
rowemu SBP.

16 XII -  przewodniczący SBP Jan Wołosz i sekretarz generalny 
SBP Elżbieta Stefańczykuczestniczyh w konferencji prasowej „Książka 
nie tylko od święta”, zorganizowanej w Bibliotece Narodowej przez Po
rozumienie Wydawców -  Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży, Liter- 
national Paper Polska oraz Bibliotekę Narodową. SBP wspiera działa
nia służące promocji czytelnictwa.

Współpraca międzynarodowa: na wniosek SBP Barbara Szcze
pańska, członek redakcji Biuletynu EBIB, została wybrana na trzyletnią 
kadencję w IFLA Copyright and Matters Committee (CLM), gdzie bę
dzie reprezentować SBP.

Elżbieta Górska i Elżbieta Stefańczyk uczestniczyły w konferencji 
„Creating public paradise” (Raj dla każdego-jak go tworzyć), zorgani
zowanej przez Holenderskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki 
we współpracy z Holenderskim Stowarzyszeniem Bibliotek Publicznych 
(18-20 III). Sprawozdanie z konferencji jej uczestniczki opubhkowały 
w „Bibliotekarzu” (2004, nr 11, s. 22-26).



Na Międzynarodowym Kongresie lAML-IASA „Musie and mutime- 
dia” (Oslo, 8-13 VIII) Polskę reprezentowało pięciu bibliotekarzy mu
zycznych. Grupa polska przygotowała wystąpienie Polish national branch 
o f I  A ML -  report o f2003year, odczytane przez przewodniczącą Sekcji 
Bibliotek Muzycznych SBP -  Jolantę Byc^owską-Sztaba.

W Buenos Aires odbyła się 70. Generalna Konferencja i Posiedze
nie Rady IFLA, po raz drugi pod nazwą Światowy Kongres Bibliotek 
i Informacji (22-27 VIII). Obrady kongresu, który zgromadził ponad 
3000 uczestników z około 120 krajów, odbywały się pod hasłem „Bi
blioteki narzędziem edukacji i rozwoju”. W siedmioosobowej delegacji 
polskiej, SBP i Bibliotekę Narodową reprezentował przewodniczący SBP 
Jan Wołosz.

W paździemiku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło Лре/ 
w obronie kubańskich bibliotekarzy, w którym wyraża głębokie zanie
pokojenie faktem skazania na wyjątkowo długie kary pozbawienia wol
ności kilkunastu kubańskich bibliotekarzy obwinionych o organizowanie 
niezależnych placówek bibliotecznych, żądając ułaskawienia kubańskich 
kolegów bibliotekarzy i przypominając, że więaenie intelektualistów to hańba 
dla pierwotnych idei kubańskiej rewolucji. Apel spotkał się z protestem 
Ambasady Republiki Kuby, Zjednoczenia Kubańskich Bibliotekarzy oraz 
grupy tzw. międzynarodowych bibliotekarzy, dla których SBP jest sługu
sem i oczywistym narzędziem imperialistycznego rządu polskiego, któiy 
owa grupa obarcza winą za wymordowanie 100 tys. Irakijczyków.

Odznaczenia i wyróżnienia: Odznakę Honorową SBP przyznano 
28 osobom. Medal „W dowód uznania” otrzymało 115 osób i 8 bibho- 
tek, medal „Bibliotheca Magna Perennisque” Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz Wojewódz
ka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wro
cławiu.

Działalność wydawnicza: Wydawnictwo SBP opublikowało w se
rii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka» sześć tytułów (t. 66, 68-72), 
w serii «Propozycje i Materiały» dwa tytuły (t. 61,62), w serii «Bibliote
karze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych» jeden tytuł (t. 8), 
w serii «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza» jeden tytuł (t. 6) oraz 
poza seriami jedną książkę.

31XII -  SBP liczyło 8647 członków zrzeszonych w 304 kołach.



2005

101 -  nastąpiły zmiany w kierownictwie Komisji Statystycznej ZG 
SBR Nową przewodniczącą została Bożena Łazowska, dyrektor Cen- 
trałnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca, wiceprzewodniczą
cym pozostał nadal Jan Berger, naczelnik Archiwum Głównego Urzędu 
Statystycznego, na stanowisko sekretarza wybrano Stanisławę Szcze
paniak, kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 
w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

121 -  Elżbieta Stefańczyk, sekretarz generalny SBP, uczestniczyła 
w promocji VI tomu Bibliografii województwa ciechanowskiego za 
lata /9Р7-/РР(5 w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Kra
sińskiego w Ciechanowie. Wydanie tego Хоти Bibliografii było możliwe 
dzięki zaangażowaniu Oddziału SBP w Ciechanowie, który pozyskał środki 
finansowe od kilkunastu darczyńców, co pozwoliło na druk publikacji.

211 -  Jan Wołosz, przewodniczący SBP, został powołany w skład 
Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych.

28 I -  odbyło się posiedzenie ZG SBP poświęcone omówieniu 
i przyjęciu planu pracy ZG na 2005 r. oraz stanowi przygotowań do 
Krajowego Zjazdu Delegatów, ewentualnych zmian w statucie SBP 
i przebiegu kampanii wyborczej w kołach, oddziałach i okręgach.

9 II -  w Bibliotece Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w War
szawie spotkali się członkowie Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP, 
by wysłuchać sprawozdania z działalności Sekcji w 2004 r. i przyjąć 
plan pracy na rok 2005.

2 2 II -  Zespół roboczy ds. kodeksu etyki zawodowej, powołany 
przez ZG SBP, zakończył pracę nad ostateczną wersją projektu AToJeA- 
su etyki bibliotekarza i pracownika informacji i spotkał się z kierow
nictwem SBP, by przedstawić wyrażone w dyskusji publicznej opinie na 
temat kodeksu i niektóre zmodyfikowane jego zapisy.

2 8 II -  odbyło się posiedzenie Rady Pozarządowych Organizacji 
Kulturalnych z udziałem powołanego w skład Rady przewodniczącego 
SBP. Zebrani opowiedzieli się za działaniami Rady zmierzającymi do 
lobbowania spraw ważnych dla kultury.



7111 - w  bibliotece szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Batorego w Warszawie odbył się wieczór poświęcony Włady
sławie Wasilewskiej (1922-2004). Organizatorem spotkania był Zespół 
Historyczno-Pamiętnikarski przy Oddziale Stołecznym SBP. W hołdzie 
W  Wasilewskiej -  sala biblioteki szkolnej w tym liceum będzie nosiła 
imię swojej bibliotekarki -  osoby, której biblioteka licealna wiele za
wdzięcza.

17111 -  podczas konferencji na temat „Biblioteka publiczna a spo
łeczność lokalna -  wyzwanie na dziś i jutro”, zorganizowanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Krośnie, honorowy przewodniczący SBP 
Stanisław Czajka wygłosił ̂ y\A?id Biblioteki publiczne początku XXI 
wieku, a Elżbieta Stefańczyk, sekretarz generalny SBP, Bibliote
ka Narodowa na rzecz bibliografii regionalnych.

17 Ш  -  w Częstochowie odbyło się forum bibliotekarzy wojewódz
twa śląskiego na temat Bibliotekarz wobec wyzwań współczesności, 
zorganizowane przez Oddział Częstochowski Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich w porozumieniu z Oddziałem TNBSP 
w Bielsku-Białej oraz Oddziałem SBP w Częstochowie. Ponad 160 
uczestników forum wysłuchało 9 referatów.

14IV -Zespół SBP do spraw założeń nowej ustawy o bibliotekach, 
obradujący w Krakowie, przedstawił w „Biuletynie biformacyjnym ZG 
SBP” (2005, nr 2, s. 66) wynik kilku spotkań poświęconych dyskusji 
nad ustawodawstwem bibliotecznym. Zebrani uznali m.in., że Minister
stwo Kultury (lub inny organ centralny) powinno prowadzić jednolitą 
państwową (rządową) politykę wobec bibliotek, zwłaszcza samorządo
wych, że ustawodawstwo biblioteczne powinno regulować komplekso
wo kwestie związane z funkcjonowaniem bibliotek w Polsce, że kierow
nika (dyrektora) biblioteki organizator powinien powoływać w drodze 
konkursu otwartego, z uwzględnieniem odpowiedniego wykształcenia 
bibliotekarskiego i doświadczenia zawodowego kandydata.

15 IV -  odbyło się posiedzenie ZG SBP, poprzedzone obradami 
Prezydium ZG, poświęcone sprawozdaniom z ubiegłorocznej działahio- 
ści ZG oraz sekcji, komisji i zespołów problemowych. Sprawozdanie 
z działalności ZG SBP w 2004 r. opublikował „Poradnik Bibliotekarza” 
(2005, nr 5, s. 9-14). Zebrani jednomyślnie zaakceptowali treść uchwa



ły nr 2/2005 ZG SBP z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji, wyrażając rów
nocześnie nadzieję, „że dokument tej miaiy będzie powszechnie dostęp
ny, znany i przestrzegany, że będzie dobrze służył wszystkim biblioteka
rzom i pracownikom informacji”.

18-20IV -  w Bibliotece Narodowej odbyło się międzynarodowe se
minarium na temat „Ochrona zbiorów bibliotecznych -  w trosce
0 zachowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego”. Seminarium 
zostało zorganizowane przez Goethe Institut wspólnie z Biblioteką 
Uniwersytecką w Miinster, ZG SBP, Biblioteką Narodową i Biblioteką 
Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób.

IV -  zakończyła się trwająca przez kilka miesięcy seria okręgowych 
zjazdów delegatów SBP i wybrane zostały nowe władze 16 okręgów Sto
warzyszenia. Przewodniczącymi zarządów okręgowych SBP zostali wy
brani w okręgach: dobośląski -  Jolanta Ubowska, kujawsko-pomorski -  
Elżbieta Nowacka, lubelski -  Zofia Ciuruś, lubuski -  Maria Wąsik, 
łódzki -  Elżbieta Skubała, małopolski -  Jadwiga Kosek, mazowiecki -  
Robert Miszczuk, opolski -  Elżbieta Kampa, podkaфacki -  Dorota Rze- 
szutek, podlaski -  Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, pomorski -  Teresa 
Arendt, śląski -  Sylwia Błaszczyk, świętokrzyski -  Jadwiga Zielińska, war- 
mińsko-mazurski -  Wiesława Borkowska-Nichthauser, wielkopolski -  Ja
nusz Ambroży, zachodniopomorski -  Cecylia Judek.

8-15 V -  odbyły się uroczystości Tygodnia Bibliotek przebiegające 
pod hasłem „Bibhoteka otwarta dla Ciebie”. Przedsięwzięcia bibliotek
1 struktur SBP miały na celu ukazanie czytelnikom tego wszystkiego, co 
jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań nowoczesnego biblio
tekarstwa, zawartego w proponowanym haśle. Ważnym nurtem uroczy
stości stało się przedstawienie dokonań samych bibliotekarzy, którzy pra
cują ofiarnie na rzecz swoich czytelników, a także Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich.

19-20 V - w  siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteki 
pod Atlantami” w Wałbrzychu spotkali się członkowie Zespołu ds. Bi
bliografii Regionalnej ZG SBP. Tematem 17. już spotkania Zespołu było 
opracowanie rzeczowe dokumentów rejestrowanych w bibliografii re
gionalnej oraz techniczne aspekty redagowania bibliografii regionalnej.



22 V -  odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na 
Jasną Górę, w której uczestniczyło około 150 bibliotekarzy z całej Polski.

Kadencja 2005 

Podsumowanie

We wspomnianym okresie ważne miejsce w działalności SBP 
zajmowały sprawy interwencyjne w obronie bibliotek i bibliotekarzy. 
Opowiadano się przeciw likwidacji bibliotek i włączaniu placówek 
bibliotecznych do innych instytucji, protestowano przeciw powierzaniu 
stanowisk dyrektorskich w bibliotekach osobom bez konkursów i bez 
kwalifikacji zawodowych, występowano do parlamentu, ministerstw 
i władz samorządowych w licznych sprawach dotyczących bibliotek.

Przez kilka lat przygotowywano model nowej struktury organizacyj
nej SBP; okręg, oddział, koło. Uznano, że podstawowym organem 
realizacji zadań statutowych SBP są koła i oddziały, a okręgi rozwijają 
funkcje koordynacyjne i wspomagające. W czasie kadencji w pełni 
wdrożono nową strukturę organizacyjną SBP.

W okresie sprawozdawczym wydano 65 tytułów w pięciu seriach 
wydawniczych i 12 poza seriami. Publikowane były terminowo czasopi
sma: „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biuletyn Informacyjny 
ZG SBP”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, „Przegląd Bibliotecz
ny”, „Expres ZG SBP”, który usprawnił obieg informacji wewnątrzorga- 
nizacyjnej (od grudnia 2002 r. wersja papierowa i elektroniczna, reda
gowany przez Mikołaja Wachowicza i Małgorzatę Konowrocką).

Wielkim wyzwaniem, któremu sprostało Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich, było uratowanie bytu „Przeglądu Bibliotecznego”, któremu 
groziło zawieszenie po likwidacji Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie -  współwydawcy, ponoszącego koszty wydawania głów
nego organu naukowego SBP.

ZG SBP zorganizował we współpracy z bibliotekami publicznymi 
i naukowymi 38 konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych, 
w tym 2 konferencje międzynarodowe, w których uczestniczyło łącznie 
kilka tysięcy bibliotekarzy -  pracowników różnych bibliotek i zakładów 
kształcenia bibliotekarzy.



Stowarzyszenie podjęło wysiłki na rzecz integracji środowiska bi
bliotekarskiego, inicjując systematyczne spotkania organizacji z obszaru 
bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Unowocześniono kiyteria przyznawania nagród za osiągnięcia nauko
we (Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego, Nagroda Młodych).

Zainaugurowano w 2004 r., z inicjatywy przewodniczącego SBP, 
obchody Tygodnia Bibliotek, który, dzięki organizowanym imprezom, 
przyczynił się do lepszego uświadomienia społeczeństwu roli bibliotek 
jako instytucji edukacji, kultury i informacji.

Przyjęto Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji -  
ważny dla naszego środowiska dokument, który powinien obowiązy
wać pracowników bibliotek. Tekst Kodeksu został opublikowany na 
łamach „Bibliotekarza” (2005, nr 6, s. 3-6), ukazał się też jako 
osobny druk nakładem Wydawnictwa SBP.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało status organizacji po
żytku publicznego.

Kadencja 2005-2009

3-4 VI -  obradował Krajowy Zjazd Delegatów, który poprzedziła 
konferencja na temat „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”. Sprawoz
danie z działalności Zarządu Głównego SBP za lata 2001-2005 wygło
siła Elżbieta Stefańczyk, sekretarz generalny SBP. Opublikował je 
w całości „Przegląd Biblioteczny” (2005, z. 2, s. 237-256). Uczestnicy 
Zjazdu przyjęli uchwały: w sprawie zmian w Statucie SBP, w sprawie 
przyjęcia Programu działania SBP na lata 2005-2009 i w sprawie 
przyznania godności honorowego członka SBP. Relację z przebiegu Zjazdu 
oraz pełne teksty uchwał zjazdowych opublikował „Biuletyn Informa
cyjny ZG SBP” (2005, nr 3,s. 1-15).

Krajowy Zjazd Delegatów SBP postanowił przyznać godność ho
norowego członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Barbarze 
Drewniewskiej-Idziak, Bolesławowi Howorce, Janinie Jagielskiej, An
drzejowi Jopkiewiczowi, Andrzejowi Kempie i Janowi Wołoszowi.

Wybrano władze SBP: Elżbieta Stefańczyk-przewodnicząca, Ma
ria Bochan—wiceprzewodnicząca, Zofia Ciuruś -  wiceprzewodniczą
ca, Ewa Kobierska-Maciuszko-wiceprzewodnicząca, Maria Burchard 
-  sekretarz generalny, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska -  skarbnik, Syl
wia Błaszczyk -  członek prezydium ds. okręgów i Statutu SBP, Teresa



Arendt- członek prezydium ds. Sekcji, Komisji i Zespołów Problemo- 
wycli, Halina Ganińska, Jerzy Krawczyk, Krzysztof Marcinowski, 
Jadwiga Sadowska, Stanisław Turek, Ryszard Turkiewicz, Andrzej Zie- 
miński -  członkowie Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna: Janusz Ambroży-przewodniczący, 
Teresa Gawlik -  wiceprzewodnicząca, Barbara Drewniewska-Idziak -  
sekretarz, Dorota Malczewska-Stus, Bogumiła Manulak, Regina Sakraj- 
da, Wiesława Szlaclita-członkowie, Teresa Błońska, Zofia Gołub-Ko- 
wałska -  zastępcy członków.

Główny Sąd Koleżeński; Bolesław Howorka -  przewodniczący, 
Andrzej Jopkiewicz -  wiceprzewodniczący, Jadwiga Jagielska -  sekre
tarz, Marian Filipkowski, Józef Zając -  członkowie.

Naczelne władze organizacji ukonstytuowały się 27 czerwca na po
siedzeniu Zaiządu Głównego SBR

W późniejszym terminie zostały przeprowadzone wyboiy zarządów 
sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBR Przewodniczącymi 
zostali; Sekcja Bibliotek Muzycznych (Jolanta Byczkowska-Sztaba), 
Sekcja Bibliotek Naukowych (Barbara Dybicz), Sekcja Czytelnictwa 
Choiych i Niepełnosprawnych (Iwona Smarsz), Sekcja Bibliotek Peda
gogicznych i Szkolnych (Robert Miszczuk), Sekcja Bibhotek Niepań
stwowych Szkół Wyższych (Stefan Kubów), Sekcja Fonotek (Maria 
Wróblewska), Komisja Automatyzacji (Elżbieta Górska), Komisja 
Ochrony i Konserwacji Zbiorów (Ewa Stachowska-Musiał), Komisja 
Odznaczeń i Wyróżnień (Janina Jagielska), Komisja Opracowania Rze
czowego Zbiorów (Aldona Borkowska), Komisja Wydawnictw Elek
tronicznych (Aleksander Radwański), Komisja Zarządzania i Marketin
gu (Joanna Kamińska), Rada Programowa Wydawnictwa SBP (Jacek 
Wojciechowski), Zespół ds. Bibliografii Regionalnej (Marzena Przybysz).

Sprawozdania z Krajowego Zjazdu Delegatów opublikował „Biblio
tekarz” (2005, nr 7-8, s. 1-6).

9 VI -  w siedzibie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego w Warszawie odbył się wieczór wspomnień poświęcony 
dyrektorowi tejże Biblioteki w latach 1975-2002, Małgorzacie Kłos- 
sowskiej. Program został przygotowany przez Zespół Histoiyczno-Pa- 
miętnikarski Zarządu Stołecznego SBP oraz Sekcję Bibliotek Nauko
wych przy ZG SBP.



14-16 VI -  odbyły się VII ogólnopolskie warsztaty „Język haseł 
przedmiotowych Biblioteki Narodowej -  nowe słownictwo, najnowsze 
ustalenia metodyczne stosowane w katalogach bibliotek”, zorganizowa
ne przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów SBP.

15-17 VI -  w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej 
odbyła się konferencja na temat „Biblioteki naukowe w kulturze i cywi
lizacji: działania i codzienność”, zorganizowana przez Okręg Wielkopol
ski SBP i Bibliotekę Główną Politechniki Poznańskiej.

27 VI -  odbyło się pierwsze posiedzenie ZG SBP w nowej kaden
cji, podczas którego m.in. powołano zespół mediacyjny ds. okręgu ku
jawsko-pomorskiego, a także zespół roboczy ds. zagospodarowania 
funduszu odpisów podatkowych w składzie: Sylwia Błaszczyk, Bole
sław Howorka, Jerzy Krawczyk i Mieczysław Szyszko. Teresie Arendt 
powierzono sprawę reaktywowania Sekcji Bibliotek Publicznych ZG 
SBP, która zawiesiła swoją działalność.

15 VII - ju iy  konkursu na najlepszy program działań w Tygodniu 
Bibliotek przeanalizowało 37 sprawozdań nadesłanych przez biblioteki 
i struktury SBP i postanowiło przyznać:

- w  kategorii bibliotek: I nagrodę dla Miejskiej i Powiatowej i Bi
blioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, II nagrodę dla Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, III na
grodę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja 
Struga;

-wyróżnienie dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 
Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy, wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej 
im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowskim Ośrodku Kultury;

- w  kategorii struktur stowarzyszeniowych: I nagrodę dla Oddziału 
SBP i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, II nagrodę dla Od
działu SBP i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszo
wej, III nagrodę dla Oddziału SBP w Elblągu;

-wyróżnienie dla Oddziału SBP i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, wyróżnienie dla Koła 
SBP w Rawiczu i Rawickiej Biblioteki Publicznej.

5 IX-podczas wspólnego posiedzenia przedstawicieli ZG SBP oraz 
Wydawnictw Elektronicznych (EBIB) omawiano przyszłość serwisu ЕВШ



oraz serwisu informacyjnego SBP. Ustalono, że oba serwisy zostaną zin
tegrowane, tworząc oficjalną platformę cyjfrową Stowarzyszenia. Nowy 
serwis otrzyma nazwę: „Elektroniczna Biblioteka-platforma cyfrowa 
SBP”. Integracja nastąpi do końca 2005 r. Stowarzyszenie będzie za
biegać o pozyskanie środków na rozwój serwisu, który będzie propa
gować wszystkie działania SBP.

8-9IX -  w Ustroniu i Dąbrowie Górniczej odbyła się VII ogólno
polska konferencja bibliotek niepaństwowych na temat „Rola biblioteki 
naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy”, która zgromadziła po
nad 100 uczestników. Po zakończeniu obrad ukonst}^ował się nowy 
zarząd Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG SBP 
w składzie: Stefan Kubów -  przewodniczący. Marzanna Chmielarska -  
wiceprzewodnicząca, Teresa Szmigielska -  sekretarz oraz Bogumiła 
Urban i Maria Czyżewska -  członkowie. Sekcja zamierza wspierać roz
wój zawodowy i naukowy bibliotekarzy niepaństwowych szkół wyższych 
oraz współorganizować konferencje, spotkania i warsztaty.

2 1IX -  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spo
tkanie założycielskie Komisji Zarządzania i Marketingu przy ZG SBP. 
W skład tymczasowego Zarządu Sekcji weszli: Joanna Kamińska-  
przewodnicząca, Bogumiła Urban -  wiceprzewodnicząca i Beata Żołę- 
dowska -  sekretarz. Do głównych celów Komisji będzie należało: po
pieranie rozwoju badań nad zarządzaniem i marketingiem w bibliotece, 
współdziałanie z innymi sekcjami i komisjami SBP oraz stałą Konferencją 
Dyrektorów Szkół Wyższych, Związkiem Bibliotek Polskich, dążenie 
do wprowadzenia problematyki zarządzania i marketingu do programów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, popularyzacja problematyki 
zarządzania i marketingu w środowisku zawodowym bibliotekarzy, ini
cjowanie i popieranie profesjonalnego zarządzania strukturami SBP 
i m-arketingu Stowarzyszenia. Powołanie Komisji zostało formalnie po
twierdzone uchwałą nr 7/205 ZG SBP z dnia 15 X II2005 r. Obszerną 
relację ze spotkania zamieścił „Przegląd Biblioteczny” (2006, z. 1, 
s. 115-116).

2 3 IX -  odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa 
SBP, podczas którego dyskutowano na temat realizacji planu wydawni
czego, zgłoszono też propozycję przejęcia z Uniwersytetu Łódzkiego



materiałów do Słownika pracowników książki polskiej, ponieważ uczel
nia rezygnuje z prowadzenia dalszych prac nad tą pozycją.

27-29IX -  Zarząd Okręgu SBP oraz Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowały ogólno
polską konferencję na temat „Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb 
społeczeństwa informacyjnego”, która zgromadziła ponad 80 uczestni
ków. Materiały z konferencji opublikowało Wydawnictwo SBP w ra
mach serii wydawniczej «Propozycje i Materiały» (nr 67).

28IX -  Ukonstytuował się Zarząd Sekcji Bibliotek Naukowych przy 
ZG SBP w składzie: Barbara Dybicz-przewodnicząca, Andrzej Jop
kiewicz, Mirosława Zygmunt-wiceprzewodniczący, Teresa Szmigiel
sk a- sekretarz, Ewa Chrzan, Maria Czyżewska, Anna Kowalik, Anna 
Paszek, Piotr Walasek -  członkowie.

7 X -  podczas posiedzenia Prezydium ZG SBP przyjęto hasło prze
wodnie Tygodnia Bibliotek 2006 „Nie wiesz? -  Zapytaj w bibhotece”.

10 X -  podczas narady przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji 
z obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej poruszano m.in. kwe
stie priorytetów w państwowej polityce bibliotecznej i konieczności ich 
ustalenia bez względu na wcześniejsze programowe zapowiedzi resortu 
kultury. Ustosunkowano się też do obowiązującej ustawy o bibliote
kach, zwłaszcza w kontekście egzemplarza obowiązkowego. Zwróco
no uwagę na słabości ustawy i potrzebę zmian legislacyjnych. Odniesio
no się do funkcjonowania ICrajowej Rady Bibliotecznej, podkreślając 
celowość zwiększenia jej kompetencji. Sprawozdanie z posiedzenia 
Zespołu zamieścił „Bibliotekarz” (2006, nr 4, s. 26-27).

И Х  -  w czasie 18. posiedzenia Zespołu ds. Bibliografii Regionahiej 
przy ZG SBP wybrano nowy Zarząd Zespohi w składzie: Marzena Przy
bysz -  przewodnicząca, Hanna Jamry i Kiystyna Kasprzyk -  wiceprze
wodniczące, Bożena Lech-Jabłońska- sekretarz.

13-14 X -  Fundacja Bertelsmanna, Goethe-Institut w Warszawie, 
Biblioteka Narodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorgani
zowały konferencję poświęconą przyszłości bibliotek europejskich pod 
hasłem „Wpływ koncepcji innowacyjnych na działalność bibliotek -  po
glądy i strategie”. W konferencji uczestniczyło około 200 osób. Pod



czas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszy 
program działań w Tygodniu Bibliotek 2005.

27 X -  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Bi
bliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP. Wybrano nowy Zarząd 
w składzie: Robert Miszczuk-przewodniczący, Ewa Czerniak-wice
przewodnicząca, Marta Jasińska -  sekretarz, Mirosława Grabowska, 
Wiesława Rejmer, Józef Szulikowski -  członkowie.

3-5 XI -  w gmachu Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyły się 
XII Krajowe Targi Książki Akademickiej Atena’2005. Tradycyjnie Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich ufundowało puchar-nagrodę dla lau
reata konkursu na najlepszą książkę akademicką. Nagrodę w postaci 
pucharu i dyplomu SBP otrzymała praca Jacka Brzozowskiego i Zbi
gniewa Vrzygodnmksi Juliusz Słowacki Wiersze. Nowe wydanie kry
tyczne, opublikowana staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersy
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

8 XI -  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w' Poznaniu wręczono 
nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w dziedzinie bibliotekarstwa: Ja
dwidze Czamej, Gwidonie Kempińskiej i Ewie Szpunt. Nagrodą Mło
dych wyróżniono Justynę Stoltman-Prędką.

19-20X1 -  w pensjonacie „Pod Jodłą” w Iwoniczu-Zdroju odbyła 
się konferencja pod hasłem „Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Wokół 
kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza”, zorganizowana przez Zarząd 
Okręgu SBP w Rzeszowie. Wygłoszono sześć referatów i przeprowa
dzono dyskusję panelową.

23 XI -  Zarząd Oddziału SBP w Gdańsku zorganizował sesję z okazji 
60-lecia działalności SBP na Ziemi Gdańskiej.

12-14 XII -  w siedzibie Ossolineum we Wrocławiu odbyła się III 
Ogólnopolska Konferencja na temat „Internet w bibliotekach: zasoby 
elektroniczne -  podaż i popyt”, zorganizowana przez Komisję Wydaw
nictw Elektronicznych SBP oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
przy współpracy Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. W kon
ferencji uczestniczyło ponad 130 bibliotekarzy ze wszystkich typów bi
bliotek całego kraju. Wygłoszono 11 referatów, zaś w sesji posterowej 
przedstawiono pięć prezentacji.



14 XII -  odbyło się zebranie Komitetu Redakcyjnego miesięcznika 
„Bibliotekarz”, które miało cłiarakter spotkania jubileuszowego, bowiem 
od piętnastu lat czasopismo prowadzone było przez redakcję w tym 
samym składzie, któremu przewodzi Jan Wołosz jako redaktor naczel
ny. Podczas spotkania ZG SBP wysoko ocenił pracę Komitetu Redak
cyjnego pod przewodnictwem prof. Marcina Drzewieckiego i zasługi 
J. Wołosza w utrzymaniu i podnoszeniu poziomu merytorycznego tego 
ważnego dla polskiego bibliotekarstwa periodyku.

15 XII -  podczas posiedzenia ZG SBP przyjęto uchwały w sprawacłi: 
powołania Komisji Zarządzania i Marketingu przy ZG SBP, rozwiązania 
Komisji Statystyki Bibliotecznej, powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji 
Biura i Wydawnictwa SBP, powołania nowego składu Komisji ds. Na
grody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego oraz powołania Zespołu 
roboczego ds. projektu nowej platformy internetowej SBP.

Współpraca międzynarodowa: Na zaproszenie dyrekcji Biblioteki 
Narodowej Chin w dniach 13-19 VI w składzie delegacji Biblioteki 
Narodowej uczestniczyła Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP.

W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbył się 10-15 VII do
roczny Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bi
bliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (lAML), zorganizowany 
przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP. W konferencji uczestniczyło 
ponad 300 bibliotekarzy, archiwistów i dokumentalistów z 39 krajów 
świata. Konferencji towarzyszył bogaty program kulturalny: koncerty 
i krótkie wycieczki krajoznawcze. Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP 
przygotowała do druku, a Wydawnictwo SBP opublikowało książkę 
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich-P olska  Grupa Narodowa MML: 1964-2004 pod red. Piotra 
Maculewicza i Andi^eja Spóza, która zarazem stanowiła księgę pamiąt
kową dedykowaną Marii Prokopowicz.

Pod hasłem „Biblioteki -  wyprawa odkrywcza” obradowała 14-18 
VIII w Oslo 7 1. Międzynarodowa Konferencja Ogólna i Rada IFLA. 
Polskę reprezentowali: Bożena Bednarek-Michalska -  wicedyrektor 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ja
dwiga Sadowska -  członek ZG SBP, Elżbieta Stefańczyk -  przewodni
cząca SBP, Barbara Szczepańska -  członek Copyright and Other Legal 
Matters Comittee IFLA, Jan Wołosz-były przewodniczący SBP. Spra-



wozdania z kongresu IFLA zamieścił „Bibliotekarz” (2005, nr 10, s. 27- 
30) oraz „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” (2005, nr 3, 
s. 36-38).

Na mocy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. SBP jest organizacją pożytku 
publicznego. Uzyskało więc prawo korzystania z dobrowolnych odpi
sów od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych w wysoko
ści 1 %. Pozyskane środki przeznaczone będą wyłącznie na cele statuto
we. ZG SBP zaapelował do środowiska bibliotekarskiego o dokonanie 
wpłat wspomagających statutową działalność naszej organizacji.

Sprawy wydawnicze: Wydawnictwo SBP ogłosiło drukiem sześć 
tytułów w serii «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka» (t. 73-78), trzy 
w serii «Propozycje i Materiały» (t. 60,63,66), jeden w serii «Forma
ty -  Kartoteki» (t. 14), w serii «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza» 
dwa tytuły (t. 7,8), jeden w serii «Bibliotekarze Polscy we Wspomnie
niach Współczesnych» (t. 9) oraz cztery tytuły poza seriami. Ukazało się 
11 numerów „Bibliotekarza”, 11 numerów „Poradnika Bibliotekarza”, 
dwa zeszyty „Przeglądu Bibliotecznego”, dwa zeszyty „Zagadnień Infor
macji Naukowej”. 21 X I2005 r. ukazał się pierwszy (próbny) numer 
„Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP”, 
redagowany przez Wojciecha Rozwadowskiego -  członka Sekcji, ku
stosza w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turysty
ki w Warszawie.

Sprawy organizacyjne; W „Bibliotekarzu” (2005, nr 4, s. 2-6) ukazał 
się artykuł Stefana Kubowa O potrzebie marketingu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz Jana Wołosza Uwagi na marginesie ar
tykułu Stefana Kubowa o marketingu SBP (tamże, s. 7-9). Ryszard 
Turkiewicz wystąpił na łamach „Bibliotekarza” (2005, nr 5, s. 7-11) 
z artykułem polemicznym Stowarzyszenie Martwiejących Biblioteka
rzy czy Bibliotekarzy Martwiejące Stowarzyszenie? Monika Macho- 
wicz opublikowała na łamach „Bibliotekarza” (2005, nr 6, s. 23-24) 
informację Z działalności jasielskiego Oddziału SBP.

31XII -  SBP liczyło 8324 członków zrzeszonych w 304 kołach, 57 
oddziałach, 16 okręgach.





A N E K S Y

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW
OKRĘGÓW I ODDZIAŁÓW SBP

Biała Podlaska. Od 2001 Oddział 
1997-2001 Elżbieta Kożuchowska 
2001- Maria Różańska 

Białystok. Okręg
1993-2001 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska 
2001-2005 Andrzej Chuchnowski 
2005- Bożena Bartoszewicz-Fabiańska 

Białystok. Oddział
2001-2005 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska 
2005- Teresa Kruszewska 

Bielsko-Biała. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997- Dorota Malczewska-Stus 

Bydgoszcz. Okręg, od 2001 Oddział 
1997-2001 Eulalia Ryszkowska 
2001-2005 Maria Berent 
2005- Alina Walukiewicz 

Cłiełm. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2001 Witold Sulimierski 
2001- Elżbieta Lipczuk 

Ciecłianów. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997- 2001 Teresa Żebrowska 
2001 - Zofia Furman 

Częstochowa. Okręg. Od 2001 Oddział 
1991-2005 Irena Walachniewicz-Jasińska 
2005- Anna Przygódzka



Elbląg. Okręg. Od 2001 Oddział 
1990-2005 Eugenia Korocińska 
2005- Anna Miazek

Gdańsk. Okręg
1989-2001 Marian Skomro 
2001- Teresa Arendt

Gdańsk. Oddział
2001-2005 Czesława Scheffs 
2005- Katarzyna Wojciechowska

Goleniów. Oddział
2005- Elżbieta Olborska

Gorzów Wielkopolski. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2001 Lucyna Kotecka 
2001- Bogumiła Manulak

Hrubieszów. Oddział
2001- Bogumiła Dragan-Szkodzińska

Iława. Oddział
2005- Kinga Groszkowska

Jasło. Oddział
2001- Monika Macłiowicz

Jelenia Góra. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- 2001 Mirosława Jośko 
2001- Regina Firszt 

Kalisz. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Janina Patysiak 

Katowice. Okręg
1983-2001 b^styna Wołoch 
2001- Sylwia Błaszczyk 

Katowice. Oddział
2001-2005 Sylwia Błaszczyk 
2005- Elżbieta Oleksiak 

Kielce. Okręg
1993- Jadwiga Zielińska 

Kłodzko. Oddział
2001- Grażyna Bilska 

Kolbuszowa. Oddział
2005- Andrzej Jagodziński

Konin. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993-2005 Lech Hejman 
2005- Aleksandra Baumgart



Koszalin. Okrqg. Od 2001 Oddział
1996-2001 Andrzej Ziemiński 
2001-2005 Janina Krasucka 
2005- Ewa Sabatowicz

Kraków. Okręg
1993-2001 Alina Misiowa 
2001-2005 Anna Wiśniewska 
2005- Jadwiga Kosek 

Kraków. Oddział
2001-2005 Jadwiga Kosek 
2005- Jerzy Krawczyk 

Krosno. Okręg. Od 2001 Oddział
1997-2001 Wanda Pietrzkiewicz-Bełcik 
2001- Marek Bobusia

Legnica. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997- Aneta Wasilewska 

Leszno. Okręg. Od 2001 Oddział
1993- Janina Małgorzata Halec 

Lublin. Okręg
1993- 2001 Anna Lipiec 
2001- Zofia Ciuruś 

Lublin. Oddział
2001- Jolanta Ben 

Łomża. Okręg. Od 2001 Oddział
1995-2001 AnnaLewoń 
2001-2005 Barbara Piotrowska 
2005- Wiesława Kłosińska 

Łódź. Okręg
1993-2001 Lucyna Sułkowska 
2001-2005 Elżbieta Pawlicka 
2005- Elżbieta Skubała 

Łódź. Oddział
2001- Grażyna Rurowicz 

Nowy Sącz. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Ewa Witek 

Olsztyn. Okręg
1997-2001 Włodzimierz Sebastyański 
2001-2005 Marian Filipkowski 
2005- Wiesława Borkowska-Nichthauser



Olsztyn. Oddział
2001-2005 Eugenia Korocińska 
2005- Barbara Michalska 

Olsztyn. Oddział Świątki 
2005- Halina Kirjew 

Opole. Okręg
1997- Elżbieta Kampa 

Opole. Oddział
2005- Danuta Łuczak 

Ostrołęka. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Sabina Malinowska 

Ostróda. Oddział
2005- Alicja Czerniawska 

Ostrów Wielkopolski. Oddział 
2001- Anna Lisiecka 

Pila. Okręg. Od 2001 Oddział 
1976- Maria Bochan 

Piotrków Trybunalski. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Urszula Derendarz 

Płock. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2005 Barbara Murlikowska 
2005- Maria Zalewska-Mikulska 

Poznań. Okręg
1997-2001 Franciszek Łozowski 
2001- Janusz Ambroży 

Poznań. Oddział
2001-2005 Janusz Ambroży 
2005- Wojciech Spaleniak 

Przemyśl. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2005 Ewa Lis 
2005- Katarzyna Bednarz-Soja 

Radom. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Teresa Majdak 

Rzeszów. Okręg
1993-2001 Gabriela Radomska 
2001-2005 Halina Piotrowska 
2005- Dorota Rzeszutek 

Rzeszów. Oddział
2001-2005 Andrzej Jagodziński 
2005- Krystyna Sandomierska



Siedlce. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2005 Jadwiga Madziar 
2005- Ewa Górzyńska 

Sieradz. Okrąg. Od 2001 Oddział
1984-2001 Krystyna Brodowska 
2001-2005 Maria Fabisiewicz 
2005- Grażyna Łacina 

Skierniewice. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993- Bogusława Szadkowska 

Słupsk. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2005 Teresa Gawlik 
2005- Teresa Milewska 

Suwałki. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2001 Marianna Łozowska 
2001- Andrzej Chuchnowski 

Szczecin. Okręg
1975-2005 Stanisław Krzywicki 
2005- Cecylia Judek 

Szczecin. Oddział
2005- Małgorzata Bartosik 

Tarnobrzeg. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2001 Monika Sadkowska 
2001-2005 Dorota Łukaszewicz 
2005- Agnieszka Tworek 

Tarnów. Okręg. Od 2001 Oddział 
1979-2005 Zofia Rogowska 
2005- Elżbieta Rogozińska-Bień 

Toruń. Okręg.
1997-2001 Regina Sakrajda 
2001- Elżbieta Nowacka 

Toruń. Oddział.
2001- Regina Sakrajda 

Wałbrzych. Okręg. Od 2001 Oddział 
1993-2001 Łucja Paszkiewicz 
2001-2005 Krystyna Jeruzalska 
2995- Ewa Kramarczyk 

Warszawa. Okręg
1997-2001 Ewa Krysiak 
2001-2005 Ewa Stacliowska-Musiał 
2005- Robert Miszczuk



Warszawa. Oddział
2001-2005 Elżbieta Skibińska 

2005- Beata Chrząstowska 
Włocławek. Okręg. Od 2001 Oddział 

1997-2001 Wiktoria Pszonak 
2001- Elżbieta Zaborowska 

Wrocław. Okręg
2001 -2005 Ryszard Turkiewicz 

Wrocław. Oddział
1997- Danuta Jędrowiak 

Zamość. Okręg. Od 2001 Oddział 
1997-2001Joanna Kołtun 
2001-2005Anna Kalniuk 
2005- Teresa Welcz 

Ziełona Góra. Okręg
1997-2001 Halina Zielińska 
2001- Maria Wąsik 

Ziełona Góra. Oddział
2001- Halina Zielińska



CZŁONKOWIE HONOROWI 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY 

POLSKICH

2001

Stanisław Czajka (* 1941) -  bibliotekarz, doktor, wicedyrektor (1970- 
1982), dyrektor (1983-1992). Od stycznia 1993 ponownie wicedyrektor 
Biblioteki Narodowej. Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich (V I1989 -  VI2001). Honorowy Przewodniczący SBP (od VI2001).

Jadwiga Kołodziejska (* 1928) -  bibliotekarz, nauczyciel akademic
ki, doktor (1967), doktor habilitowany (1976), profesor nadzA^czajny (1986). 
Współorganizator Instytutu Książki i Czytelnictwa (1955). Kierownik Za
kładu Organizacji Propagandy Czytelnictwa IKiCz. (od 1957). Kierownik 
Instytutu Książki i Czytelnictwa (1968 -  31 XII 2000). Sekretarz Sekcji 
Teorii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA. Członek Okrągłego Stołu ds. 
Czytelnictwa tejże organizacji. Członek International Development in Eu
rope Committee (1992). Indywidualny członek The International Reading 
Association. Wieloletni członek Krajowej Rady Bibliotecznej. Seki'ctarz 
generalny SBP (VI 1966 -  VI 1969), członek Prezydium ZG SBP (VI 
1969-IX 1979). Redaktor naczelny „Bibliotekarza” (X 1968-1983). Au
torka wielu książek, artykułów, opracowań i recenzji.

Stanisław Krzywicki (*1933), magister, historyk, bibliotekarz, star
szy kustosz dyplomowany, dyrektor Książnicy Pomorskiej (1974-2004). 
Współorganizator Fundacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Szczecinie. Wi
ceprzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Książnicy Pomorskiej. Autor 
programu użytkowego nowego gmachu Książnicy (otwartego 18IX 1999 r.). 
Autor wielu programów adaptacji obiektów zabytkowych na cele biblio
teczne. Autor i realizator programów wielu konferencji krajowych



i zagranicznych. Redaktor Bibliografii Pomorza Zachodniego i kwartalni
ka „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, członek kolegium redakcyjnego cza
sopisma „Bibliotekarz”. Autor wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa 
praktycznego i kultury. Wieloletni członek Krajowej Rady Bibliotecznej. 
Członek Krajowej Rady Bibliotecznej. Przewodniczący Programowej 
Koфoracji Twórców, Artystów i Dziennikarzy. Przewodniczący ZO SBR 
Wiceprzewodniczący ZG SBP.

Zofia Piotrowska (*1914), bibliotekarz. Od 1936 zatrudniona w Bi
bliotece Publicznej m.st. Warszawy, prowadziła Wypożyczalnią Dzielni
cową, organizując pierwszą placówkę z wolnym dostępem* do półek. 
W 1942, po zamknięciu przez niemieckie władze okupacyjne wszystkich 
bibliotek publicznych, została przydzielona do ekipy zabezpieczającej księ
gozbiór Biblioteki Głównej oraz zgromadzone w Bibliotece przy ul. Ko
szykowej cenne zbiory z placówek terenowych. Po wyzwoleniu Warsza
wy uczestniczyła w akcjach rewindykacyjnych zbiorów bibliotecznych. 
Organizator i kierownik Działu Kartografii (od 1951). Od końca 1953 pra
cowała w utworzonej i kierowanej przez siebie bibliotece Wydziału Eko
nomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 1958 powołana 
na stanowisko wicedyrektora Biblioteki Głównej. Członek Związku Bi
bliotekarzy Polskich (od 1936), Związku Bibliotekarzy i Archiwistów 
Polskich i SBP. Sekretarz zarządu Koła (później Okręgu) Stołecznego. 
Współorganizatorka powstałego w Okręgu Stołecznym Zespołu Historycz- 
no-Pamiętnikarskiego (1964) i członek kolegium redakcyjnego serii wy
dawniczej «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych».

Zofia Płatkiewicz (*1933)), magister, bibliotekarz, starszy kustosz, 
emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. 
Organizator ogólnopolskich i regionalnych konferencji bibliotekarskich. 
Wieloletni wykładowca POKB w Jarocinie i w poznańskiej filii CUKB. 
Działacz społeczny. Członek Zarządu Okręgu w Poznaniu. Zastępca se
kretarza generalnego SBP (V 1984-V 1989). Wiceprzewodnicząca ZG 
SBP (V 1985-y 1993).

Zbigniew Żmigrodzki (* 1931), bibliotekarz, bibliotekarz dyplomowany, 
prof, dr hab., kierownik Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej 
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego. Autor wielu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliogra
fii i informacji naukowej. Członek SBP (od 1953). Członek Prezydium ZG 
SBP (VI 1969 -  IX 1972), wiceprzewodniczący ZG SBP (IX 1972 -  
1976). Członek kolegium redakcyjnego „Bibliotekarza” (1975-1983). Czło
nek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Bibliotecznego” oraz Kolegium Re
dakcyjnego „Roczników Bibliotecznych”, a także Komitetu serii wydaw



niczej «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka» wydawanej przez SBP. Laureat 
Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (1986).

2005

Barbara Drewniewska-Idziak (*1940), doktor. Kierownik Działu 
Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w Bibliotece Narodowej, 
w latach 1980-1983 kierownik Biura Zarządu Głównego SBP, redaktor 
„Informatora Bibliotekarza i Księgarza” (1986-1989), przewodnicząca, 
a następnie sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.

Bolesław Howorka (*1932), filolog, prawnik, starszy kustosz dyplo
mowany. Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu (1977-1998). Członek Zarządu Głównego 
SBP (1980-1988X przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Statutowej, Głów
nej Komisji Rewizyjnej oraz wielu zespołów roboczych i doradczych ZG 
SBR

Janina Jagielska (*1938), starszy kustosz dyplomowany. Dyrektor 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego. Członek Zarządu Okręgu Stołecznego SBP, sekretarz 
generalny SBP (1993-2001), przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wy
różnień ZG SBP oraz przewodnicząca Zespołu Historyczno-Pamiętnikar- 
skiego przy ZO Stołecznego SBP.

Andrzej Jopkiewicz (*1939), starszy kustosz dyplomowany. Dyrek
tor Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie, sekretarz generalny 
SBP (1985-1988), skarbnik ZG SBP (1979-1985,1997-2001), przewodni
czący Komisji Statystycznej przy ZG SBP (1981-2005).

Andrzej Kempa (*1936), starszy kustosz dyplomowany. Zastępca 
dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi (1980-1996). Przewodniczący ZO łódzkiego, 
członek prezydium ZG SBP (1985-2001).

Jan Wołosz (*1937), starszy kustosz dyplomowany. Kierownik Za
kładu Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa, zastępca dy
rektora Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodo
wej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, wiceprzewodniczący ZG 
SBP, przewodniczący SBP (2001-2005), redaktor naczelny czasopisma 
„Bibliotekarz”, członek Krajowej Rady Bibliotecznej, członek Rady Poza
rządowych Organizacji Kulturalnych przy Ministerstwie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego.





NAGRODA NAUKOWA SBP 
im. ADAMA ŁYSAKOWSKIEGO 

(lata 2001-2005)

Za lata 1996-2000

W kategorii prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym:
-  Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania infor

macji o dokumentach / Barbara Sosińska-Kalata. -  Warszawa : Wy- 
daw. SBP, 1999.

-  Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością 
(TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowac
ka. -  Toruń : Wyda w. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.

W kategorii prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym:
-  Bibliograjia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3 / Kon

rad Zawadzki, przy współudziale Zofii Bralińskiej [i in.]. -  Warszawa : 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 1994-2001.

-  Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Infor
mator / red. nauk. Barbara Bieńkowska; oprać. Urszula Paszkiewicz, 
Hanna Łaskarzewska, Janusz Szymański, Stanisław Waligórski. -  Poznań 
; Bogucki, Wydaw. Naukowe, 1998.

-  Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart 
: Bibliographic 1900-1998. T. 1-4 / Red. Andreas Lawaty, Wiesław 
Mincer, przy współpracy Anny Domańskiej [i in.]. -  Wiesbaden : Harras- 
sowitz Verlag, 2000.

-  Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypo
spolitej. T. 1-3 / Urszula Paszkiewicz. -  Warszawa ; Wydaw. „DiG”,
1996-2000.



w  kategorii prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:
-  Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1-2 / Jadwiga 

Andrzejewska. -  Warszawa : Wydaw. SBP, 1996.
-  Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki / Maria 

Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz. Wyd. 2. -  Warszawa : Wydaw. SBP, 
2000.

Za rok 2001

W kategorii prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym:
-  Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. 

T. 1-2 / pod red. Stefanii Skwirowskiej przy współpracy Wojciecha Jan- 
kowemego [i in.]. -  Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001.

W kategorii prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:
-  Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania 

: opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł / oprać. Maria Janowska. 
-  Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001.

Za rok 2002

W kategorii prac teoretyczno-metodologicznych:
-  Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dys

cypliny / Marta Skalska-Zlat. -  Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wro
cławskiego, 2002.

-  Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów in- 
formacyjno-wyszukiwawczych / Bożenna Bojar ; współpr. Wiesław Ba
bik i in. -  Warszawa : Wydaw. SBP, 2002.

W kategorii prac dokumentacyjno-żródłowych:
-  Dyskopedia poloników do 1918 roku / Katarzyna Janczewska- 

Sołomko. -  T. 1-3. -  Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002.

W kategorii prac dydaktyczno-wdrożeniowych:
-  Praca: mikrotezaurus; Prawo: mikrotezaurus ; Prawo karne' 

mikrotezaurus; Rolnictwo: mikrotezaurus / Ewa Chmielewska-Gorczy- 
ca. -  Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002.



W kategorii prac informacyjno-źródlowych:
-  Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 

1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych / wybór i oprać. Andrzej 
Mężyński, przy współpr. Hanny Łaskarzewskiej. -  Warszawa : Wydaw. 
LTW, 2003. -  540 s.

Za rok 2005

W kategorii prac teoretyczno-metodologicznych:
-  Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w za

rządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. -  Warszawa : Wydaw. 
SBP,2004.-247,[l]s.

W kategorii prac dokumentacyjno-źródłowych:
-  Prasa Księstwa Warszawskiego / Kazimierz Ossowski. -  Warsza

wa : Biblioteka Narodowa, 2004.

W kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych:
-  Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Na- 

hotko. -  Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

NAGRODA MŁODYCH 
STOWAI^YSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

2002

I nagroda
-  Kamila Janiszewska za pracq Elektroniczne dostarczanie doku

mentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa. — Uni
wersytet Śląski, promotor prof, dr hab. Zbigniew Żmigrodzki.

II nagroda
-  Ewa Raczyńska za pracę Dysleksja -  książka -  dziecko. -  Uni

wersytet Warszawski, promotor prof, dr hab. Elżbieta Barbara Zybert.



III nagroda
-  Marcin Czubara za pracę Książka i biblioteka w życiu i działal

ności Józefa Piłsudskiego 1867-1935. -  Uniwersytet Jagielloński, pro
motor dr hab. Alina Fitowa.

-  Dorota Chmielarz za pracę Działalność Pracowni Konserwacji 
Zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony 
zbiorów specjalnych. -  Uniwersytet Wrocławski, promotor prof, dr hab. 
Anna Aleksiewicz.

2003/2004

I nagroda
-  Anna Zielak za pracę Niepełnosprawni w świecie Internetu. -  

Uniwersytet Łódzki, promotor prof, dr hab. B. Woźniczka-Paruzel.

II nagroda
-  Agata Sieńczyk za pracę Stowarzyszenie nauczycieli biblioteka

rzy szkolnych w kraju i za granicą. — Uniwersytet Wrocławski, promo
tor dr B. Staniów.

III nagroda
-  Józef Winogrodzki za pracę Automatyzacja statystyki bibliotecz

nej. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. — Uniw^er- 
sytet Warszawski, promotor prof, dr hab. Barbara Sosińska-Kalata.

NAGRODA im. ANDRZEJA WOJTKOWSKIEGO 
(lata 2001-2005)

2001

Nagroda Główna
-  mgr Maria Bochan, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu

blicznej im. Panteleona Szumana w Pile.
-  płk mgr Jan Galicki, dyrektor Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły 

Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.



-Emilia Skowronek, emerytowana kierownik działu Wojewódzkiej Bi
blioteki Publicznej w Poznaniu.

Nagroda Młodych
-  mgr Paweł Pioterek, pracownik Działu Udostępniania Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu.

2002

Nagroda Główna
-  Janina Małgorzata Halec, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
-  Franciszek Łozowski, członek łionorowy SBP, emerytowany dyrek

tor WBP w Poznaniu.
-  prof. Ryszard Marciniak, dyrektor biblioteki Poznańskiego Towa

rzystwa Przyjaciół Nauk.

Nagroda Młodycłi
-  Lucyna Rajek, bibliotekarz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu

blicznej w Pile.

2003

Nagroda Główna
-  Danuta Kurzawska -  specjalista w Bibliotece Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
-  dr Wiesław Sieciński -  dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi

ny w Jarocinie, Zbigniew Sławiński -  wicedyrektor Biblioteki Uniwersy
teckiej w Poznaniu.

Nagroda Młodycłi
-  Izabela Wawrzyniak, bibliotekarz Biblioteki im. Raczyńskich w Po

znaniu.



Nagroda Główna
-  mgr Lech Hejman, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koni

nie.
-  mgr Anna Kukawka, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej 

w Poznaniu.
-m gr Mirosława Tomaszewska, starszy kustosz Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Trzciance.

Nagroda Młodych
-  mgr Małgorzata Praczy k-Jędrzej czak, bibliotekarz Biblioteki Uni

wersyteckiej w Poznaniu.

2005

Nagroda Główna
-  Jadwiga Czarna -  dyrektor MBP w Kościanie.
-Gwidona Kempińska—pracownik Biblioteki Raczyńskich w Pozna

niu.
-  Ewa Szpunt — emerytowana dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Pleszewie.

Nagroda Młodych
-  Justyna Stoltman-Prądka -  instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Pu

blicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.



KSIĄŻM
opublikowane przez Wydawnictwo SBP 

w latach 2001-2005
(w nawiasach num eracja w obrębie serii)

2001

Seria wydawnicza «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka»

(43) Ocena potrzeb informacyjnych w dobie intemetu : idee, metody, 
środki / David Nicholas ; tł. Jadwiga Woźniak, Małgorzata Kisilowska. -  
123, [l]s.

(44) Biblioteki publiczne końca XX wieku / Lucjan Biliński. -  339, [1] 
s . : il.

(45) Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych: (dla bibliote
karzy) / Bolesław Orłowski. -  74, [1] s.

(46) Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski. -  
222,[l]s. :il.

(47) Biskup Andrzej Stanisław Andrzej Kostka Załuski i jego inicjaty
wy artystyczne / Marianna Banacka. -  207, [1] s., IX s. tabl. : il.

(48) Systemy informacji gospodarczej / Wojciech Januszko. -  154, [1] 
s . : il.

(50) Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Mar
cin Drzewiecki. -233, [2] s . : il. kolor.

Seria wydawnicza «Propozycje i Materiały»

(45) Jak automatyzujemy biblioteki publiczne? : materiały z IV ogólno
polskiej konferencji, Warszawa-Miedzeszyn, 6-8 listopada 2000 r. / [red. 
t. JanWołosz].-227, [1] s . : il.



(46) Biblioterapia : teoria i praktyka / Irena Borecka. -  143, [П s.
(47) Jaka biblioteka publiczna? / Jan Wołosz. -  148, [3] s.
(48) Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europej

skiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej bCrajowemu 
Zjazdowi Delegatów SBP, Warszawa — Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001 / 
[red. t. Mieczysław Szyszko]. -  123 s.

Seria wydawnicza «Formaty -  Kartoteki» FOKA

(9) Format MARC 21 rekordu zasobu / Ewa Chrzan, Andrzej Padziń- 
ski.-114, [l]s.

(10) Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa 
ciągłego / Barbara Nałęcz. -  171 s.

Publikacje poza seriami wydawniczymi

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 : praca zbio
rowa / pod red. Andrzeja Kempy. -  281, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il.

Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera / Maria Dembow
ska. -  Wyd. 3 uzup. -  107 s. : il.

Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego : materiały i dokumenty 
ze szkolenia dyrektorów bibliotek, których zbiory w całości lub w części 
tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, Kjaków, kwiecień 2001 r. / [red. 
Krzysztof Sałaciński]. -  168, [3] s . : il.

2002

Seria wydawnicza «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka»

(49) Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa 
/ pod red. Elżbiety Barbary Zybert. -  245, [1] s. : il.

(51) Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece 
w różnych dawkach / Jerzy Rataj ewski ; do dr. przy got. Zbigniew Żmi
grodzki, przy współpr. Elżbiety Gondek. -226 s . : il.

(52) Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zaso
bów informacyjnych / Barbara Sosińska-Kalata. -  261, [1] s . : il.



(53) Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej 
w Polsce / Aneta Firlej-Buzon. -  205, [1] s.

(54) Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek 
Wojciechowski. -  153 s.

(55) Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO / 
oprać, przez zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla, w imieniu Sekcji 
Bibliotek Publicznych. -  115, [1] s.

(56) Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów infor- 
macyjno-wyszukiwawczych / oprać. Bożenna Bojar, [współpr. Wiesław 
Babik i in.]. -  363 s.

(57) „Poeci na tułaczce” : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Sa
muela Tyszkiewicza 1940-1947 / Jerzy Wojciech Podgórski. -277, [3] s., 
[16] s. tabl. kolor.: ił.

(58) Katalog przedmiotowy. Cz. 1. Teoria / Adam Łysakowski; [wstęp 
Jadwiga Woźniak; oprać, i red. Marianna Banacka]. -  Wyd. 2. -  199, [2] 
s., [1] к. tabl. złoż.

(61) Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku / 
Dariusz Kuźmina. -  185, [1] s.

Seria wydawnicza «Propozycje i Materiały»

(49) Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich : materiały 
z konferencji „Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszaw
skich”, Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 s. / [oprać. red. Jolan
ta Kosim, Halina Fedyna]. — 115, [1] s . : il., mapa

(50) Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych: materia
ły z konferencji, Grudziądz 2001 -  Warszawa 2002 / [oprać. red. Ewa 
Stachowska-Musiał, Franciszek Czajkowski]. -  128, [4] s . : il.

(51) Biblioteki powiatowe w Polsce: informator / [oprać, danych Bar
bara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Majcher]. -  91, [1] s.

(52) Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy: materia
ły z konferencji, Wrocław 22-23. 05. 2002 r. / [red. t. Janusz Nowicki]. -  
65, [3] s . : tab. wykr.

(53) Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwal
nych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich. Warsza
wa, 13-14 czerwca 2002 r. / red. t. Barbara Drewniewska-Idziak]. -  106, 
[3] s. : faks., fot., wykr.



Seria wydawnicza «Formaty -  Kartoteki» FOKA

(11) Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu 
dźwiękowego / Andrzej Drożdż, Marek Stachyra. -  207 s.

Seria wydawnicza «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza»

(1) Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. -  79, [1] s., [24] s. 
tabl.: il.

(2) Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla na
uczycieli / Izabela Żukowska. -  24 s.

(3) Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Ba
rańska. -  118, [1] s.

Seria wydawnicza «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współ
czesnych»

(7) Znawcy rękopisów / [red. t. Hanna Zasadowa, Mirosława Ko- 
cięcka]. -  111, [1] s . : il.

Publikacje poza seriami wydawniczymi

Bibliofilskie silva rerum : szkice, notatki, wypisy / Andrzej Kempa. -  
157, [4] s . : il.

Mój pamiętnik 1911-1919: fragmenty / Adam Łysakowski; wybrała 
i do druku przygot. Maria Dembowska. -  79, [1] s . ; il.

Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [oprać. red. Ewa Sta- 
chowska-Musiał]. -  29, [11] s.

2003

Seria wydawnicza «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka»

(59) Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce (do 2000 roku) / 
Beata Taraszkiewicz. -  217, [1] s. : il.

(60) Biblioteki szkolne: wytyczne IFLA/UNESCO / oprać, przez Tove 
Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkol



nych i Centrów Zasobów Informacji; [tł. Elżbieta Barbara Zybert, Mał
gorzata Kisiłowska ; red. t. Elżbieta Barbara Zybert]. -  47, [1] s.

(62) Książka wśród ludzi / Helena Radlińska ; [oprać, tekstu i red. 
Marianna Banacka]. -  256 s.

(63) Drukowany świat / Jadwiga Kołodziejska. -  139 s.
(64) Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konfe

rencji, Nałęczów 18-20 września 2003 / [red. t. Janusz Nowicki]. -  173, 
[1] s., fot., portr., tab.

(65) Człowiek i książka / Jan Stanisław Bystroń; [oprać, tekstu i red. 
Marianna Banacka]. -  102, [1] s., fot., tab.

(67) Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świe- 
cie / [red. merytor. Marianna Banacka]. -  168, [2] s., tab.

Seria wydawnicza «Propozycje i Materiały»

(54) Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konfe
rencji „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wycłiowaniu w rodzinach 
osób niepełnosprawnych”, Muszyna k. Krynicy, 15-17IX 2002 r. / [red. t. 
Janusz Nowicki]. -  171, [5] s. : il.

(55) Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych : materiały 
z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm
19-21. 09. 2002 r. / [red. t. Witold Sulimierski]. -97 , [3] s . : il.

(56) Elektroniczne dostarczanie dokumentów: nowy kierunek współ
czesnego bibliotekarstwa / Kamila Janiszewska. -  119, [5] s., rys.

(57) Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach pu
blicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja biblio
tek publicznych”, Miedzeszyn, 20-22 listopada 2002 r. / [red. t. Elżbieta 
Górska]. -  212, [3] s., fot., tab.

(58) Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej / Boże
na Bartoszewicz-Fabiańska, Maria Janowska, Krzysztof Janczewski, Jo
lanta Słowik. -  321, [3] s. + dyskietka

(59) Standardy biblioteczne : wzorce i doświadczenia Unii Europej
skiej ; materiały ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003 r. / [red. t. 
Jan Wołosz]. -  125, [3] s., tab.

Seria wydawnicza «Formaty -  Kartoteki» FOKA

(12) Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elek
tronicznego / Krystyna Sanetra. -  222 s.



(13) Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych ICABA : pod
ręcznik. Cz. 1. Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy / Teresa Gło
wacka. -  92, [1] s.

Seria wydawnicza «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza»

(4) Edukacja czytelnicza i medialna: poradnik metodyczno-programo- 
wy dla wszystHch typów szkół i bibliotek / Jadwiga Andrzejewska. -  34 s.

(5) Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprać, tekstu Dorota 
Grabowska. -  140, [2] s. ; rys., wykr.

2004

Seria wydawnicza «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka»

(66) Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie 
w czasopismach „Przyjaciółka, Twój Styl”, „Cienie i Blaski” / Katarzyna 
Wodniak.-233, [1] s.,tab.

(68) Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW : podręcz
nik dla bibliotekarzy i dokumentalistów / Wiesław Gliński, Henryk Rybiń
ski. -233, [1] s . : il. + 1 dysk optyczny

(69) Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarzą
dzaniu biblioteką/ Elżbieta Barbara Zybert. -  247, [1] s., fot., tab., wykr.

(70) Społeczeństwo informacyjne i jego technologie: praca zbiorowa/ 
pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesła
wa Glińskiego. -  233, [1] s., fot., rys., tab., wykr.

(71) Jakub Wujek (1541-1597): pisarz, tłumacz, misjonarz / Dariusz 
Kuźmina. -  233, [1] s. : faks., portr.

(72) UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. 
Barbary Sosińskiej-Kalaty -  171, [1] s . : rys

Seria wydawnicza «Propozycje i Materiały»

(61) Selekcja materiałów bibliotecznych / Lucjan Biliński. -  41 s., tab.
(62) Biblioteki publiczne w erze cyfrowej : poradnik Pulmana / [red. t. 

Joanna Burska]. -  282, [2] s.



Seria wydawnicza «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współ
czesnych»

(8) Kustosze zbiorów specjalnych / [red. t. Mirosława Kociqcka, Ha
lina Zasadowa]. -  183, [1] s . : il., portr.

Seria wydawnicza «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza»

(6) Teatrzyk na cały rok ; scenariusze spektakli teatralnych i ćwicze
nia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkol
nych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich, lubiących bawić się w teatr / 
M. Pietrzak. -  147, [1] s., 8 к. tabl. kolor.

Publikacje poza seriami wydawniczymi

Archiwum Stefana Dembego / Danuta Rymsza-Zalewska. -  49, [2] 
s., [12] s. il.

Biblioteka muzyczna 1996-1999 / [red. Andrzej Spóz, Elżbieta Woj- 
nowska, Stanisław Hrabia]. -  219, [1] s.

Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju; konferen
cja międzynarodowa w 50. rocznicę podpisania Konwencji z 14 maja 1954 
r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. Warszawa,
13-15 maja 2004 r. /red. Janusz Nowicki, Krzysztof Sałaciński.-278, [2] 
s. : fot., il., wykr. -  Toż wyd. w jęz. ang.

Listy / Stefan Demby ; oprać. Danuta Rymsza-Zalewska. -  226, [2] 
s., [14] s. tabl. : faks., fot., portr.

Stefan Demby : księgarz i wydawca / Danuta Rymsza-Zalewska. -  
226 s., 14 к. tabl.

2005

Seria wydawnicza «Nauka -  Dydaktyka -  Praktyka»

(73) Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL / Maria 
Wanda Sidor. -  251, [1] s. : il., fot. tab.

(74) Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej / Bożenna 
B ojar.-371, [l]s.



(75) Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Mar
cin Drzewiecki. — 135, [1] s.

(76) Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze: praca zbiorowa/pod red. Da
riusza Grygrowskiego i Elżbiety Barbary Zyberl. -  214, [2] s .; portr., rys.

(77) Z zagadnień form bibliografii: monografia bibliograficzna/ Agniesz
ka Bajor. -  162, [2] s.

(78) Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informa
cyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii 
Przastnek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. -  224 s.

Seria wydawnicza «Propozycje i Materiały»

(60) Automatyzacja bibliotek publicznych: materiały z ogólnopolskiej 
konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Warszawa, 24-26 li
stopada 2004 / [red. t. Elżbieta Górska]. -  222, [1] s., rys., wykr.

(63) Niepełnosprawni w świecie Intemetu / Anna Zielak. -89, [3] s., rys.
(66) Podstawy budowy tezaurusa / Jadwiga Woźniak-Kasperek. -  

104 s.

Seria wydawnicza «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współ
czesnych»

(9) Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [red. t. An
drzej Jopkiewicz]. -  93, [1] s., portr.

Seria wydawnicza «Formaty -  Kartoteki» FOKA

(14) Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA. Cz. 2. 
Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury / Anna Bober 
i Danuta Patkaniowska ; pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek. -  64 s.

Seria wydawnicza «Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza»

(7) Retoryka na co dzień: słownik zwrotów popularnych i często uży
wanych / Małgorzata Pietrzak. -  120, [1] s.

(8) Poetki polskie : scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty, 
Monika Aleksandra Luty. -  128 s.



Informator organizacyjny na kadencję 2005-2009. -  42 s.
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. -  19, [1] s.
Najlepsze wzorce działalności bibliotecznej w Europie, Singapurze 

i USA. -  100 s.
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol

skich -  Polska Grupa Narodowa lAML: 1964-2004 : materiały z Nadzwy
czajnej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych. Warszawa, 
Biblioteka Narodowa, 20-22 października 2004 / red. Piotr Maculewicz, 
Andrzej Spóz. -  235 s., [15] s. tabl.: faks., fot., portr.

Wokół bibliotek i bibliotekarstwa: księga jubileuszowa dedykowana Ja
nowi Wołoszowi / pod red. Jadwigi Sadowskiej. -  187 s. + 16 s. wkładka.

WYDAWNICTWA
lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Oddział Ciechanów
Bibliografia województwa ciechanowskiego. -  T. 6:1997-1998 / oprać. 

Barbara Bielasta. -  Ciechanów : Powiatowa Biblioteka Publiczna ; Od
dział SBP w Ciechanowie, 2004

Okręg Gdańsk
Zbigniew Nowak: bio-bibliografia / Lidia Pszczółkowska. -  Gdańsk: 

SBP Oddział w Gdańsku, 2002. -  74, [3] s., il.

Okręg Łódź
Fiszka. Komunikat Zarządu Okręgu [od 2002 Oddziału] SBP w Łodzi. 

Red.: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie. -  R. 12: 2001 nr 1/4 
(44_47) _ R. 2004 nr 3/4 (58-59)

Tęczowa Pani : wiersze Danuty Kargowskiej-Gubiec. -  Łódź : Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Łódź, 2001.-43, [1] s . : il.

Pamięci Izabeli Nagórskiej (1913-2001) / pod red. Jerzego Andrze
jewskiego. -Ł ódź: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Łódź 
; Wojewódzka i Miejska Bibhoteka Publiczna im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego : Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2002. -  119 s . : il., 
portr. -  (Twórcy Współczesnego Bibliotekarstwa Polskiego).

Poezja bibliotekarzy / [wybór i oprać. Elżbieta Pawlicka]. — Łódź : 
Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. -  [83] s.



Okręg Olsztyn
Przypadek ze skutkiem dożywotnim : wspomnienia bibliotekarza z lat 

1956-2002 / Jan Burakowski; [red. Marian Filipkowski. -  Olsztyn : Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu, 2004. -  138, [1] s . : 
faks., fot., portr.

Okręg Poznań
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Wielkopolsce (1920-2000) / 

Franciszek Łozowski. — Poznań, 2001 [Druk Miejska i Powiatowa Biblio
teka Publiczna w Nowym Tomyślu]. -  24 s.

Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000 / pod red. Franciszka 
Łozowskiego ; [Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury]. -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultu
ry, 2001. -  195, [1] s.

Panorama Wielkopolskiej Kultury: biblioteki, muzea regionalne, ośrodki 
kultury. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: [pismo Wojewódzkiej Bi
bliotek Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; red. kol. Lena 
Bednarska przewodn.].

Oddział Słupsk
100 lat Biblioteki Miejskiej w Shipsku 1903-2003 : materiały z konfe

rencji jubileuszowej, Słupsk, 18 listopada 2003 / [zespół pod red. Teresy 
Gawlik et al.]. -  Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd 
Oddziału; Miejska Biblioteka Publiczna, 2004. -  76 s., fot.

Oddział Warszawski
Komunikat Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP / red. Andrzej Jop

kiewicz i Elżbieta Skibińska. -  2002, nr 1-2; 2003, nr 1-3; 2004, nr 1-4; 
2005, nr 1-2 / red. Andrzej Jopkiewicz, Beata Chrząstowska.

Okręg Wrocław
Dzieje Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Dolnym Śląsku 

w latach 1946-2000 / Tadeusz Kołacz; Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu; Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu we Wrocławiu. -  Wrocław : [Prac. 
Małej Poligrafii WiMBP], 2001.-251 s.
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Koleżanki i Koledzy

Wydawnictwo SBP jest dla Was. Publikujemy w ięk szo ść  
literatury, która będzie Wam potrzebna. Autorami tych książek  
s ą  sprawdzeni praktycy, dydaktycy i naukowcy.

Polecamy nasze 
CZASOPISMA

Znajdziecie w  nich wszystko, co  aktualne i najważniejsze 
w bibliotekarstwie i informacji naukowej

BIBLIOTEKARZ. Indeks 352624. Miesięcznik' o  charakterze 
fachowym i naukowym. Ukazuje się od 1929 r. Czasopism o wy
dawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Bi
bliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA. Indeks 369594. Miesięcznik 
instrukcyjno-metodyczny. Ukazuje s ię  od 1949 r. C zasopism o  
wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ. Od 1993 r. cza
sopism o jest wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Stu
diów Bibliologicznych Uniwersytetu W arszawskiego oraz Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, jako półrocznik.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. Czasopism o naukowe ukazują
c e  s ię  od 1927 r. niezbędne dla całego środowiska bibliotekar
skiego. Od 2004 r. wydawany wyłącznie przez Stow arzysze
nie Bibliotekarzy Polskich. Kwartalnik.

EBIB. Elektroniczna BIBlioteka i Biuletyn EBIB. Wychodzi 
w formie elektronicznej od 1999 r. Działa w strukturze SBP  
od 2 0 0 3  r. Adresy: http://ebib.oss.wroc.pl.; redakcja: 
ebib. redakcja@ oss.wroc. pl

KAŻDĄ KSIĄŻKĘ I CZASOPISMO NASZEGO WYDAWNICTVVA 
m ożesz zam ów ić:

Pisemnie lub telefonicznie: Dział Promocji i Kolportażu 
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213 
tel. (0-22) 825-50-24, 608-28-26 
faks: (0-22) 825-53-49  
e-mail: sprzedaz_sbp@ wp.pl

http://ebib.oss.wroc.pl
mailto:sprzedaz_sbp@wp.pl
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