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Krajowy Zjazd Delegatów SBP oraz konferencja
„Nowoczesna biblioteka – kluczem do sukcesu użytkowników

i edukacji społeczeństwa”

29–31 maja 2009 roku w Konstancinie – Jeziornej odbył się Kra-
jowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poprze-
dziła go konferencja zatytułowana „Nowoczesna biblioteka – kluczem
do sukcesu użytkowników i edukacji społeczeństwa”. Zarówno konfe-
rencja, jak i zjazd stały się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów
na temat aktualnej kondycji bibliotek w Polsce. Spośród poruszanych
na Konferencji zagadnień najbardziej zajmujące wydawały się sprawy
otoczenia prawnego bibliotek oraz kwestie kształcenia bibliotekarzy.

Krajowy Zjazd Delegatów obradował nad sprawami statutowymi,
przyznano liczne nagrody, omawiano sprawy istotne dla naszego śro-
dowiska. Podjęto uchwały o przyjęciu opracowanej Strategii SBP na
lata 2010-2021 oraz Programu działania na lata 2009-2013, a także
wystosowano Apel Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bib-
liotekarzy Polskich w sprawie poziomu finansowania programu
BIBLIOTEKA+ oraz zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publi-
cznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dys-
kusję zdominowały problemy bibliotek publicznych, których przed-
stawiciele mieli większość w gremium.

Okręg śląski reprezentowali: Sylwia Błaszczyk (Biblioteka Śląs-
ka), Marzena Łykowska (MBP w Dąbrowie Górniczej), Elżbieta Olek-
siak (MBP w Sosnowcu), Anna Przygódzka (BP w Częstochowie), Wie-
sława Szlachta (MBP w Siemianowicach) oraz Bogumiła Urban (Bib-
lioteka WSB w Chorzowie), która podczas konferencji wygłosiła wy-
kład Finanse w bibliotekach. Źródła finansowania działalności biblio-
tecznej oraz zarządzanie finansami.

Bogumiła Urban

Wystawy książek zagranicznych
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniach 22-24 kwietnia oraz 3-5 czerwca 2009 roku Biblioteka
Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z firmą ABE Marketing zorganizo-
wała dwie wystawy zagranicznych książek naukowych. Ekspozycje,
zgodnie z wieloletnią już tradycją, prezentowały ofertę prestiżowych
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wydawnictw z całego świata. Wystawa kwietniowa informowała o no-
wościach wydawniczych głównie z zakresu nauk ścisłych i przyrodni-
czych; czerwcową zdominowały najnowsze publikacje z dziedziny hu-
manistyki i nauk społecznych, wybrane podczas 54. Międzynarodo-
wych Targów Książki w Warszawie.

Łącznie zaprezentowano ok. 1 000 tytułów książek (głównie an-
gielskojęzycznych) oraz pisemne katalogi. Przestrzeń wystawienniczą
podzielono na strefy tematyczne, co posłużyło lepszej orientacji
w ofercie. Otwarty charakter wystaw zachęcał pracowników nauko-
wych, doktorantów, studentów oraz bibliotekarzy do przeglądania
książek, oceny ich poziomu merytorycznego, przydatności dla prowa-
dzonych prac naukowych, a także decyzji o zakupie.

Wystawy książek zagranicznych cieszą się dużym zainteresowa-
niem w środowisku uniwersyteckim Katowic; są sprawdzoną i efekty-
wną formą informowania społeczności akademickiej o nowościach
wydawniczych oraz skutecznym elementem promocji Biblioteki.

Maria Kycler

Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas”

19 czerwca 2009 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
odbyła się uroczysta gala, podczas której po raz czwarty zostały wrę-
czone Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas”. Wyróżnienia - przyznawa-
ne w dwóch kategoriach: honorowej (dla osób) i promocyjnej (dla or-
ganizacji i instytucji) – otrzymują osoby szczególnie zasłużeni dla Za-
głębia, jego tożsamości i pozytywnego wizerunku regionu. Ostateczną
decyzję podejmuje kapituła, w której skład wchodzą m.in. ludzie
nauki, kultury i mediów oraz przedstawiciele władz samorządowych
Zagłębia. W tym roku nagrodą honorową została wyróżniona prof.
Maria Pulinowa. Laureatka otrzymała ją w dowód uznania za wielo-
letnią pracę na rzecz ochrony środowiska, popularyzację wiedzy
o walorach przyrodniczych Zagłębia, organizowanie sosnowieckich
Dni Ziemi oraz jako dydaktyk geografii. Nagrodą promocyjną za dzia-
łalność artystyczną i promocję regionu poprzez sztukę został uhono-
rowany Teatr Zagłębia. Nagrodę odebrał jego dyrektor Adam
Kopciuszewski.

Stałym punktem każdej gali jest część artystyczna, dedykowana
wszystkim osobom nominowanym, wyróżnionym i zaproszonym go-
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