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Nili Epstain (Aravot) jest tworzącą w Jerozolimie artystką o polskich 
korzeniach. W swojej działalności artystycznej wykorzystuje głównie pastele 
i ołówek, a ulubionym obiektem malarskim są krajobrazy Jerozolimy.

Jest znana również jako fotograf uwieczniający przemijające otoczenie 
życia człowieka, na przykład okna, domy i miejskie pejzaże Polski i Izraela. 
Artystka prezentowała swoje prace na wielu wystawach w kraju i za granicą.

Źródło:
http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&-
id=561%3Awystawa-qokna-polsko-izraelskieq&catid=69%3Awiadomoci&I
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Na początku czerwca bieżącego roku w Warszawie odbył się Krajowy 
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Głównym tema-
tem spotkania była ocena kadencji 2009–2013, jak również wytycze-
nie kierunków rozwoju organizacji na lata 2013-2017. Podczas Zjazdu 
zostały wybrane nowe władze na kolejną kadencję. Delegaci ponownie 
wybrali na Przewodniczącego SBP Elżbietę Stefańczyk – pełnomocnika 
dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicz-
nymi. Nagrodami i odznaczeniami uhonorowano szczególnie aktywnych 
członków Stowarzyszenia.

Podczas obrad omówiono dotychczasowe prace na rzecz rozwoju biblio-
tekarstwa, które realizowane były w różnych formach, takich jak: podno-
szenie kompetencji zawodowych środowiska, prace nad projektem nowej 
ustawy o bibliotekach, opracowanie priorytetów kształcenia bibliotekarzy 
i pracowników informacji naukowej, badania efektywności bibliotek, uru-
chomienie portalu sbp.pl, działalność wydawniczą i edukacyjną. Podjęto 
także rozmowy nad zmianami w Statucie SBP. W toku dyskusji poruszono 
potrzebę aktualizacji celów i zadań, a także uściślenie kompetencji zarzą-
dów, a następnie przyjęto nowelizację Statutu.

Program działania SBP na lata 2013-2017 omówiła Elżbieta Stefań-
czyk. Główne kierunki rozwoju Stowarzyszenia obejmują:

  kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce,
  utrzymywanie partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorzą-

dowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie budowy społeczeństwa 
wiedzy,

  integrację środowiska i wzmocnienie statusu zawodu bibliotekarza,
  zwiększenie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego.
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Podstawowymi źródłami fi nansowania SBP będą dochody ze sprzedaży 
wydawnictw oraz środki publiczne i inne dotacje. Program działania Stowa-
rzyszenia został przyjęty przez delegatów. Przewodnicząca SBP podzięko-
wała wszystkim partnerom, bibliotekom i organizacjom współpracujących 
ze Stowarzyszeniem w minionej kadencji oraz zaprosiła do dalszej dyna-
micznej współpracy.
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