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Zamierzeniem Redakcji portalu jest, aby był on tworzony przez
i dla bibliotekarzy, a stopniowo wzbogacany o nowe treści i działy po-
mógł zintegrować i zaktywizować środowisko bibliotekarskie oraz przy-
czynił się do realizacji wizji SBP, jako przestrzeni partnerskiej dla roz-
woju społeczeństwa wiedzy.

Na stronie głównej portalu oprócz informacji o ważnych wydarzeniach
z życia bibliotek, zamieszczono m.in. bazę danych o polskich bibliotekach
(głównie publicznych) oraz łącze z serwisem nowyebib.info. Portal jest ró-
wnież źródłem informacji o działalności SBP i jego wydawnictwach.

W związku z uruchomieniem portalu sbp.pl nie będzie już aktuali-
zowany serwis ebib.info, zaś materiały z tej strony będą dostępne do
maja 2011 roku.

Źródło:
http://sbp.pl/

http://www.ebib.info/
Maria Kycler

5% VAT na książki

Z początkiem 2011 roku stawka VAT na książki wzrośnie z 0%
do 5%. Zmiana jest związana z wygaśnięciem wynegocjowanego
w 2007 roku z Unią Europejską przedłużenia derogacji w sprawie
zerowego podatku VAT na książki i odrzuceniem kolejnego wniosku
o jej przedłużenie. 6 września 2010 roku kanał telewizyjny Super-
stacja nadał wywiad przeprowadzony przez Janinę Parandowską
z Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, z którego wynika, iż sprawa podniesienia podatku VAT na
książki została przesądzona. Budżet 2011 roku w sektorze kultury,
wbrew obawom, ma być znacznie większy niż budżet w roku obec-
nym. Minister Zdrojewski zapowiedział również przekazanie więk-
szych funduszy dla bibliotek w ramach wyrównania strat spowodo-
wanych podniesieniem podatku VAT na książki. Prezes Biblioteki
Analiz, Łukasz Gołębiewski, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”
z 2 września 2010 roku, w sprawie wprowadzenia podatku VAT na
książki, zwraca jednak uwagę na niekorzystne skutki jego wdroże-
nia. Podatek wpłynie na wzrost cen książek o więcej niż 5%, ponie-
waż może być doliczany na każdym etapie sprzedaży – może być na-
liczony zarówno przez wydawcę, hurtownika – czy detalistę i uderzy
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przede wszystkim w kieszeń czytelnika i co za tym idzie może przy-
czynić się do zmniejszenia i tak malejącego już z roku na rok czytel-
nictwa w Polsce.

Źródło:
http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/obawiam-sie-strasznego-

-chaosu_23683.html; http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/minister-
-kultury-potwierdza-podwyzszenie-podatku_23738.html; http://

www.ksiazka.net.pl/
index.php?id=28&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5454
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Nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim

Od lutego 2011 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się druga
edycja kwalifikacyjnych studiów podyplomowych – Technologie infor-
macyjne w bibliotekach społeczeństwa wiedzy. Dwusemestralne studia
skierowane są zarówno do osób, które już są zatrudnione w bibliote-
kach, jak i do tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje, pracowni-
ków bibliotek publicznych, naukowych, muzealnych, klasztornych, re-
dakcji czasopism itp. Słuchacze będą mieli okazję poznać podstawy za-
wodu podczas zajęć z zakresu bibliotekarstwa, bibliografii, podstaw
bibliologii i historii książki, zarządzania i marketingu w bibliotekach,
edytorstwa, komunikacji interpersonalnej, automatyzacji bibliotek oraz
nauki przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami infor-
macyjnymi: społeczeństwo informacyjne, grafika komputerowa w pracy
bibliotekarza, projektowanie i tworzenie baz danych, tworzenie stron
WWW, digitalizacja zbiorów bibliotecznych czy infobrokerstwo.

Źródło:
http://kandydat.us.edu.pl/kwalifikacyjne-studia-podyplomowe-te-

chnologie-informacyjne-w-bibliotekach-spoleczenstwa-wiedzy
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