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Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB
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Szanowni Państwo, Drodzy Internauci, Kochane Ebibki,

W wirtualnej rzeczywistości ze zwielokrotnioną siłą doświadczamy
ulotności naszych działań. Mam na myśli nie tylko znikające strony
www i prowadzące do nikąd odsyłacze (kto z nas nie zżymał się 
z tego powodu?), ale też liczne, nieraz bardzo intensywne e-kontak-
ty,  które z łatwością nawiązujemy i równie łatwo zrywamy, opano-
wani złudną nadzieją, że do wszystkiego można kiedyś wrócić 
i odnaleźć w niezmienionej postaci.

Wróciłam i ja do starych dokumentów i starych stron WWW naszego
serwisu. Bibliotekarski nawyk gromadzenia i porządkowania skłonił
mnie do opracowania krótkiego kalendarium w formie bardziej
„namacalnej” niż rzeczywistość wirtualna. Wybór jest subiektywny 
i z konieczności ograniczony, proszę zatem o wyrozumiałość. Tym
bardziej, że „hipertekstowy” styl funkcjonowania EBIBu trudno
zamknąć w liniowym ciągu faktów i dat. 

Za faktami stoją biblioteczno-informacyjni pasjonaci, którym udaje
się twórczo realizować zawodowe zainteresowania. Ulotność spraw
jest w nas*.  Zespół się zmienia i zmienia się EBIB. Mamy kolejne
plany i nowe marzenia. Mamy też – jak pisała Bożena Michalska we
wstępie do jubileuszowego setnego numeru Biuletynu EBIB –
„...świadomość własnych niedoskonałości i tak niech zostanie, bo
dzięki temu idziemy do przodu”

Marzena Marcinek

* Coma
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1999
Powstanie EBIB-u

Inicjatywa założenia e-czasopisma bibliotekarzy zrodziła się jesienią 1998 r. na
łamach listy dyskusyjnej INFOBIB-L@man.torun.pl. 

Pomysłodawcą był Zbigniew Zakrzewski (BUW, Warszawa). 

Ustalono nazwę nowego czasopisma: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Bibliotekarzy (EBIB). 

Aleksander Radwański opracował i posadowił na serwerze biblioteki Ossoli-
neum we Wrocławiu pierwsze projekty stron EBIBu. 

Ideę tworzenia czasopisma podjęło 10 osób z różnych ośrodków w Polsce
mających doświadczenie w tworzeniu elektronicznych źródeł informacji 
w Internecie.

Pierwsze spotkanie przyszłej redakcji EBIB-u odbyło się 29 stycznia 1999 r. 

w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Ta data jest formalnym początkiem
działalności zespołu EBIB.

W zebraniu uczestniczyli:

• Anna Filipowicz, Biblioteka Narodowa, Warszawa
• Anna Komperda, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
• Marzena Marcinek, Politechnika Krakowska, Kraków 
• Szymon Matuszewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
• Bożena Bednarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
• Anna Osiewalska, Akademia Ekonomiczna, Kraków 
• Urszula Puszkiewicz, Uniwersytet Białostocki, Białystok 
• Aleksander Radwański, Ossolineum, Wrocław 
• Stanisław Skórka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków 
• Zbigniew Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wszyscy wyrazili gotowość społecznego działania na rzecz środowiska zawo-
dowego. Zarysowano plany dotyczące Biuletynu i określono strategię na naj-
bliższe miesiące. 
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Główne cele EBIBu 

• integracja środowiska zawodowego (szeroka współpraca), 
• budowanie forum dyskusyjnego (demokratycznego i tolerancyjnego), 
• dostarczanie środowisku bibliotekarzy ważnych profesjonalnych informa-

cji (szybko i tanio), 
• kumulacja polskich zasobów internetowych dla bibliotekarzy. 

Harmonogram prac organizacyjnych

• Tworzenie sekretariatu – wiosna 1999 r.
• Organizacja pracy w redakcji (rozdział zadań) – wiosna 1999 r.
• Uzyskanie ISSN – kwiecień 1999 r.
• Tworzenie zaplecza technicznego – jesień 1998/wiosna 1999 r.
• Spotkania robocze w czasie krajowych konferencji 

Podział obowiązków 

• Redaktor naczelny: Szymon Matuszewski (WAT Warszawa), 
• Redaktor graficzny: Stanisław Skórka (WSP Kraków), 
• Redaktor techniczny: Aleksander Radwański (Ossolineum, Wrocław), 
• Sekretarz redakcji: Bożena Bednarek-Michalska (BG UMK Toruń), 
• Redaktorzy: Anna Filipowicz (BN, Warszawa), 

Anna Osiewalska (AE, Kraków), 
Anna Komperda (BG Politechnika Wrocławska), 
Urszula Puszkiewicz (BG, Uniwersytet Białostocki), 
Marzena Marcinek (BG Politechnika Krakowska), 
Zbigniew Zakrzewski (BUW, Warszawa). 

Ustalono podstawową zawartość pisma. Określono, że czasopismo będzie
składać się z dwóch części tj. stałych działów redagowanych i aktualizowa-
nych przez osoby odpowiedzialne za nie oraz z właściwego periodyku publi-
kowanego raz w miesiącu. 

Stałe działy i osoby odpowiedzialne 

• Konferencje – Anna Filipowicz
• Prawo – Anna Osiewalska
• Edukacja – Urszula Puszkiewicz
• Czasopisma – Bożena Bednarek-Michalska
• Linki WWW (zasoby, ciekawe miejsca, Biblioteka Wirtualna) 

– Anna Komperda, Marzena Marcinek
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Zaprojektowano podstawowy szablon kolejnych numerów Biuletynu: 

• Felietony 
• Artykuły 
• Komunikaty 
• Listy 
• Polemiki 

Zwrócono się do Ossolineum z prośbą o oficjalne wsparcie inicjatywy.

Uzgodniono, że Biuletyn ma formułę otwartą – wszystkie pomysły płynące
ze środowiska bibliotekarzy będą rozważane. Redaktorzy liczą na szeroką
współpracę. Czasopismo nie jest przedsięwzięciem dochodowym, opiera się
na pracy społecznej redakcji, co oznacza także, że nie płaci ona za dostarczo-
ne materiały. Uzgodniono, że redakcja będzie pracować zdalnie w stworzonej
wcześniej w Ossolineum grupie dyskusyjnej. Określono techniczne formy
współpracy. Kwestie szczegółowe pozostawiono do omówienia na sesjach
on-line. Zaplanowano strony redakcyjne WWW. 

W ciągu roku do zespołu dołączyły następujące osoby:

• Anna Adamek, Muzeum Nauki i Techniki w Ontario, Kanada 
(zrezygnowała wiosną 2000 r.)

• Michalina Byra, Biblioteka Narodowa, Warszawa
• Joanna Grześkowiak, Ossolineum, Wrocław 
• Marek Jurowski, Politechnika Wrocławska 
• Monika Niemirowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
• Jadwiga Wielgut-Walczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
• Barbara Szczepańska, Kancelaria Prawna CMS, Warszawa
• Bożena Grocholska, Politechnika Wrocławska, Wrocław

W kwietniu 1999 r. ukazał się pierwszy numer Biuletynu EBIB. Do końca roku
ukazało się 8 numerów.

Biuletyn EBIB w roku 1999 – tematy i redaktorzy prowadzący

1/99 Czy istnieje środowisko bibliotekarzy? – Bożena Bednarek-Michalska 
2/99 Internet w bibliotekach – Aleksander Radwański
3/99 Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek 

– Anna Osiewalska 
4/99 Multimedia – Stanisław Skórka
5/99 Edukacja bibliotekarzy – Anna Komperda
6/99 Bazy biblioteczne – Zbigniew Zakrzewski
7/99 Serwisy WWW – Urszula Puszkiewicz
8/99 Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe... – Anna Filipowicz
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Statystyki pokazują, że EBIB cieszy się zainteresowaniem. Do redakcji przy-
chodzi coraz więcej listów od autorów i czytelników. Od kwietnia do grudnia
1999 r. strony EBIB odwiedziło 10458 czytelników. Liczba stałych czytelników
to ok. 300 osób. 

Szymon Matuszewski
Biblioteka Główna WAT, Warszawa

I tak to się zaczęło...
czyli słowo (no, może kilka) wstępne redaktora naczelnego

Od pewnego czasu, w różnych dyskusjach pojawiały się głosy sugerujące
konieczność powstania serwisu będącego centrum informacji bibliotekarskiej.
Pomysł zaczął się krystalizować jesienią ubiegłego roku na łamach listy dysku-
syjnej Infobib-l. W efekcie powstał serwis elektroniczny – czasopismo nazwa-
ne „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (EBIB). 
Zebranie założycielskie (protokół jest zamieszczony w komunikatach) odbyło
się 29.01.1999 w niezwykle gościnnej Bibliotece Narodowej. Ustaliliśmy cele 
i kształt Biuletynu, rozdzieliliśmy obowiązki oraz określiliśmy plan pracy. Od tej
chwili praca ruszyła pełną parą. Działy stałe już w pełni funkcjonują, ale będą
stale doskonalone (mamy też pomysły na nowe), a dziś oddajemy w Państwa
wirtualne ręce pierwszy numer Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego
Bibliotekarzy. Data tego wydarzenia – pierwszy kwietnia – może być trakto-
wana z przymrużeniem oka, jednak temat w nim poruszany jest poważny 
i dotyczy nas wszystkich. Mam nadzieję, że będzie on przykładowym „kijem
włożonym w mrowisko”, który powoduje zwiększoną aktywność mrówek 
i próby naprawy wspólnego domu. 
Ufam, że z Państwa pomocą stworzymy naprawdę wspaniały serwis, odwie-
dzany regularnie przez wszystkich polskich (a może nie tylko) bibliotekarzy,
który będzie im pomocą w codziennej pracy. Chciałbym, abyście Państwo nie
traktowali EBIB-u jedynie jako kolejnego czasopisma bibliotekarskiego, lecz
także jako forum wymiany myśli i poglądów, dostępne dla wszystkich, który
leży na sercu wspólne, bibliotekarskie dobro. Zapraszam wszystkich do współ-
pracy, wszak grono redakcji jest niewielkie (12 osób) i nie jest w stanie samo
kreować całości, bez Państwa pomocy inicjatywa spali na panewce, a szkoda
by było. 

Redaktor naczelny

Matuszewski S., I tak to się zaczęło... EBIB, 1999:01 [kwiecień] 
Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01/nacz01.html

Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e001-01.html



2000
1. Serwis EBIB

Oprócz Biuletynu EBIB w 2000 r. funkcjonują następujące działy serwisu infor-
macyjnego:
• Edukacja – zbiór adresów szkół bibliotekarskich (Urszula Puszkiewicz)
• Prawo – przepisy użyteczne w zawodzie bibliotekarza (Anna Osiewalska)
• Linki – adresy internetowe wspomagające pracę informacyjną biblioteka-

rzy (Anna Komperda)
• Czasopisma – listy i spisy treści polskich czasopism bibliotekarskich (Bar-

bara Szczepańska)
• Konferencje – polskie i zagraniczne sesje naukowe, warsztaty i seminaria

(Anna Filipowicz)
• Granty – informacje o polskich i zagranicznych funduszach wspomagają-

cych działalność bibliotek (Marzena Marcinek)

Struktura EBIB i zakresy prac osób na poszczególnych stanowiskach

Redaktor naczelny – zarządzanie zespołem EBIB, inicjowanie nowych projek-
tów, podejmowanie decyzji strategicznych, organizacja pracy zespołu, nadzór
merytoryczny nad całym serwisem.

Sekretarz redakcji:

• koordynacja bieżących prac
• opracowanie oficjalnych pism i dokumentów EBIB
• opracowanie projektów i strategii organizacyjnych dla EBIB
• prowadzenie bieżącej korespondencji
• prowadzenie archiwum sekretariatu (wszystkie dokumenty i listy istotne

zachowuje się w plikach *.doc lub *.txt na dyskach miękkich; najważniej-
sze dokumenty przechowuje się także w formie drukowanej)

• zawiadamianie redaktorów o ważniejszych sprawach i pilnych terminach
• organizacja spotkań zespołu EBIB

Redaktor:

• opieka nad prowadzonym numerem (raz w roku)
• udział w bieżących pracach redakcji i codziennych dyskusjach on-line
• gromadzenie materiałów do druku i pertraktacje z autorami
• zgłaszanie nowych pomysłów
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• opracowanie dokumentów w formacie html i umieszczenie ich na serwe-
rze Ossolineum

• współpraca z korektorami i redaktorami technicznymi

Redaktor techniczny i graficzny:

• opieka techniczna i graficzna nad każdym numerem
• opieka nad listą dyskusyjną i sprawnością jej działania
• opracowanie formatów i szablonów poszczególnych numerów
• zmiany wyglądu serwisu
• wprowadzanie innowacji technologicznych

Redaktor działu (serwisu):

• bieżące redagowanie serwisu
• aktualizacja stron
• kontakty z czytelnikami

Korektorzy i tłumacze:

• analiza i korekta tekstów do każdego numeru
• codzienna współpraca z redaktorem prowadzącym numer
• udział w bieżących pracach redakcji i codziennych dyskusjach on-line
• zgłaszanie nowych pomysłów
• przekłady na język angielski

Wszyscy członkowie zespołu, niezależnie od pełnionych funkcji, promują EBIB
i dbają o jego prestiż.

2. Biuletyn EBIB

W 2000 roku ukazało się 12 numerów Biuletynu EBIB.

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2000 (9) Biblioteki u progu XXI wieku – Marzena Marcinek

2/2000 (10) Systemy biblioteczne – Szymon Matuszewski

3/2000 (11) Biblioteki fachowe – Barbara Szczepańska

4/2000 (12) Numer jubileuszowy – Aleksander Radwański

5/2000 (13) Granty dla bibliotek – Bożena Michalska

6/2000 (14) Elektroniczne dokumenty – Urszula Puszkiewicz

7/2000 (15) Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne 
– Stanisław Skórka

8/2000 (16) Zarządzanie biblioteką – Marzena Marcinek

9/2000 (17) Prawo w bibliotekach – Anna Osiewalska

10/2000 (18) Bibliotekarz dziedzinowy – Anna Komperda
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Numery specjalne:

• Numer specjalny 1/2000 Gromadzenie Zbiorów – Sztuka Integracji –
zawiera materiały z seminarium poświęconego problemom gromadzenia
zbiorów w bibliotekach naukowych. Publikacja elektroniczna to szybka 
i tania forma przekazu, poprzez którą chcemy przedstawiać jak najwięcej
ciekawych i aktualnych wydarzeń, bez względu na wcześniej opracowany,
roczny plan tytułów czasopisma

• Numer specjalny 2/2000 MTK Frankfurt – jest polską wersją specjalnego
numeru wydanego w jęz. angielskim, przygotowanego pod kątem odbior-
cy zagranicą. Zawartość numeru odpowiada części materiałów zamiesz-
czonych na CD przygotowanym specjalnie na Międzynarodowe Targi
Książki we Frankfurcie. Zespół EBIB wyprodukował własnym kosztem
około 100 sygnalnych krążków, które Anna Filipowicz zabrała na Targi do
Frankfurtu. Na CD zamieszczono archiwum EBIB oraz numer specjalny Biu-
letynu w jęz. angielskim.

Uwzględniając sugestie czytelników EBIB, postanowiono zmienić formułę dot.
tematyki numerów na bardziej otwartą, co oznacza odejście od ścisłego trzy-
mania się tematu numeru przy wyborze artykułów. Począwszy od numeru 14
w poszczególnych numerach są zamieszczane także artykuły na tematy nie-
wiążące się bezpośrednio z tematem wiodącym.

3. Zjazdy / spotkania

II Walne zebranie redakcji EBIB, Biblioteka Główna UMK w Toruniu, 15-16
lipca 2000 r. 

W spotkaniu uczestniczyli: Anna Filipowicz, Joanna Grześkowiak, Anna Kom-
perda, Marzena Marcinek, Szymon Matuszewski, Bożena Michalska, Monika
Niemirowska, Anna Osiewalska, Aleksander Radwański, Stanisław Skórka, Bar-
bara Szczepańska, Jadwiga Wielgut-Walczak, Zbigniew Zakrzewski 

Omówiono sprawy bieżące. Podjęto decyzje:
• o rezygnacji z dalszego prowadzenia bazy Kto jest kim
• o reorganizacji strony WWW Serwisu EBIB zgodnie z sugestiami czytelni-

ków (np. przeniesienie informacji o czasopismach, znajdujących się
dotychczas w serwisie Linki, do serwisu Czasopisma)

• o tworzeniu numerów specjalnych poza dotychczasową numeracją ciągłą
– numery będą zawierać m.in. materiały instruktażowe, spisy lektur itd.,

• o gromadzeniu informacji dla bibliotekarzy zdających egzamin na biblio-
tekarza dyplomowanego,

• o utworzeniu listy dyskusyjnej dla bibliotek publicznych.

W drugim dniu obrad miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy Tele-
media – dyskutowano o możliwościach współpracy redakcji EBIB z tą firmą. 
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4. Sprawy osobowe

Pierwszy redaktor naczelny EBIB Szymon Matuszewski zrezygnował z tej funk-
cji w związku z innymi obowiązkami. W kwietniu 2000 r., za zgodą wszystkich
członków zespołu, przeprowadzono wybory on-line. Nowym redaktorem
naczelnym EBIB został Aleksander Radwański.

Szymon Matuszewski
Redaktor naczelny EBIB 
WAT, Warszawa

Felieton jubileuszowy naczelnego

Szanowni Państwo ! 
Właśnie trafia w Wasze ręce dwunasty numer Biuletynu. Gdy rok temu publi-
kowaliśmy pierwszy, nie wiedzieliśmy, jak zostanie przyjęta nasza praca w śro-
dowisku bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dzisiaj już jesteśmy
spokojniejsi o los czasopisma. Można bez fałszywej skromności powiedzieć, że
wykonaliśmy porządny kawał roboty i – co ważniejsze – została ona zauważo-
na oraz doceniona. Formuła EBIB-u sprawdziła się. Liczba odwiedzin naszych
stron pokazuje, że działy stałe cieszą się niemałą popularnością, a comiesięcz-
ne numery mają całkiem sporą rzeszę czytelników. 
Nie popadamy jednak w samouwielbienie, zdajemy sobie sprawę, że jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Prawdopodobnie odstąpimy od pomysłu numerów
tematycznych. było to bardzo dobre rozwiązanie na początek, jednak na dłuż-
szą metę zbyt ograniczające. Mamy jeszcze kilka innych pomysłów, zatem
możecie się Państwo spodziewać pewnych zmian, sądzę, że we właściwym kie-
runku. 
Obchodzimy właśnie jubileusz, może niezbyt imponujący, ale za to niepowta-
rzalny. Mija nam pierwszy rok. Przez ten czas musieliśmy się kilku rzeczy
nauczyć. Redakcja jest rozproszona po całym kraju (a nawet poza nim), zatem
praca jest utrudniona – nie możemy się tradycyjnie zbierać i w zadymionym
pokoju, podczas burzy mózgów robić składu nowego numeru. Dobrodziejstwa
cywilizacji pozwoliły nam przezwyciężyć ten problem. Nauczyliśmy się pracy
zespołowej na odległość. Nie jest to proste i nie zawsze się udawało bez zgrzy-
tów i zacięć, jednak dobra wola i optymizm zespołu zawsze zwyciężał. Aż chce
się powiedzieć za znanym komentatorem sportowym „szkoda, że Państwo
tego nie widzieli”. Z takimi ludźmi można wiele zdziałać. 
Okazja nastraja refleksyjnie. Gdy sięgam pamięcią wstecz, nie mogę oprzeć się
próbie odpowiedzi na pytanie postawione w pierwszym numerze naszego
miesięcznika: „Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?”. Odpowiedź nadal nie
jest jednoznaczna, tym niemniej ostatni rok utwierdził mnie w przeświadcze-
niu, że nie jest z nami źle. Co prawda większość jest pogrążona w zastoju, jed-
nak czołówka – do której Państwa zaliczam – wybiega myślą w XXI wiek i szuka
dla swojej instytucji strategicznego miejsca w nowej, zinformatyzowanej rze-
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Bożena Bednarek-Michalska
Sekretarz redakcji EBIB
Toruń, BG UMK 

EBIB – historycznie rzecz ujmując... 

Pomysł na tworzenie elektronicznego czasopisma zrodził się na liście dysku-
syjnej bibliotekarzy INFOBIBL w sierpniu 1998 roku, w gronie osób zaznajo-
mionych z nowymi technologiami. Myślę, że wyrósł on z potrzeby pełniej-
szego komunikowania się i szybkiego rozpowszechniania wiedzy w środowi-
sku zawodowym bibliotekarzy. Lista dyskusyjna jest bardzo dobra, ale głów-
nie do krótkich komunikatów, szybkiego przedyskutowania problemu oraz
bieżących porad. Jeśli chcemy się wyrażać pełniej, formułować pewne wnio-
ski, tworzyć projekty czy analizy, musimy sięgać do obszerniejszych form
publicystycznych. Pomyśleliśmy zatem, że może warto zaryzykować i zacząć
budować szersze forum wymiany myśli, oparte o nowoczesne technologie,
które już polubiliśmy, i które dają zupełnie nowe możliwości prezentacji 
i udostępniania tekstów. 
Pomyśleliśmy także o tym, że w odróżnieniu od czasopisma tradycyjnego,
które ma dłuższy cykl wydawniczy, a produkcja jego jest bardzo kosztowna,
elektroniczne czasopismo ma szansę publikować teksty już po 2 tygodniach od
ich dostarczenia do redakcji i być tańsze w produkcji oraz kolportażu. Może
dotrzeć do większego grona odbiorców poza naszym fachowym środowi-
skiem, a także za granicę. (…)

czywistości. Zrozumieliśmy, że w dobie nowych środków przekazu biblioteka
musi z książnicy przekształcić się w nowoczesne źródło informacji naukowej. 
Niestety – jak zwykle w takich przypadkach – problemem są pieniądze. Wciąż
wielu inteligentnych ludzi nie dostrzega, że informacja kosztuje i że warto w
nią inwestować. Wiele bibliotek traktowanych jest po macoszemu, zauważa
się też bardzo niepokojące zjawisko likwidowania małych, nieopłacalnych
(według urzędniczych kryteriów) ośrodków gminnych. Jest to tym bardziej
destrukcyjne, że pozbawia się części Polaków jedynego dostępnego im (poza
telewizją) źródła kultury i wiedzy. Przerażające jest, że ludzie na szczytach wła-
dzy bez skrępowania twierdzą, iż książka nie jest im do niczego potrzebna. Nie
chcąc jednak kończyć tak pesymistycznym akcentem, pozwolę sobie zauważyć,
że pojawiły się już tendencje odwrotne – dostrzega się znaczenie bibliotek 
w ogólnym bilansie ekonomicznym, ich wymierną wartość. Jedna jaskółka
wiosny nie czyni, jest to jednak zjawisko pocieszające. Może zatem doczekamy
się nowej wiosny w polskim bibliotekarstwie, czego Państwu i sobie życzę. 

Matuszewski S.: Felieton jubileuszowy. EBIB 4/2000 (12).
Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/matuszewski.html

Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e012-02.html
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Od początku naszej działalności spotkaliśmy się z przychylnością ze strony bez-
pośrednich przełożonych w poszczególnych ośrodkach naukowych, którym
przecież musieliśmy zgłosić nową inicjatywę, jako że korzystaliśmy ze sprzętu
służbowego i połączeń, za które płacą nasze macierzyste instytucje.
Pierwsze potkanie w Warszawie utwierdziło nas w przekonaniu, że jako zespół
posiadamy spory potencjał i umiejętności, które – skumulowane – powinny
wystarczyć do stworzenia dobrego czasopisma. Wielu z nas tworzyło od lat
biblioteczne serwisy informacyjne WWW, co dawało spore doświadczenie
zawodowe, niektórzy skończyli studia podyplomowe i kursy z zakresu nowych
technik komputerowych lub byli pasjonatami technologii internetowych. Cią-
gle ucząc się, posiedliśmy umiejętności przewyższające zwykłe tylko surfowa-
nie po sieci. 
Największe obawy związane były z chronicznym brakiem czasu – obawialiśmy
się, że czasopismo może nam zabierać zbyt dużo czasu i energii, a przecież
każdy z nas był bardzo aktywny na różnych polach, nie tylko zawodowych.
Postawiliśmy wobec powyższego przyjąć dość luźne zasady funkcjonowania.
Nie chcieliśmy na początku „bawić się” w formalizowanie naszej pracy za
wszelką cenę. Doszliśmy do wniosku, że damy sobie rok czasu na zorientowa-
nie się: 
• czy stanowimy dobrany zespół, 
• czy radzimy sobie z nowymi technologiami, 
• czy codzienna praca wirtualna jest możliwa i jak czasochłonna, 
• czy takie czasopismo jest w ogóle komuś potrzebne, 
• czy znajdą się autorzy i czytelnicy?

Potrzebowaliśmy chyba jednak odwagi, by wypłynąć na nieznane wody elek-
tronicznego edytorstwa, ale wielu z nas wyznaje zasadę, że jeśli się nie spró-
buje nowych rozwiązań, to można stracić szansę pójścia dalej we własnym roz-
woju. Ryzyko jest elementem sukcesu, więc zaryzykowaliśmy. 
Spontaniczność naszego podejścia do projektu, atmosfera spotkań – najpierw
w sieci, a potem w Bibliotece Narodowej – wyznaczyła styl pracy, jaki został
przyjęty i zaakceptowany przez większość. Zorganizowaliśmy pracę tak, żeby
oszczędzać nasz cenny czas. Postanowiliśmy, że EBIB będzie miesięcznikiem.
Każdy z nas wziął na siebie przygotowanie jednego numeru w roku oraz obo-
wiązki dodatkowe, związane z prowadzeniem działów stałych. 
I tu należy się Państwu wyjaśnienie. EBIB nie jest tylko czasopismem, jest raczej
rodzajem serwisu informacyjnego, w którym istnieją stałe działy aktualizowa-
ne zależnie od potrzeb (…)
Opracowaliśmy system organizacyjny pracy polegający na cykliczności. Pracu-
jemy intensywnie, ale tylko jeden miesiąc w roku – wtedy, kiedy składamy swój
numer. Oczywiście nie odnosi się to do każdego, są w naszym gronie osoby
bardziej zapracowane ze względu na przydzielony zakres obowiązków (redak-
tor naczelny, sekretarz redakcji, redaktor techniczny, redaktor graficzny oraz
korektorzy), a także ze względu na osobistą chęć stałej współpracy i podej-
mowania decyzji oraz codziennego bycia w redakcji. Pracujemy bowiem zespo-
łowo i staramy się wspólnie podejmować ważne decyzje. 
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Pierwszy numer EBIB-u ukazał się 1 kwietnia 1999 r. (bardzo miła primaapryli-
sowa data) i poświęcony był środowisku bibliotekarzy – czyli nam samym.
Celowo podejmował temat komunikowania się, gdyż dostrzegliśmy, że jest to
jeden z najbardziej istotnych wewnętrznych problemów środowiska i że musi
być poruszany, aby przełamać naszą niechęć do dyskutowania, nasze obawy
przed wpływaniem na zmianę postaw bibliotekarzy, a także swoje własne losy.
Elektroniczne czasopismo daje szansę wyjścia z zakamarków bibliotek w wiel-
ki świat, warto ją wykorzystać – tak nam się to wydawało. 
Próbując rozruszać bibliotekarzy promowaliśmy EBIB przy każdej okazji. W cza-
sopismach tradycyjnych, na konferencjach, spotkaniach roboczych i towarzy-
skich, w swoich środowiskach pracy, na wydziałach uniwersytetów, wśród
praktyków, na listach dyskusyjnych. 
W miarę, jak przybywało pomysłów dostrzegliśmy, że brakuje nam ludzi do
pracy. Bardzo szybko pozyskaliśmy kolejnych chętnych do pracy w zespole
redakcyjnym, korektorskim i tłumaczy.
Dzisiaj nasz zespół liczy 17 osób i składa się z 3 podzespołów: redakcyjnego,
korektorów i tłumaczy. Nowy projekt 2000 przewiduje tworzenie wersji anglo-
języcznej czasopisma, być może życie zmusi nas do stworzenia kolejnego pod-
zespołu? 
Dzięki możliwościom technicznym poszczególne zespoły mogą się komuniko-
wać w obrębie małych grup lub uczestniczyć w dyskusjach na szerokim forum
– zależnie od potrzeb i skali problemów. Redaktorzy techniczni czuwają, żeby
praca przebiegała bez zakłóceń. Wirtualna redakcja obraduje codziennie – cza-
sem się kłóci, wiele razy głosuje i osiąga kompromisy. W wirtualnej redakcji
plotkuje się, składa życzenia, wspiera w razie kłopotów, udziela porad – jak 
w każdej przepełnionej redakcji – tylko nie „twarzą w twarz”, a na odległość.
Nie widzimy się, ale czujemy naturalną (często pospieszną) atmosferę pracy –
jakbyśmy wypełniali pokój redakcyjny, zaletą zdalnego komunikowania się jest
to, że jak Ci się coś nie spodoba albo ktoś zdenerwuje, to możesz wyłączyć
komputer i masz spokój. Z powodu takiego systemu pracy niektóre osoby
znamy jedynie z fotografii i wirtualnych rozmów, ale dzięki sieci do zespołu
możemy zapraszać ludzi, którzy mieszkają setki kilometrów od nas, nawet za
oceanem i jest to, wydaje mi się, wielka zaleta nowoczesności.

Trochę statystyki i co z niej wynika?

Poza dość swobodną opowieścią o EBIB-e, pragnę Państwu przedstawić parę
„twardych” faktów. Pozwolę sobie podać kilka danych statystycznych, które
unaocznią nam wszystkim, jaka jest skala eksperymentu, na który się odważy-
liśmy rok temu. 
Od kwietnia 1999 roku odwiedziło nasze strony 10458 czytelników, a od stycz-
nia do marca roku 2000 – zanotowaliśmy już około 5500 wejść (nasze – redak-
torskie – IP komputerów nie są liczone, aby nie zakłamywać danych). Wydaje
się, że jest to bardzo duża liczba czytelników. Oczywiście redakcja ma świado-
mość tego, że nie każde wejście na stronę www jest jednoznaczne z czytaniem
czasopisma, ale świadczy chociaż o zainteresowaniu i potencjalnym rynku czy-
telniczym. 
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Działy stałe odwiedziło:
Czasopisma 1406
Edukacja 1133
Prawo 1037
Linki 7215
Konferencje 1584
Redakcja 712

Poszczególne numery:
numer liczba odwiedzin tytuł

1/99 419 Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
2/99 1619 Internet w bibliotekach
3/99 1070 Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem 

bibliotek
4/99 1014 Multimedia
5/99 789 Edukacja bibliotekarzy
6/99 749 Bazy bibliograficzne
7/99 910 Serwisy WWW
8/99 852 Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe
9/00 806 Biblioteki u progu XXI wieku

10/00 699 Systemy biblioteczne

Najbardziej poczytny numer 2 zatytułowany był: Internet w bibliotekach,
redaktorem prowadzącym numeru był Aleksander Radwański. Najbardziej
poczytny artykuł (971 wejść) Netmeeting – nie tylko pogawędki w sieci napi-
sała Urszula Puszkiewicz (EBIB, 1999:04) (…) [dane statystyczne dotyczące
poszczególnych artykułów, w tym tytułowej strony, kumulują się – dlatego im
starszy numer tym więcej „wejść” – przyp. AR] (…).
Działamy w nieco specyficznym środowisku czytelniczym – zelektronizowanym
– które będzie rosło i zmieniało swoje preferencje, ale na razie, ze względu na
bariery finansowe, mało jest w nim bibliotekarzy. Dużo zależy tu od polityki
informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej rządu polskiego. W związku z tym
zadajemy sobie następujące pytania: 
• Czy rząd uświadomi sobie ogromną szansę edukacyjną, jaką niesie za sobą

dostęp do sieci Internet? 
• Czy podobnie jak w innych krajach świata, będzie wspierał finansowo małe

środowiska wiejskie, które potrzebują wyjścia na świat bardziej niż te 
w wielkich aglomeracjach miejskich? 

• Czy tym samym da szansę awansu zawodowego bibliotekarzom oddalo-
nym od centrów?

Jeśli tak się stanie, to przyszłość czasopism elektronicznych będzie zapew-
niona. 
Gdy chodzi o EBIB to pytanie brzmi inaczej: czy może być to lepsze czasopi-
smo? Na pewno tak. Wiele zależy od nas, czy będziemy chcieli nadal pracować
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dla własnego środowiska zawodowego, czy nie zabraknie nam pomysłów i sił
oraz od czytelników, czy będą chcieli do EBIB-u pisać i go czytać. 

Jak widzimy Naszą przyszłość? 

Oczywiście, przez różowe okulary! Na razie pomysłów nam nie brakuje. Naj-
ważniejszą sprawą w tym roku będzie prawne usankcjonowanie naszego ist-
nienia. Chcemy zdobyć sponsorów i wsparcie finansowe dla naszego projektu.
Roczny spontaniczny eksperyment powinien się skończyć, jeśli mamy ambicje
działać profesjonalnie i reprezentować poziom taki, jak ma np. serwis LIBLINK
w Anglii http://www.liblink.co.uk/ The online discussion and information
forum for Librarianship and Information Management. 
W chwili obecnej dyskutujemy nad stworzeniem wersji anglojęzycznej, stara-
my się nawiązać współpracę ze światowymi wydawcami czasopism elektro-
nicznych, żeby znaleźć się w ich bazach danych z naszymi publikacjami. Mamy
nadzieję, że to pozwoli polskim bibliotekarzom wypłynąć na szerokie wody
światowej literatury fachowej. A sądzę, że nie mamy powodów do komplek-
sów. Przeglądając na bieżąco zagraniczne publikacje utwierdziłam się w prze-
konaniu, że nasze refleksje mogą być także interesujące dla kolegów za grani-
cą, że coraz częściej jesteśmy partnerami w dyskusjach i równoprawnymi
pomysłodawcami. 
Czasopismo elektroniczne nie potrzebuje dużych pieniędzy, żeby docierało do
odbiorców na całym świecie. Polskie czasopismo elektroniczne potrzebuje
większej aktywności samych bibliotekarzy i większego zaangażowanie w two-
rzenie forum dyskusyjnego. Nie bójmy się zabierać głosu! (…)
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie „odkrywamy Ameryki”, a jesteśmy zale-
dwie kroplą w wielkim morzu Internetu, ale mamy nadzieję, że ta kropla
będzie zauważona przynajmniej tam, gdzie tego oczekujemy.

Michalska B.: EBIB – historycznie rzecz ujmując...EBIB 4/2000 (12).
Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib12/michalska.html

Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e012-03.html
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2001
Podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich w dniu 24 stycznia 2001 r. została powołana Komisja Wydaw-
nictw Elektronicznych ZG SBP oraz zatwierdzono Regulamin jej działania.
Komisja rozpoczęła swoją działalność z dniem jej powołania i zatwierdzenia
Regulaminu. Komisja dokonała wyboru Zarządu, który będzie jednocześnie
zarządem nowego serwisu „Elektroniczna BIBlioteka", zawierającego dotych-
czasowy biuletyn oraz serwisy informacyjne. Skrót EBIB stał się teraz skrótem
serwisu „Elektroniczna BIBlioteka", natomiast biuletyn będzie dla odróżnienia
nazywany „Biuletynem EBIB". 

Widok strony serwisu w roku 2001



1. Serwis Elektroniczna BIBlioteka

• przeredagowanie strony głównej serwisu Elektroniczna Biblioteka,
• przeorganizowanie bazy Linki
• rozwijanie strony angielskiej czasopisma i serwisu, 
• utworzenie działów: Aktualności, Materiały konferencyjne, Standardy,

projekty, raporty.

2. Biuletyn EBIB 

Ukazało się 11 numerów Biuletynu EBIB. Tematy i redaktorzy prowadzący:
1/2001 (19) Czasopisma elektroniczne – Anna Filipowicz
2/2001 (20) Polityka państwa a biblioteki – Barbara Szczepańska
3/2001 (21) Projekty menedżerskie dla bibliotek – 

Bożena Bednarek-Michalska
4/2001 (22) Architektura bibliotek – Marzena Marcinek
5/2001 (23) Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej – 

Urszula Puszkiewicz
6/2001 (24) Zabezpieczenie i ochrona zbiorów – Szymon Matuszewski
7/2001 (25) Biblioteki polskie po wejściu do UE szanse i zagrożenia –

Stanisław Skórka
8/2001 (26) Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia? – 

Aleksander Radwański
9/2001 (27) Biblioteki pedagogiczne i szkolne – 

Bożena Bednarek-Michalska
10/2001 (28) Rynek książki – Jadwiga Wielgut-Walczak
11/2001 (29) Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece – Anna Komperda

Zaproszono do współpracy jako recenzentów: prof. Jadwigę Kołodziejską 
i prof. Annę Sitarską.

3. Materiały konferencyjne

[Nr 1] Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość 
w bibliotece akademickiej, Bydgoszcz – Gniew, 10-13 września 2000 r. 
[Nr 2] Konferencja Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na
przełomie wieków, Olsztyn – Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 r. 
[Nr 3] Konferencja Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy
rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 r. 

4. Elektroniczny serwis SBP 

• przeniesienie stron SBP spod dotychczasowego adresu i włączenie jako
elementu składowego do serwisu Elektroniczej BIBlioteki (dostęp do infor-
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macji przez kilkanaście linków tematycznych rozbudowywanych 
w miarę potrzeby)

• utworzenie listy dyskusyjnej SBP (sbplist@ebib.site.pl), lipiec 2001

5. Konferencje, warsztaty – organizacja i udział

• I Konferencja EBIB Internet w bibliotekach. Próba bilansu, perspektywy
rozwoju, Wrocław, grudzień 2001 r.

• Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001 / Anna Komperda, 
I Konferencja EBIB Internet w bibliotekach. Próba bilansu, perspektywy
rozwoju, Wrocław, grudzień 2001 r.

• referat pt. EBIB – electronic information bulletin for libratians. A journal
and an information service – Anna Komperda, konferencja Internet libra-
rian international, Londyn, marzec 2001 r. (okolicznościowy CD z infor-
macjami o EBIB oraz bibliotekach w Polsce) 

6. Przygotowywanie programów, opinii i ekspertyz 

• Raport o polskich bibliotekach dla Fundacji Mellindy i Billa Gates (we
współpracy z Fundacją Batorego)

• Projekt aktywizacji bibliotek publicznych INFOBIBNET (zaprezentowany
przez Aleksandra Radwańskiego na konferencji Internet w bibliotekach.
Próba bilansu i perspektywy rozwoju)

• Koncepcja powołania przy Zarządzie Głównym SBP Biura Grantowego 
(B. Michalska)

7. Inspirowanie i nawiązywanie współpracy w kraju i zagranicą 

• nawiązanie współpracy z Fundacją Bertelsmanna w sprawie zdalnego
kształcenia bibliotekarzy 

• przedstawiciel EBIB – A. Radwański w Forum ds. budowania Społeczeń-
stwa Informacyjnego w Polsce

• współpraca z Fundacją Stefana Batorego, Fundacją Bertelsmanna, Funda-
cją Edukacji Ekonomicznej i programem Interklasa.

8. Zjazdy / spotkania 

• I walne zebranie redakcji serwisu Elektroniczna Biblioteka i Sekcji Komisji
Wydawnictw Elektronicznych, Kraków, 7-8 lipca 2001 (sprawozdania prac
poszczególnych zespołów, dotychczasowa realizacja strategii, promocja 
i marketing EBIB, plan na rok 2002)

• Zebranie Zarządu KWE, Wrocław, 9 grudnia 2001 (sprawy zw. z konferen-
cją organizowaną przez KWE, wstępny plan realizacji grantu Fundacji
Batorego, sprawy bieżące)

EBIB współtworzą 23 osoby. Liczba ta podlega wahaniom ze względu na spo-
łeczny charakter pracy.
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2002
1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• przeredagowanie strony głównej serwisu, utworzenie bieżąco aktualizo-
wanego folderu Aktualności

• przeorganizowanie działu Linki – dodano nowe serwisy: Rynek wydawni-
czy i księgarski (Jadwiga Wielgut-Walczak), Granty (Marzena Marcinek),
Prereprinty (Andrzej Kamieński, Politechnika Warszawska – nowy redaktor
serwisów), Digitalizacja, Raporty i standardy

• rozpisanie konkursu na nową witrynę Elektronicznej Biblioteki
• przejście ze składu w html na skład w php – przeszkolenie redakcji tech-

nicznej oraz pozostałych redaktorów (Szymon Matuszewski).
• uruchomienie Bazy polskich bibliotek z możliwością wyszukiwania wg

nazwy biblioteki i miejscowości (marzec 2002 r.)
• zmiana wyglądu strony WWW Elektronicznej Biblioteki (nowy projekt –

listopad 2002 r.)

2. Biuletyn EBIB – ukazało się 11 numerów Biuletynu EBIB 

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2002 (30) Jakość w bibliotekarstwie I. Teorie – projekty – kształcenie – 
Bożena Bednarek-Michalska, Małgorzata Kisilowska

2/2002 (31) Jakość w bibliotekarstwie II. Konfrontacje praktyczne – 
Bożena Bednarek-Michalska, Małgorzata Kisilowska

3/2002 (32) Reklama usług bibliotecznych – Marek Jurowski

4/2002 (33) Standardy i organizacja – Aleksander Radwański

5/2002 (34) Licencje dla bibliotek – Anna Filipowicz

6/2002 (35) Biblioteki kościelne i teologiczne – Bożena Grocholska

7/2002 (36) Konsorcja i współpraca bibliotek – Anna Komperda

8/2002 (37) Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy – Marzena Marcinek

9/2002 (38) Użytkownicy systemów sieciowych – Stanisław Skórka

10/2002 (39) Współczesna sztuka edytorska – Jadwiga Wielgut-Walczak

11/2002 (40) Informacja biznesowa – Barbara Szczepańska
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• poszerzenie Rady Naukowej – prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz 
i dr Ewa Głowacka

• rozwijanie strony angielskiej Biuletynu (tłumaczenie abstraktów oraz 
uzupełnienie strony o angielskie wersje Ustawy o bibliotekach i projektu
Infobibnet

3. Materiały konferencyjne

W serii Materiały konferencyjne ukazały się dwa numery:

[Nr 4] Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników.
Warszawa, 23 – 24 września 2002 r.

[Nr 5] Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych. Chełm – Okunin-
ka, 19-21 września 2002 r.

4. Serwis SBP

Prace nad nową wersją stron SBP w jęz. polskim i angielskim (P. Bierczyński,
M. Dynkowski).

5. Konferencje i warsztaty – organizacja i udział 

• KWE wraz z Biblioteką Narodową zorganizowała jednodniową konferen-
cję na temat digitalizacji w bibliotekach polskich;

• Marzena Marcinek wygłosiła referat pt. Polish Nation-wide Service of
Librarians and Scientific Information Workers „EBIB" as a Source of 
Information on European Programmes – Needs and Possibilities of Coope-
ration, 11 Międzynarodowe Seminarium Scientific and Technical Informa-
tion in Central and Eastern Europe, Zakopane 15-18 May 2002 

• Bożena Bednarek-Michalska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji
Lifestyle Libraries Biblioteki dla młodych klientów w Dreźnie organizowa-
nej przez Fundację Bertelsmanna 

• Członkowie redakcji EBIB uczestniczyli w wielu konferencjach, m. in.: Byd-
goszczy (Szymon Matuszewski), Zakopanem, Suchej Beskidzkiej, 
Kielcach, Gdańsku (Infobazy). 

6. Przygotowywanie programów, opinii i ekspertyz 

• prace w ramach KWE i redakcji EBIB nad wdrożeniem projektu aktywizacji
bibliotek publicznych INFOBIBNET. W kwietniu odbyła się w Bibliotece
Narodowej narada konsultacyjna, której celem było powołanie Konsor-
cjum Bibliotek Publicznych. INFOBIBNET został zarekomendowany jako
projekt wspierający komputeryzację bibliotek w opracowanym przez Mini-
sterstwo Infrastruktury projekcie ePolska 2006
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• stworzenie na łamach EBIB otwartego forum dyskusji o kształceniu biblio-
tekarzy

• aktywizacja środowiska studentów poprzez stworzenie forum dla studen-
tów

7. Inspirowanie i nawiązywanie współpracy w kraju i zagranicą 

• współpraca z Fundacją Bertelsmanna – projekt kursu internetowego dla
bibliotekarzy BIBWEB (A. Radwański, B. Michalska)

• opracowanie poprawek do strategii rządowej ePolska (A. Radwański,
B,Michalska, A. Filipowicz)

• współpraca z Fundacją Stefana Batorego, Fundacją Edukacji Ekonomicznej
i programem Interklasa

• wspieranie projektu INFOBIBNET
• Zaangażowanie w dyskusję nad kształtem projektu Polskiej Biblioteki Inter-

netowej i udziałem w programie eContent (Anna Filipowicz, 
Marzena Marcinek, Bozena Michalska, Barbara Szczepańska, 
Aleksander Radwański, Jadwiga Wielgut-Walczak).

8. Zjazdy / spotkania 

• II Walne zebranie KWE SBP i spotkanie robocze redakcji serwisu Elektro-
niczna Biblioteka i Sekcji Komisji Wydawnictw Elektronicznych, Jarków, 
8-12 lipca 2002 r. W spotkaniu uczestniczyli: Beata Antczak, Piotr Bier-
czyński, Joanna Broniarczyk, Małgorzata Dobosz, Anna Filipowicz, Bożena
Grocholska, Joanna Grześkowiak, Marek Jurowski, Joanna Kmiecińska,
Anna Komperda, Piotr Malak, Marzena Marcinek, Szymon Matuszewski,
Bożena Michalska, Monika Niemirowska, Aleksander Radwański, Barbara
Szczepańska, Jadwiga Wielgut-Walczak. 
W pierwszym dniu spotkania odbyło się III walne zebranie KWE. Przedsta-
wiono sprawozdania z działalności poszczególnych serwisów, zespołów
oraz biuletynu EBIB za ostatni rok, omówiono strategię EBIB, promocję
serwisu, problemy redakcji technicznej oraz sprawy kadrowe.
W drugim dniu dyskutowano o ustaleniu wspólnych standardów i proce-
dur w redagowaniu Biuletynu EBIB. Joanna Grześkowiak przedstawiła
zasady poprawnej redakcji tekstów oraz wskazówki dla autorów, Marek
Jurowski omówił problemy korekty. W dyskusji po obydwu wystąpieniach
autorzy zobowiązali się do opracowania zasad korekty i redakcji tekstów,
które umieszczone zostaną na stronach technicznych EBIB. W podsumo-
waniu Jadwiga Wielgut-Walczak wygłosiłą referat o opracowaniu artyku-
łów naukowych przeznaczonych do opublikowania. 
W trzecim dniu spotkania podjęto próbę wypracowania dokumentu Struk-
tura EBIB i strategia na lata 2003-2004, stanowiącego podsumowanie
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odbytych już obrad. W dyskusji nad recenzowaniem artykułów do Biulety-
nu EBIB rozważano recenzowanie wszystkich artykułów (co znacznie
wydłuża proces wydawniczy) lub tylko wybranych tekstów. Aleksander
Radwański zaproponował wydawania w pełni recenzowanego półroczni-
ka „Przegląd EBIB" w polskiej i angielskiej wersji językowej, a w Biuletynie
EBIB recenzowania tylko wybranych artykułów. Propozycją zaakceptowa-
no jednogłośnie. 
Czwarty dzień rozpoczęło szkolenie pt. Między funkcjonalnością a pięk-
nem – uwagi o redagowaniu, przeprowadzone przez Jacka Czarnika 
z Wydawnictwa RUTA. Następnie odbyły się szkolenia zespołów korekty 
i technicznego oraz spotkania poszczególnych zespołów.

• Spotkanie redakcji EBIB z Radą Naukową Biuletynu 21 listopada 2002 r.
(rola i zadania Rady, koncepcja „Przeglądu EBIB" [EBIB Journal], tworzenie
bazy danych recenzentów).

24



25

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2003
1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Aktualności – ukazały się 184 komunikaty
• Serwisy informacyjne 

– rozbudowa Bazy polskich bibliotek
– stworzenie ogólnej wyszukiwarki w zasobach serwisu EBIB
– gruntowna przebudowa i aktualizacja serwisów: Edukacja i Prawo
– rozwijanie serwisu Digitalizacja
– udostępnienie serwisu Biblioteki wirtualne w postaci bazy danych

(dotychczas serwis był prezentowany w postaci statycznej strony php)
– aktualizacja wszystkich serwisów

Nowa strona główna EBIB – 2003 r.



Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny: 

Anna Komperda kontrola całego serwisu, opracowanie struktury 
i zasad działania Bazy polskich bibliotek, redakcja 
serwisów: Biblioteki na świecie – katalogi on-line, 
Serwisy bibliotekarskie, Firmy dla bibliotek, Rynek 
wydawniczy i księgarski, Czasopisma – serwisy 
informacyjne, katalogi, portale, bazy danych.

Redaktorzy serwisów:

Barbara Szczepańska Czasopisma bibliotekarskie, Prawo
Małgorzata Kaczarowska Digitalizacja, Edukacja, Prawo
Anna Filipowicz Konferencje
Marzena Marcinek Granty dla bibliotek
Aleksander Radwański Standardy
Bożena Bednarek-Michalska Raporty i projekty
Maciej Dynkowski Biblioteki narodowe, 

Organizacje bibliotekarskie
Dorota Lipińska Biblioteki wirtualne
Joanna Broniarczyk Baza polskich bibliotek

(aktualizacja danych)
Bożena Grocholska Baza polskich bibliotek (korekta danych)

Zespół redaktorów stron SBP:

Piotr Bierczyński, Maciej Dynkowski 

Struktura i wykorzystanie serwisów informacyjnych

W maju 2003 r. zmieniono strukturę serwisów. Zlikwidowano osobny dział
Linki – połączenia do sieciowych zasobów bibliotekarskich, a wszystkie serwi-
sy działające w ramach Linków oraz inne, prezentowane do tej pory na stro-
nie głównej EBIBu udostępnione są na nowej stronie – łącznie 17 serwisów:
• Baza polskich bibliotek
• Biblioteki na świecie – katalogi on-line
• Biblioteki narodowe 
• Biblioteki wirtualne 
• Digitalizacja
• Firmy dla bibliotek
• Granty dla bibliotek 
• Organizacje bibliotekarskie
• Rynek wydawniczy i księgarski 
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• Serwisy bibliotekarskie 
• Czasopisma (bibliotekarskie) i Czasopisma – serwisy informacyjne, katalo-

gi, portale, bazy danych
• Edukacja
• Konferencje
• Prawo
• Standardy
• Raporty, projekty

Najczęściej wykorzystywane serwisy:

• Baza polskich bibliotek
• Biblioteki wirtualne (serwisy i projekty związane z udostępnieniem 

w postaci cyfrowej różnego rodzaju dokumentów – tekstów klasyki pol-
skiej i światowej, literatury naukowej, projektów multimedialnych)

• Biblioteki na świecie – katalogi on-line – możliwość szybkiej lokalizacji lite-
ratury w katalogach bibliotek na świecie

• Digitalizacja – nowy serwis uruchomiony pod koniec 2002 r., gromadzi
dane na temat zdigitalizowanych zbiorów polskich bibliotek

• Czasopisma bibliotekarskie – informacje o czasopismach i spisy treści
poszczególnych numerów 

• Czasopisma – strony internetowe poświęcone czasopismom: bazy danych,
serwisy, wydawnictwa

• Edukacja – ośrodki i kierunki kształcenia bibliotekarzy w Polsce 

Baza polskich bibliotek

• opracowanie zasad poprawnego działania Bazy polskich bibliotek z moż-
liwością sprawnego tworzenia i aktualizowania nowych rekordów na stro-
nach technicznych, wyszukiwania po wszystkich elementach rekordu 
i zadawania zapytań złożonych na stronach dla użytkowników. Opraco-
wano strukturę rekordu bazy, który zawiera:
– Siglum BN
– nazwę biblioteki
– nazwę angielską biblioteki
– nazwę instytucji macierzystej
– nazwę w j. angielskim instytucji macierzystej
– typ biblioteki po polsku i angielsku
– nazwę kraju, w którym funkcjonuje polska biblioteka
– nazwę regionu administracyjnego kraju: województwo, powiat
– nazwę miejscowości
– typ miejscowości (wieś, miasto powiatowe, miasto na prawach powia-

tu itp.)
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– adres poczty elektronicznej
– adres witryny WWW
– katalog on-line
– nazwę systemu bibliotecznego
– status biblioteki naukowej
– informację o digitalizacji zbiorów
– uwagi

• uruchomienie wyszukiwania bibliotek wg różnorodnych kryteriów: nazwy
i typu biblioteki, nazwy miejscowości i województwa, systemu bibliotecz-
nego, katalogu on-line, statusu (biblioteka naukowa), angielskiej wersji
strony WWW, digitalizacji zbiorów

• uruchomienie połączenia rekordów Bazy polskich bibliotek EBIB z odpo-
wiednimi rekordami bibliotek w Informatorze o polskich bibliotekach BN,
w których są zawarte dodatkowe informacje, np. o adresie pocztowym
biblioteki, prenumerowanych bazach danych (współpraca z Biblioteką
Narodową)

• uruchomienie angielskiej wersji bazy 

Baza polskich bibliotek była prezentowana na II Konferencji Internet w biblio-
tekach, Wrocław 2003 r.

Do grudnia 2003 r. w Bazie zarejestrowano 1170 stron WWW polskich biblio-
tek. Jest to obecnie najpełniejsze źródło informacji o polskich bibliotekach,
które posiadają swoje strony WWW w Internecie.

2. Biuletyn EBIB

Ukazało się 11 numerów. Biuletyn, podobnie jak cały serwis, ma nową szatę
graficzną. Każdy numer ma swoją kolorystykę. 

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2003 (41) Biblioteki publiczne wielkich miast – 
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

2/2003 (42) Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne projekty 
i strategie – Anna Filipowicz

3/2003 (43) Dzieci, książka, biblioteka – Bożena Bednarek-Michalska

4/2003 (44) Organizacje bibliotekarskie – Stanisław Skórka

5/2003 (45) Biblioteki wyższych szkół niepublicznych problemy i nowe 
rozwiązania organizacyjne – Marek Jurowski

6/2003 (46) Internet i copyright – Barbara Szczepańska
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7/2003 (47) Społeczeństwo informacyjne co i jak budujemy? – 
Aleksander Radwański

8/2003 (48) Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek – 
Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf

9/2003 (49) Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji – 
Anna Komperda

10/2003 (50) Mniejszości narodowe a biblioteki – Bożena Grocholska

11/2003 (51) Czytelnik czy klient? – Marzena Marcinek

Redakcja Biuletynu EBIB

• Redaktor Naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska
• Redaktorzy: Anna Filipowicz, Bożena Grocholska, Marek Jurowski, Dorota

Lipińska, Anna Komperda, Marzena Marcinek, Aleksander Radwański
• Praca on-line jest pracą wolontariacką i trzeba ją rozkładać tak, by nie koli-

dował z obowiązkami w pracy etatowej. Zgodnie z ubiegłorocznym postu-
latem Zespołu, Biuletyn EBIB nie jest już czasopismem recenzowanym,
ponieważ kolidowało to z czasem wychodzenia poszczególnych numerów. 

• Liczba czytelników Biuletynu EBIB, w porównaniu z rokiem poprzednim,
wyraźnie wzrosła i wynosi ok. 3 500 stałych czytelników. 462 subskry-
bentów Biuletynu otrzymuje regularnie spakowane spisy treści i drukuje
Biuletyn. 

• Liczba wejść na stronę główną EBIB w 2003 r.: 575 368

• Liczba wejść na stronę Biuletynu: 20 104

Zespół korekty

• Korektą objęto 158 tekstów.
• Skład zespołu: Beata Antczak – kierownik, Hanna Kalinowska, Izabella

Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Zakrzewska 
• Wprowadzono nowe zasady sporządzania przypisów do dokumentów

drukowanych (PN ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawar-
tość, forma i struktura) oraz elektronicznych (PN-ISO 690-2 Informacja 
i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich
części). Opracowano odpowiednie wskazówkach dla autorów. 

• Od numeru listopadowego 50/2003 wprowadzono nowy system pracy:
nad pierwszą korektą pracują dwie osoby, drugą korektę wykonuje kie-
rownik zespołu korekty. 
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Redakcja angielska

• Skład zespołu redakcji angielskiej: Joanna Grześkowiak – kierownik,
Michalina Byra, Ewa Formela, Dorota Jaglarz, Marta Sobieszek

• Prace Redakcji angielskiej:
– realizacja przyznanego EBIB-owi w roku 2002 grantu Open Society

Institute – celem projektu było przetłumaczenie na język angielski
wybranych artykułów, opublikowanych w 2002 roku w polskiej wersji
Biuletynu EBIB i udostępnienie ich na odrębnych stronach interneto-
wych, stworzonych w ramach angielskiej wersji serwisu EBIB; prace
zakończono w czerwcu 2003 roku; przetłumaczono 46 tekstów

– tłumaczenie i zamieszczanie na stronach angielskich abstraktów z bie-
żących numerów Biuletynu EBIB

– tłumaczenie na język polski artykułów zagranicznych autorów
– tłumaczenie na język polski referatów wygłoszonych na konferencji

Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja (O.Gil-
man, J.Geges, E.Hutzler)

– opracowanie angielskiej wersji strony konferencji Internet w bibliote-
kach II

– bieżąca pomoc w przygotowaniu konferencji Internet w bibliotekach II.
Łączność, współpraca, digitalizacja (zawiadomienia, komunikaty, rezer-
wacja hoteli)

• W 2003 r. do Zespołu angielskiego dołączyła Ewa Formela z Biblioteki
Głównej Politechniki Wrocławskiej.

Zespół techniczny

• Skład Zespołu technicznego: Joanna Broniarczyk, Łukasz Kaleta, Szymon
Matuszewski, Aleksander Radwański, Marek Stepowicz

• Opracowanie i udostępnienie Bazy polskich bibliotek w postaci umożli-
wiającej szybkie i łatwe wyszukiwanie danych przez użytkowników

• Kontynuowanie przekształcania serwisów informacyjnych na bazy danych. 

3. Materiały konferencyjne 

[Nr 6] Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja, Wro-
cław, 23-26 września 2003 r.

[Nr 7] Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy Czytelnik czy klient?, Toruń,
4-6 grudnia 2003 r.
• redaktor serii: Barbara Szczepańska 
• korekta: Marek Jurowski, Joanna Grześkowiak, Beata Antczak
• redaktorzy techniczni: Aleksander Radwański, Barbara Szczepańska, Szy-

mon Matuszewski
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4. Serwis SBP

Serwis jest aktualizowany i na bieżąco rozwijany. Z okazji konferencji IFLA 
w Berlinie w lipcu przygotowano nową wersję stron angielskich serwisu.

5. Konferencje, warsztaty – organizacja i udział

• EBIB na Kongresie IFLA: 
– sekretarz redakcji przygotował informację prasową o kongresie, którą

rozesłano do redakcji czasopism: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, oraz agencji prasowych PAP i IAR

– Anna Filipowicz i Aleksander Radwański otrzymali akredytacje dzienni-
karskie na Kongres

– na stronach EBIB codziennie zamieszczano najświeższe informacje
Kongresu

– Marzena Marcinek wygłosiła referat pt. The EBIB Electronic Library:
from LIS e-journal to e-service. A bottom up initiative for 
a networked library service in Poland; a four-year perspective

– w Kongresie uczestniczyły także Bożena Bednarek-Michalska i Barbara
Szczepańska

– własnym nakładem przygotowano koszulki reklamujące EBIB, które
członkowie redakcji nosili podczas konferencji oraz znaczki promujące
EBIB, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczestników
konferencji. 

– Marzena Marcinek wygłosiła prelekcję na temat konferencji IFLA i na
temat EBIBu w październiku 2003 r. w Krakowskim Oddziale SBP.

• Anna Komperda wygłosiła wykład dla studentów wrocławskiego bibliote-
koznawstwa w ramach cyklu Działalność wydawnicza bibliotek oraz 
2 wykłady na kursie Czasopisma elektroniczne w czerwcu i październiku.

• Małgorzata Kaczarowska wygłosiła wykład dla pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie w grudniu 2003 r.

• Aleksander Radwański i Barbara Szczepańska brali udział przy tworzeniu
CD do wystawy w Bibliotece Narodowej Z biblioteką do Unii.

Patronat medialny EBIB:

• BOBCATSSS 2003
• Biblioteki publiczne po rozszerzeniu UE, Warszawa, 20-21 listopada 2003 r., 
• Czytelnik czy klient?, Toruń, 04-06 grudnia 2003 r. 

6. Przygotowanie programów, opinii i ekspertyz 

• utworzenie i moderowanie forum EBIB
• opracowałnie stanowiska SBP do projektu Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych – Barbara Szczepańska (listopad 2003 r.)
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• opinie dla ZG SBP w sprawach związanych z nowymi technologiami 
w bibliotekach

• opinie do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w sprawie PBI
• BIBWEB – prace nad programem dla polskich bibliotekarzy – współpraca 

z Fundacją Bertelsmanna
• przesyłaliśmy swoje głosy w dyskusji i opnie na różne tematy za granicę 

w związku z zapytaniami bibliotekarzy z różnych ośrodków
• Computerworld – przesyłanie ciekawych tematów dotyczących bibliotek,

rekomendacja kontaktów w środowisku wydawców i bibliotekarzy
• informacje dla prasy o sprawach nowoczesnego bibliotekarstwa (w odpo-

wiedzi na zapytania dziennikarzy)

7. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i za granicą 

• Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Komitecie Badań Nauko-
wych – udział Aleksandra Radwańskiego

• współpraca z Fundacją Stefana Batorego, programem Interklasa
• wspieranie projektu INFOBIBNET
• włączenie Biuletynu EBIB do bazy Directory of Open Access Journals

(DOAJ) http://www.doaj.org
• współpraca z Notesem Wydawniczym (wzajemna reklama, publikacje tek-

stów, rekomendacje w środowisku wydawców i bibliotekarzy)

8. Zjazdy / spotkania

• Nadzwyczajne zebranie Zarządu KWE SBP, Wrocław, Ossolineum, 1 lutego
2003 r.
– z funkcji członka Zarządu zrezygnował Szymon Matuszewski, na jego

miejsce Zarząd powołał Marka Jurowskiego
– omówienie strategii pracy
– omówienie przygotowań do konferencji
– koncepcja zawartości pierwszego numeru EBIB Review
– sprawy bieżące.

Zarząd skonstatował zgodnie, że przymiarki do komercjalizacji EBIB,

dokonywane od poprzedniego roku, nie dały oczekiwanych efektów.

W związku z tym Zarząd postanowił „powrót do źródeł" tzn. prze-

strzeganie zasady, że praca w EBIB jest posłannictwem, za które nikt

nie powinien oczekiwać wynagrodzenia proporcjonalnego do włożo-

nego wysiłku; jeśli coś będzie opłacane, to tylko symbolicznie. Wyjąt-

ki od tej reguły mogą dotyczyć np. przekładów i konkretnych prac

informatycznych. Zarząd uznał, że mimo darmowej pracy, będzie

oczekiwać od zespołu pełnego zaangażowania. Dlatego też będzie

weryfikować skład zespołu w oparciu o aktywność i zaangażowanie

jego członków. 
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W celu usprawnienia pracy Zarządu postanowiono stworzyć oddzielną
listę dyskusyjną obejmującą członków Zarządu.

• Walne zebranie redakcji EBIB, Warszawa, maj 2003 – bieżące sprawy
redakcji oraz sprawy techniczne.

10. Sprawy osobowe

Zmiany dotyczyły wszystkich zespołów EBIB: redakcji Serwisu EBIB, Zespołu
korekty i Zespołu redakcji angielskiej. 

• Szymon Matuszewski zrezygnował z funkcji redaktora i członka Zarządu
EBIB

• Marek Jurowski został powołany do Zarządu EBIB, zrezygnował z funkcji
kierownika Zespołu korekty

• Beata Antczak objęła funkcję kierownika Zespołu korekty 
• Joanna Kmiecińska-Maciejewska (Zespół korekty) odeszła na urlop

• Z pracy w EBIB zrezygnowały: 
– Urszula Puszkiewicz (red. serwisu Edukacja)
– Jadwiga Wielgut-Walczak (red. serwisu Rynek wydawniczy i księgarski)
– Wioletta Kobylińska (Zespół korekty) 

• Nowe osoby w Zespole EBIB:
– Małgorzata Kaczarowska (redakcja serwisów: Digitalizacja, Edukacja,

Prawo)
– Ewa Formela (zespół angielski)
– Hanna Kalinowska (zespół korekty)
– Izabella Milewska-Warta (zespół korekty)
– Sylwia Wołek-Biernat (zespół korekty)
– Zuzanna Zakrzewska (zespół korekty)
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Aleksander Radwański

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Czy istnieje środowisko bibliotekarzy (50 numerów później)?

Jubileuszowa laurka 

EBIB „wyprodukował" 50 numerów biuletynu. Chyba nas to trochę zaskoczyło.
Pomimo pomysłowości Piotra Bierczyńskiego nie zdołaliśmy zorganizować żadne-
go happeningu, marszu, rautu... i chyba energii starczy nam jedynie, by posypać
się konfetti i zatrąbić nieco żałośnie, siedząc do późnej nocy przed komputerem...
Tak to wygląda, jak się bierze udział w wirtualnym przedsięwzięciu! Radości są
też wirtualne, choć nie brakowało i tych klasycznych, kiedy mieliśmy okazję
spotkać się w „realu", jak mawiają internetowi wyjadacze. 
Wirtualność chroni nas przed rozpadem. Myślę, że pracując w ograniczonej
fizycznie przestrzeni dawno popadlibyśmy w nierozwiązywalne konflikty.
Będąc „buforowani" przez sieć, mamy czas pomyśleć i poskromić tempera-
menty, choć nie zawsze się to udaje. Do redakcji lgną indywidualiści o wyrazi-
stych poglądach i zbudowanie kompromisu jest czasem niemożliwe. Dlatego
wielu współtwórców EBIBa zdecydowało się na zakończenie współpracy – nie-
którzy sami, niektórych skłonił do tego perswazją zarząd serwisu, inni odeszli,
nie mogąc pogodzić pracy dla EBIBa z karierą zawodową. Każdy z nich zosta-
wił jednak cząstkę siebie na naszych łamach i dziś chciałbym jeszcze raz ich
przypomnieć i podziękować wszystkim byłym „Ebibkom". 
Pierwszym „byłym" został Zbigniew Zakrzewski, ale jego śladami poszli też inni
członkowie-założyciele: Anna Osiewalska, Urszula Puszkiewicz i Stanisław Skór-
ka. Długoletni członkowie naszego zespołu, z którymi rozstaliśmy się, to: Moni-
ka Niemirowska i Jadwiga Wielgut-Walczak. Krócej, choć równie intensywnie byli
z nami: Małgorzata Dobosz, Wioletta Kobylińska i Piotr Malak. 
Dziś EBIB to 28 osób. Nie wyobrażam sobie naszego zespołu bez pozytywnego
myślenia Bożeny Michalskiej, porażającej kompetencji Anny Komperdy 
i Barbary Szczepańskiej, czy „ukrytej wiedzy" o polskim bibliotekarstwie Anny
Filipowicz (jeśli czegoś nie wiem o naszym środowisku, będzie to wiedziała 
z pewnością właśnie Anna Filipowicz). EBIB funkcjonuje sprawnie dzięki syste-
matycznej pracy całego zespołu korektorów, składaczy, tłumaczy i redaktorów
serwisów informacyjnych, którzy choć mało widoczni, są tą właśnie „fabryką",
która produkuje poszczególne numery biuletynu i towarzyszące mu serwisy Trze-
ba wyróżnić tu szczególnie cichą, lecz niezawodną Joannę Grześkowiak, naj-
pierw szefa korekty, później redaktora naczelnego wersji angielskiej i Marka
Jurowskiego, szefa korekty (który właśnie abdykował z tej funkcji na rzecz Beaty
Antczak) i demona organizacji, któremu zawdzięczamy sprawny przebieg dwóch
konferencji, jakie współorganizował EBIB. Inni członkowie tego barwnego towa-
rzystwa to: Joanna Broniarczyk, Michalina Byra, Bożena Grocholska, Małgorzata
Kaczarowska, Łukasz Kaleta, Hanna Kalinowska, Joanna Kmiecińska-Maciejew-
ska, Dorota Lipińska, Marzena Marcinek, Szymon Matuszewski, Izabella Milew-
ska-Warta, Marta Sobieszek, Marek Stepowicz. Serwis SBP uparcie prowadzi
dwóch tytanów pracy: Piotr Bierczyński i Maciej Dynkowski, zaś zza oceanu
(Kanada) wspiera nas jedyny zagraniczny, choć bliski naszemu sercu „Ebibek" –
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Dorota Jaglarz. Od paru lat cieszymy się patronatem i opieką naukową profe-
sorów: Jadwigi Kołodziejskiej i Anny Sitarskiej, do których dołączyły w ubie-
głym roku Ewa Głowacka i Maria Pidłypczak-Majerowicz. 
Czytelniku, mam świadomość, że mogła znużyć Cię ta wyliczanka, ale każde 
z tych nazwisk to dla mnie historia, za którą kryją się żywe twarze, bogate oso-
bowości i wiele ciekawych sytuacji, o których można by wieść długie opowie-
ści... W ramach tej laurki czułem się w obowiązku po prostu wymienić wszyst-
kich twórców EBIBa, by choć tak skromnie uczcić ich pracę i zaangażowanie. 
Laurka ta jednak ma swój cel. Te kilkadziesiąt nazwisk członków redakcji oraz
następne około 200 nazwisk naszych autorów (dzięki Wam, o Autorzy, którzy
chcecie pisać dla nas!) to znacząca część naszego środowiska. Dlaczego? 
Bo jak się spojrzy na skład osobowy jakiegokolwiek ambitniejszego przedsię-
wzięcia w polskim bibliotekarstwie, to będzie to ten sam repertuar nazwisk!
Jeśli dodamy do tego nazwiska uczestników większości bibliotekarskich konfe-
rencji – to właściwie otrzymamy komplet. W zaokrągleniu byłoby to 500 osób.
Co robi pozostałe kilkadziesiąt tysięcy jakoby członków naszego środowiska
zawodowego? Błędem byłaby odpowiedź, że nic. Coś robi, ale co to jest? 

Podziały stare i nowe

W pierwszym numerze biuletynu popełniłem artykulik Wszyscy przeciw wszyst-
kim. Naszkicowałem wtedy linie demarkacyjne, które w dalszym ciągu istnieją, 
a niektóre się nawet pogłębiły, ale był to szkic zbyt zgrubny. Podziały trawiące
nasze środowisko zawodowe są dużo bardziej zróżnicowane, a ich natura znacz-
nie subtelniejsza niż wtedy przypuszczałem. W ciągu kilku lat, jakie upłynęły od
czasu napisania tamtego tekstu, miałem okazję przyglądać się naszemu środowi-
sku od różnych stron i doszedłem do kilku nowych wniosków. Niestety, nie mają
one waloru wiedzy socjologicznej, opartej na weryfikowalnej metodyce, jednak
nie oznacza to automatycznie, że będą pozbawione wartości poznawczych.
Pierwsza konstatacja: nie ma otwartego konfliktu! Zła to wiadomość czy
dobra? Dla tych co lubią mocne, ale konstruktywne dysputy, to jak poruszanie
się w galarecie. Ale większość akceptuje to raczej jako wyraz pewnej kultury
bycia, bez której stoczylibyśmy się na poziom ziejących inwektywami – prze-
praszam za wyrażenie – polityków. Może więc i dobrze, że staramy się ważyć
słowa, jeśli tylko nie zapominamy, że ważenie kiedyś musi się zakończyć dzia-
łaniem! „Wszyscy przeciw wszystkim" to zatem obraz nieprawdziwy, bo impli-
kujący postawy zbyt waleczne, podczas gdy przeważająca jest obojętność 
i zabarwiona tolerancją umiarkowana niechęć. Tam zaś, gdzie przeważa duch
integracji i współpracy, rzadko rozpościera się on szerzej niż na terytorialnie
ograniczoną grupę bibliotek określonego typu. Tym mocniejsze niechęci
wobec bibliotek „zewnętrznych" i tym mniej dla nich zrozumienia. 
Prawdziwa choroba, powodująca ogólną niemoc, jest rozproszona, lecz
wszechobecna, a linie podziału przebiegają wszędzie, nawet między sąsiedni-
mi biurkami. Paranoiczna wizja? Przyjrzyjmy się temu dokładnie. Biblioteki to
przedziwne miejsca – dla jednych to wyzwanie, dla innych azyl i tu tkwi istota
rozróżnień. Są więc bibliotekarze o dużej świadomości zawodowej, co dążą do
tego, by „bibliotekarz" oznaczał fachowca o określonym profilu – kompetent-
nego i sprawnego. Do tej grupy nieskromnie zaliczam twórców EBIBa, naszych
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autorów i sprzymierzeńców. Druga grupa to jednostki równie ambitne, ale reali-
zujące swoje własne cele. Biblioteka jest dla nich sprzyjającym miejscem, gdzie
mogą egzystować (bądź po prostu przeżyć), ale zarówno zawód bibliotekarza, jak
też wspólne interesy środowiskowe są dla nich drugorzędne i mało istotne. Takie
osoby tworzą często bardzo korzystne dla swoich placówek układy z miejscowy-
mi elitami, ale ich troska dotyczy wyłącznie jednej instytucji lub sieci instytucji
podległych. Najczęściej nie dążą oni do nagłaśniania swoich sukcesów z uwagi na
niebezpieczeństwo niezgodności z profesjonalną pragmatyką, której często zwy-
czajnie nie znają. To wyjaśnia, dlaczego w wielu bibliotekach wciąż uważa się np.
format MARC za niepotrzebną komplikację, a kultura organizacji pracy kończy się
na „przecież się znamy i wiemy kto co robi...". Ta grupa ma sojuszników w następ-
nej, traktującej pracę jako rodzaj aktywności towarzyskiej, z rzadka przerywanej
czynnościami zawodowymi, wykonywanymi czasem z dużym nawet zaangażo-
waniem (bo ileż można pić herbatę i plotkować!). Naturalne, że obie te grupy tor-
pedować będą pomiary efektywności, kształtowanie nowoczesnej pragmatyki 
i wszystkie inne działania, które od razu wykażą ich indolencję zawodową. Skut-
kuje to rozmazaniem zadań biblioteki, nieokreślonością stosowanych procedur
oraz panicznym lękiem przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Wreszcie grupa
ostatnia to genetyczni „pracownicy najemni", przychodzący do pracy punktualnie,
ale dreptający pod drzwiami na pół godziny przed jej zakończeniem, którzy
skwapliwie przedłużą każdy długi weekend, będą zabiegać o każdy dodatek 
i „przywilejek", którym zawsze „się należy", którzy zwykle są chorzy, jak praca się
spiętrza i chętnie przychodzą, gdy nic do roboty nie ma – zawsze „wywiązujący
się", nigdy za nic odpowiedzialni, zaś prasę fachową mieli w ręce ostatni raz na
studiach (jeśli je ukończyli). Często to skądinąd sympatyczni ludzie, ale co z tego? 

Pan „środowisko" 

Co to jest „środowisko bibliotekarzy"? Przez ostatnie trzy lata EBIB starał się
być widomym reprezentantem całego środowiska, zachęcany wypowiedziami
typu „może EBIB zrobi to lub tamto..." czy też „SBP powinno...", bo wszak
jesteśmy częścią Stowarzyszenia... Więc dwoimy się i troimy, nie śpimy po
nocach i nie oglądamy się na to, czy dokładamy do tego interesu, czy nie. 
I przez ostatnie trzy lata nie było w polskim bibliotekarstwie inicjatywy, wyda-
rzenia czy dyskusji, w której nie braliśmy udziału, której nie próbowaliśmy opi-
sać, skomentować lub choćby odnotować dla naszych czytelników. 
Ale oczywiście EBIB nie jest formalnym organem przedstawicielskim, zapraszanym
do jakichkolwiek gremiów, więc dowiadujemy się od czasu do czasu, że „były kon-
sultacje ze środowiskiem", zaś w roli środowiska wystąpiła Pani X z biblioteki Y, 
z którą rozmawiał Pan Urzędnik – z tym, że to co Pan Urzędnik zrozumiał, to nie-
koniecznie to, co Pani X mówiła. Nie mamy bynajmniej ambicji zastępowania ofi-
cjalnych organów ani nie kreujemy się na rzeczywistą reprezentację środowiska. 
W większym stopniu EBIB był w taką rolę wmanewrowany, ale jeśli to już nastąpi-
ło, zaś Pani X doskonale nas zna, to mogłaby się łaskawie podzielić z nami wyni-
kami swojej rozmowy lub wręcz je za naszym pośrednictwem upublicznić! 
Ta dziwaczna maniera załatwiania spraw „pod stołem" zasadza się na nadziei,
że w ten sposób uda się osiągnąć więcej, lepiej i szybciej coś dla konkretnej
biblioteki Y, bez oglądania się na to, ile stracą wszyscy pozostali. Nie znam
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przypadku, kiedy taki styl działania przyniósł długotrwałe, pozytywne skutki
dla jakiejkolwiek biblioteki, zaś destrukcyjne oddziaływanie takich postaw jest
aż nadto widoczne. Dlatego też różne konsorcja, związki i porozumienia
bibliotek przypominają sprzysiężenia oszustów, gdzie brak zaufania graniczy 
z paranoją, a jakakolwiek drobnostka proceduralna urasta do rangi nieprze-
zwyciężalnej trudności. Większość z nich kończy zatem swój żywot na papie-
rze, a jeśli dochodzi do współpracy, to wszyscy kończą zwykle z przekonaniem,
że niepotrzebnie narobili sobie kłopotu... 

Czas na podsumowania 

Opisane powyżej podziały i niereprezentatywność naszych reprezentacji to
próba diagnozy stanu „środowiska". O tym, że jest źle, pisze się dużo i chętnie,
pojawiają się pomysły na poprawę, nie mówiąc o gremialnym już pokrzykiwa-
niu, że „powinno być" żywo, ciekawie, nowocześnie i profesjonalnie. Pisałem
już, że od pokrzykiwania nic się samo nie zrobi, prócz bólu gardła. Ani EBIB,
ani SBP, ani brygada mutantów pod wodzą kapitana Planety nie zrobią „śro-
dowiska", jeśli „środowisko" grzebie sobie „na boczku", każdy we własnej „pia-
skownicy". Tu indywidualne pomyślności nie ułożą się w pomyślność
powszechną, a jedynie w chaos znoszących się wzajemnie działań i prądów.
Czyż nie obserwujemy tego obecnie? „Piłka" jest zatem po stronie dyrektorów
bibliotek i zatrudnionych tam specjalistów, bo tylko oni mogą podejmować
pewne decyzje i ośmielać swoich pracowników do szerszych działań. Tylko oni
mogą podejmować decyzje skutkujące finansowo i tylko oni mogą kreować
swoje instytucje zgodnie z nowoczesną, profesjonalną pragmatyką. Bibliote-
karze mają wielki atut. Jesteśmy wszędzie. Nie ma instytucji, firmy czy organi-
zacji, gdzie nie byłoby mniejszej lub większej biblioteki, wyposażonej czasem
w kameralną czytelnię lub wielką czytelnianą salę... Musimy dostrzec ten atut. 
Publicznie ośmiesza się nasz zawód. Jesteśmy pomijani lub uszczęśliwiani
„paciorkami". Ostatnie nominacje dyrektorskie dowodzą, że biblioteką kiero-
wać może w zasadzie każdy. Coraz częściej stosowany jest w naszych instytu-
cjach mobbing (czyli „terror w pracy"), mający na celu eliminację ludzi kompe-
tentnych, by pozbyć się świadków „radosnej twórczości" i zrobić miejsce dla
„swoich", co się nie znają, ale gdzieś pracować muszą, najchętniej na kierow-
niczych stanowiskach. 
Jeśli więc nasze środowisko jest, ale jakby go nie było, to może trzeba je stwo-
rzyć! Być może trzeba zacząć się radykalizować. Dlatego dedykuję szanownym
Koleżankom i Kolegom akapit autorstwa Boba Marley'a: 

Get up, stand up: stand up for your rights! 

Myślę, że ten utwór powinien stać się hymnem polskich bibliotekarzy w naj-
bliższych latach. Poza tym to fajny „kawałek", którym moglibyśmy ubarwić
nasze spotkania, kursy i konferencje... 

Czy istnieje środowisko bibliotekarzy (50 numerów później)? / Aleksander Radwański//
W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska.

– Nr 10/2003 (50) listopad. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : SBP KWE, 2003.
– Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/radwanski.php. – 

Tyt. z pierwszego ekranu. – ISSN 1507-7187
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1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Aktualności – ukazały się 293 komunikaty 
• Serwisy informacyjne:

– powstanie nowych serwisów: Praca i Technologie
– przebudowa dotychczas działających serwisów z postaci stron statycz-

nych do postaci baz danych: Czasopisma bibliotekarskie, Czasopisma –
serwisy, projekty, Rynek wydawniczy i księgarski, Biblioteki wirtualne,
Granty dla bibliotek

– aktualizacja i dalsze udoskonalanie zasad poprawnego działania Bazy
polskich bibliotek, dodanie nowych indeksów na stronach technicznych
usprawniających wprowadzanie danych, dodanie mechanizmów uła-
twiających analizę statystyczną na podstawie bazy 

– uruchomienie strony WWW, na którą wpływa korespondencja użyt-
kowników bazy z prośbą o zmianę danych bibliotek oraz zgłaszane są
zapytania do redaktorów bazy

Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny: 

Anna Komperda kontrola całego serwisu; zarządzanie Bazą polskich 
bibliotek; redakcja serwisów: Biblioteki na świecie 
– katalogi on-line, Serwisy bibliotekarskie, Firmy 
dla bibliotek, Biblioteki narodowe, Organizacje 
bibliotekarskie

Redaktorzy serwisów:

Barbara Szczepańska Czasopisma bibliotekarskie, Prawo
Małgorzata Kaczarowska Digitalizacja, Edukacja, Prawo
Anna Filipowicz, Konferencje
Marzena Marcinek, Granty dla bibliotek
Aleksander Radwański Standardy
Bożena Bednarek-Michalska Raporty i projekty
Dorota Lipińska Biblioteki wirtualne
Joanna Broniarczyk Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
Bożena Grocholska Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
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Dagmara Sawicka-Paleolog Rynek wydawniczy i księgarski, 
Czasopisma – serwisy informacyjne, 
katalogi, portale, bazy danych

Marek Stepowicz Praca
Andrzej Kamieński Technologie

Struktura i zakres tematyczny serwisów informacyjnych – 19 serwisów

• Baza polskich bibliotek – umożliwia połączenie z witrynami WWW i zawie-
ra wybrane informacje o bibliotece, takie jak: adres strony WWW i poczty
elektronicznej, typ biblioteki, system biblioteczny, katalog on-line, status
biblioteki, informacje o digitalizacji zbiorów. Istnieje wersja bazy w jęz.
angielskim. Dane statystyczne uzyskane na podstawie Bazy można wyko-
rzystać do opracowania zestawień i raportów dot. obecności polskich
bibliotek w Internecie

• Biblioteki na świecie – katalogi on-line – zbiór adresów stron WWW kata-
logów na świecie 

• Biblioteki narodowe – adresy stron bibliotek narodowych, w tym dziedzi-
nowych (np. bibliotek amerykańskich: medycznych, rolniczych, ochrony
środowiska)

• Biblioteki wirtualne – serwisy i projekty związane z udostępnieniem 
w postaci cyfrowej tekstów klasyki polskiej i światowej, literatury nauko-
wej, projektów multimedialnych, tworzonych w Polsce i na świecie

• Digitalizacja – wykaz polskich bibliotek, które digitalizują swoje zbiory 
(z wykazami tytułów zdigitalizowanych i przeznaczonych do digitalizacji)

• Firmy dla bibliotek – strony i adresy firm oferujących oprogramowanie 
i wyposażenie bibliotek

• Granty dla bibliotek – źródła informacji o fundacjach i grantach wspiera-
jących m.in. działalność bibliotek i ośrodków informacji

• Organizacje bibliotekarskie – strony WWW polskich i zagranicznych orga-
nizacji oraz stowarzyszeń bibliotekarskich

• Rynek wydawniczy i księgarski – portale i serwisy informacyjne branży
wydawniczej i księgarskiej

• Serwisy bibliotekarskie – zbiór polskich i zagranicznych zasobów dla
bibliotekarzy – portali, serwisów polskich i zagranicznych

• Czasopisma bibliotekarskie – spisy treści polskich czasopism bibliotekar-
skich, adresy pocztowe i strony WWW wydawców, linki do stron interne-
towych czasopism bibliotekarskich na świecie

• Czasopisma – serwisy informacyjne, portale, bazy danych poświęcone cza-
sopismom drukowanym i elektronicznym 

• Edukacja – wykaz ośrodków prowadzących różnorodne formy kształcenia
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz kursów i szko-
leń podwyższających kwalifikacje
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• Konferencje – polskie i zagraniczne konferencje, seminaria, zjazdy
• Praca – strona z formularzem zgłoszeniowym dla pracodawców i osób

poszukujących pracy 
• Prawo – zbiór aktów prawnych dotyczących bibliotek oraz innych ustaw

związanych z zawodem bibliotekarza
• Standardy – linki do stron internetowych, na których są publikowane pro-

jekty standardów obowiązujących lub aktualnie rozwijanych
• Raporty, projekty, dokumenty – pełne teksty opublikowanych w sieci

raportów i projektów dotyczących bibliotek
• Technologie – przegląd technologii mających zastosowanie w bibliotekach 

W 2004 r. powstały dwa nowe serwisy: Praca (M. Stepowicz) i Technologie

(A. Kamieński). Serwis Technologie został zamknięty z końcem roku, a redak-
tor prowadzący wycofał się ze współpracy z zespołem EBIB.

Serwis Czasopisma bibliotekarskie całkowicie przerobiono od strony formalnej
i technicznej.

Serwis Granty był dwukrotna kompleksowo aktualizowany; od wiosny serwis
funkcjonuje w formie bazy danych. 

Najczęściej wykorzystywany serwis: Baza polskich bibliotek

Serwisy, które zwielokrotniły liczbę wejść na stronę w stosunku do roku

2003:
• Digitalizacja – 5-krotnie, 
• Biblioteki wirtualne – 2,5-krotnie, 
• Czasopisma – serwisy, Granty, Konferencje, Rynek wydawniczy i Księgar-

ski, Edukacja – 2-krotnie. 

Serwisy o największej dziennej liczbie wejść: Baza bibliotek – 506 wejść,
Biblioteki wirtualne – 205, Digitalizacja – 185. 

W 2004 r. zanotowano o 35% więcej niż w 2003 r. wejść na stronę główną
serwisów informacyjnych i 25-krotnie więcej niż w 1999 r.

Baza polskich bibliotek

Do grudnia 2004 r. w bazie zarejestrowano 1500 stron WWW polskich biblio-
tek, wprowadzono rekordy 343 nowych bibliotek. Wykonano korektę 850
rekordów (1 rekord = 1 biblioteka zarejestrowana w bazie).
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2. Biuletyn EBIB

W 2004 r. ukazały się wszystkie zaplanowane zeszyty – 10 numerów. Biuletyn
podobnie jak cały serwis, ma nową szatę graficzną. Każdy numer ma swoją
kolorystykę. 

Tematyka i redaktorzy prowadzący:

1/2004 (52) Niepełnosprawni w bibliotece – Anna Filipowicz
2/2004 (53) Biblioteki a prawo – Barbara Szczepańska
3/2004 (54) Czytelnictwo dzieci i młodzieży – Grażyna Lewandowicz-

Nosal, Beata Łaszewska-Radwańska, Aleksander Radwański
4/2004 (55) Alternatywnie i wesoło – Łukasz Kaleta, Barbara Szczepańska
5/2004 (56) Public relations w bibliotekach – Marek Jurowski
6/2004 (57) Informacja w sieci – Bożena Bednarek-Michalska
6/2004 (58) Jednoosobowe zarządzanie biblioteką – Dorota Lipińska
7/2004 (59) Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów – Anna Komperda,

Bożena Grocholska
9/2004 (60) Biblioteki i sponsorzy – Anna Filipowicz

10/2004 (61) Regionalna współpraca bibliotek – Marzena Marcinek

Liczba stałych czytelników Biuletynu EBIB: ok. 6500. 

Redakcja Biuletynu EBIB

• Redaktor Naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska
• Redaktorzy: Anna Filipowicz, Bożena Grocholska, Marek Jurgowski, Łukasz

Kaleta, Anna Komperda, Dorota Lipińska, Marzena Marcinek, Aleksander
Radwański, Barbara Szczepańska

• Rada Naukowa: 
– dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, UMK,

Toruń
– prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska, Biblioteka Narodowa
– prof. dr hab. Anna Sitarska, Zakład Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet 

w Białymstoku
– prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Instytut Bibliotekoznawstwa,

Uniwersytet Wrocławski

Zespół korekty

• korektą objęto 158 tekstów
• skład zespołu: Beata Antczak – kierownik, Hanna Kalinowska, Joanna

Kmiecińska-Maciejewska, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat,
Zuzanna Zakrzewska
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• na stronie WWW zaktualizowano zgodnie z obowiązującymi normami
wskazówki dla autorów dot. bibliografii i przypisów

• zaktualizowano instrukcje na stronach technicznych korekty
• do pracy nad drugą korektą został włączono cały zespół 

Redakcja angielska

• skład redakcji: Joanna Grześkowiak – kierownik Zespołu, Michalina Byra,
Ewa Formela, Dorota Jaglarz, Marta Sobieszek

• tłumaczenie na język polski 11 tekstów nadesłanych w języku angielskim
do publikacji w Biuletynie EBIB

• publikacje samodzielne członków redakcji: M. Sobieszek, Co nowego 
w OCLC? [Komunikat] EBIB nr 6/2004 (57)

• tłumaczenie materiałów związanych w udziałem w kongresie IFLA 2004
(wybór tekstów z IFLA EXPRESS 1 i 2, listy rekomendacyjne dla redaktorów
EBIB) 

• przygotowanie wniosku o grant OSI „Open Access Journals"
• zgłoszenie Biuletynu EBIB do Directory of Open Access Journal (DOAJ);
• sporządzanie angielskich abstraktów artykułów publikowanych w Biulety-

nie EBIB
• przygotowanie serwisu News 
• opracowanie bazy Virtual Libraries (angielski odpowiedniki serwisu Biblio-

teki wirtualne)

Zespół techniczny

• Głównymi zadaniami zespołu technicznego jest utrzymanie bezpiecznej 
i ciągłej pracy serwera oraz skład kolejnych numerów Biuletynu. Najwięk-
szym osiągnięciem jest zatem brak poważniejszych awarii oraz terminowe
ukazywanie się numerów (niewielkie opóźnienia nigdy nie były spowodo-
wane problemami technicznymi).

• Skład zespołu technicznego:
– Aleksander Radwański – utrzymanie oprogramowania, koordynacja

składu HTML, wdrażanie baz danych,
– Szymon Matuszewski – wdrażanie baz danych, skład HTML,
– Łukasz Kaleta – skład HTML, 
– Marek Stepowicz – skład HTML, grafika.

• W 2004 r. kontynuowano przekształcanie serwisów informacyjnych na
bazy danych. Wdrożono dwa nowe podsystemy: redagowania wiadomo-
ści i monitorowania składu numeru Biuletynu. Dla potrzeb konferencji IFLA
utworzono stronę z informacjami i wiadomościami. Poprawiono obsługę
bazy bibliotek.
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• W ramach Biuletynu złożono łącznie 265 dokumentów w formacie
PHP/HTML (skryptów, tekstów i dodatków). Przetworzono 403 pliki gra-
ficzne. W całym serwisie dodano lub zmodyfikowano ok. 2000 plików.

• Kontynuowały działanie, obsługiwane przez Zespół techniczny, fora dysku-
syjne. W 2004 r. najaktywniejsze były 4 fora: Na każdy temat, Forum stu-
denckie, Digitalizacja i reprografia oraz Biblioteki publiczne – Hyde Park.
Z powodu mniejszego zainteresowania pozostałymi forami, zamknięto je 
i przesunięto do archiwum. W dyskusji na forach bierze udział 379 zareje-
strowanych użytkowników i nieokreślona liczba użytkowników anonimo-
wych. W 2004 r. łącznie napisano ponad 6000 wiadomości.

3. Materiały konferencyjne EBB

Ukazały się dwa numery materiałów konferencyjnych:

[Nr 8] Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody. Instytut Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy Państwowego
Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we
Wrocławiu, 10-11 października 2003 r. 

[Nr 9] Nowoczesna Biblioteka Akademicka, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa, Olsztyn 20-21 maja 2004 r.

• redaktor serii: Barbara Szczepańska 
• korekta: Beata Antczak, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wolek-Biernat
• redaktorzy techniczni: Aleksander Radwański, Joanna Broniarczyk.

4. Serwis SBP

• Redakcja serwisu: Piotr Bierczyński (sprawy merytoryczne), Maciej Dyn-
kowski (webmaster)

• W ramach Działu SBP interweniuje utworzony został w 2004 r. poddział:
Apel w obronie kubańskich bibliotekarzy (zawierający ok. 20 linków i tek-
stów); pierwszym dokumentem było stanowisko Prezydium ZG SBP pt.
„Apel w obronie kubańskich bibliotekarzy" (12. 10. 2004 r.). Sprawa doty-
czy prześladowania i więzienia przez reżim Fidela Castro bibliotekarzy
zakładających na Kubie niezależne biblioteki. 

• W dziale Konkursy w 2004 r. redakcja serwisu zainicjowała i zorganizowała:
– Konkurs Bibliotekarskie źródła i mosty – Bibliotekarstwo amerykańskie

i angielskie źródłem wiedzy i inspiracją dla bibliotekarstwa polskiego.
Cz.2 (styczeń – luty 2004 r.)

– Konkurs Bibliotekarki, bibliotekarze, biblioteki w opowiadaniach 
i powieściach polskich lub tłumaczonych na język polski (lipiec – wrze-
sień 2004 r.) przeprowadzony na forum EBIB – Na każdy temat
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• Ponadto zamieszczano informacje o Konkursie SBP na najlepszą witrynę
internetową biblioteki – edycja 2004 (lipiec – wrzesień 2004 r.) Organiza-
torem konkursu pod patronatem ZG SBP była Komisja Wydawnictw Elek-
tronicznych i Komisja Automatyzacji SBP. 

• Ogółem aktualizacje i teksty dotyczyły ok. 180 spraw. 
• Aktualizacja dotyczyła również umieszczania elektronicznej wersji biulety-

nu przygotowywanego przez Biuro ZG SBP Ekspres ZG SBP oraz krótkich
informacji o ukazujących się nowościach Wydawnictwa SBP. 

5. Konferencje i warsztaty – organizacja i udział

• Konferencja na Politechnice Łódzkiej Polskie biblioteki akademickie w Unii
Europejskiej, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca 2004 r. była współ-
organizowana przez KWE w osobie Barbary Szczepańskiej. W panelu
prawniczym, który prowadziła, głos zabrali zaproszeni z zagranicy goście
Komisji: prof. Charles Oppencheim z Loughborough University w Wielkiej
Brytanii oraz szefowa EBLIDA Pia Gonzals Pereira. 

• Prezentacje na temat EBIB
– Serwisy tematyczne w Internecie na przykładzie portalu Elektroniczna

BIBlioteka (EBIB), referat na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konfe-
rencji Profesjonalna informacja w Internecie: projektowanie i realizacja
serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna, IINiB UJ, Kra-
ków, 31.05 – 1.06.2004; Anna Komperda

– wykłady dot. Biuletynu EBIB na kursie Czasopisma elektroniczne, BG
Politechniki Wrocławskiej, kwiecień – maj 2004 r.. (2 edycje kursu),
Anna Komperda

– wykład dla studentów UMK o telepracy w EBIB, Instytut Informacji
Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń, Bożena Bednarek-Michalska.

• Artykuły o EBIB
– Elektroniczna Biblioteka EBIB – przykład wirtualnej współpracy biblio-

tekarzy i pracowników informacji [Electronic Library EBIB – an example
of virtual cooperation between librarians and information specialists] /
Marzena Marcinek // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej
/ pod red. Marii Kocójowej. – Kraków : Wydaw. UJ, 2004. – s. 149-153.

– Artykuły z Biuletynu EBIB były cytowane między innymi w Gazecie
Wyborczej. 

• Z okazji konferencji IFLA w Buenos Aires zostały opracowane graficzne 
i wydrukowane teczki EBIB oraz materiały reklamowe w wersji angielskiej.

• W ramach działań promocyjnych została zaktualizowana baza linków Piszą 
o nas w perspektywie utworzenia bazy dostępnej z głównej strony serwisu.

• Od połowy roku osobą odpowiedzialną za promocję jest Dagmara Sawic-
ka-Paleolog. Opracowano zasady sponsoringu i patronatu medialnego,
wysłano z listy-oferty do potencjalnych sponsorów. 
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Członkowie redakcji EBIB uczestniczyli w wielu konferencjach:
• Konferencja IFLA w Buenos Aires (A. Filipowicz, B. Szczepańska)

– przed konferencją IFLA sekretarz redakcji przygotował informację pra-
sową, która została rozesłana do redakcji czasopism: „Polityka”,
„Wprost”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, agencji
prasowych PAP i IAR oraz do serwisu TVP Książki

– Anna Filipowicz otrzymał na konferencję akredytację dziennikarską
– na stronach EBIB codziennie zamieszczano najświeższe informacje 

z konferencji
– obszerny reportaż z konferencji opublikował serwis TVP Książki; redak-

cję EBIB reprezentowała Barbara Szczepańska
• Seminarium EBLIDA dla bibliotekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej 

w Pradze (B. Szczepańska)
• Szkolenia Sponsoring – warsztaty dla organizacji pozarządowych
• Członkowie redakcji Bożena Bednarek-Michalska oraz Barbara Szczepań-

ska brały udział w audycji radiowej w 2 programie Polskiego Radia poświę-
conej książkom elektronicznym, styczeń 2004.

Patronat medialny EBIB

• Automatyzacja bibliotek publicznych, Warszawa, 24-26 listopada 2004 r.
• Opracowanie rzeczowe zbiorów w bibliotekach amerykańskich i angiel-

skich: bibliotekarstwo amerykańskie i angielskie źródłem wiedzy i inspira-
cją dla bibliotekarstwa polskiego, Warszawa, 6-7 października 2004 r. 

• Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb budowy społeczeństwa infor-
macyjnego, Lublin, 27-29 września 2004 r. 

• Samorządowa biblioteka publiczna jako centrum informacji i edukacji
regionalnej, Bielsko-Biała, 8-10 września 2004 r. 

• Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca
2004 r.

• Library Management in Changing Environment, 25th IATUL Annual Con-
ference, Kraków, 30 maja – 3 czerwca 2004 r.

6. Przygotowanie programów, opinii i ekspertyz 

• współorganizacja konkursu Najlepsze witryny internetowe bibliotek pol-
skich

• udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz polskich i zagranicz-
nych bibliotekarzy na temat nowoczesnego bibliotekarstwa

7. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i zagranicą 

• realizacja projektu kursu internetowego dla bibliotekarzy BIBWEB, organi-
zowanego przez Fundację Bertelsmanna
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• współpraca z programem Interklasa
• IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee – Barbara Szczepańska

została członkiem komitetu
• zgłoszenie akcesu do współpracy z czeskimi bibliotekarzami w projekcie

Ikaros 
• nawiązanie współpracy z czasopismem Ariadne  
• zezwolenie na tłumaczenie i przedruk artykułów z Biuletynu EBIB do publi-

kacji w słowackim czasopiśmie Itlib oraz „Biuletynie Słowackiego Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy” (na prośbę redakcji słowackich)

• nawiązanie współpracy z TVP Książki. 

8. Zjazdy / spotkania

• Spotkanie robocze Rady Naukowej Biuletynu EBIB z Zarządem KWE SBP,
Warszawa, 14.01.2004 r. 

• Spotkanie robocze kierownictwa SBP z zarządem KWE, Warszawa,
1.03.2004 r. – sprawy bieżące.

• Spotkanie Aleksander Radwańskiego z Wielkim Kanclerzem Bractwa
Gutenberg Jackiem Kuśmierczykiem, Warszawa, kwiecień 2004 r. – oma-
wiano bieżące problemy polskiego bibliotekarstwa.

• Walne zebranie redakcji KWE i zebranie robocze Redakcji EBIB, Sapowice,
lipiec 2004 r. Omawiano bieżące sprawy redakcji, w tym strategię promo-
cji serwisu oraz sprawy techniczne.

• Spotkanie Rady Programowej Wydawnictwa SBP, Warszawa, 16.12.2004
r. Redakcję EBIB reprezentował Aleksander Radwański. Zadeklarowano
zacieśnienie współpracy z innymi redakcjami czasopism SBP.
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2005
1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Aktualności – ukazały się 482 komunikaty 
• Serwisy informacyjne

Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny: 

Anna Komperda kontrola całego serwisu; wprowadzanie danych 
i zarządzanie Bazą polskich bibliotek; redakcja 
serwisów: Biblioteki na świecie – katalogi on-line, 
Serwisy bibliotekarskie, Firmy dla bibliotek, 
Organizacje (serwis zamknięty we wrześniu 2005 r.), 
Biblioteki narodowe (serwis zamknięty we 
wrześniu 2005 r.)

Redaktorzy serwisów:

Barbara Szczepańska Czasopisma bibliotekarskie, Prawo
Łukasz Kaleta Czasopisma bibliotekarskie
Małgorzata Kaczarowska Edukacja, Prawo, Digitalizacja

(zamknięty VII 2005 r.)
Anna Filipowicz Konferencje (do VIII 2005 r.) 
Bożena Bednarek-Michalska Raporty i projekty, Konferencje

(od IX 2005 r.)
Marzena Marcinek Granty dla bibliotek
Aleksander Radwański Standardy, Technologie
Dorota Lipińska Biblioteki wirtualne
Joanna Broniarczyk Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
Bożena Grocholska Baza polskich bibliotek 

(aktualizacja i korekta danych)
Dagmara Sawicka Rynek wydawniczy i księgarski, 

Czasopisma – serwisy informacyjne, 
katalogi, portale, bazy danych

Marek Stepowicz Praca

Organizacje bibliotekarskie – serwis zamknięto we wrześniu 2005 r.
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Zmiany redaktorów w 2005 r.:
• Konferencje – w połowie roku serwis od Anny Filipowicz przejęła Bożena

Bednarek-Michalska, 
• Łukasz Kaleta zrezygnował z prowadzenia Czasopism bibliotekarskich

Struktura i wykorzystanie serwisów informacyjnych

Najczęściej wykorzystuje się Bazę polskich bibliotek. W 2005 r. liczba wejść do
bazy zwiększyła się trzykrotnie w stosunku do 2004 r. 

Do grudnia 2005 r. w bazie zarejestrowano 1800 stron WWW polskich biblio-
tek. Wprowadzono 300 nowych stron. Wykonano korektę 875 rekordów
bazy. Wpłynęło 176 listów w sprawie zmiany i aktualizacji adresów bibliotek.

Spośród pozostałych serwisów najwięcej wejść notują: Czasopisma-serwisy
(ponad 7-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku) i Biblioteki wirtu-
alne. Dużą liczbę wejść na strony i znaczący wzrost wykorzystania w stosun-
ku do poprzedniego roku mają: Rynek wydawniczy i księgarski oraz Praca 
(o ok. 50% więcej wejść niż w 2004 r.). Natomiast zainteresowanie serwisami
Organizacje bibliotekarskie, Edukacja i Technologie zmalało.

Zmiany w serwisach

• Przebudowa serwisu Konferencje z postaci stron statycznych do postaci
bazy danych. Obecnie w postaci baz funkcjonują: Czasopisma bibliotekar-
skie, Czasopisma – serwisy, projekty, Rynek wydawniczy i księgarski,
Biblioteki wirtualne, Edukacja, Konferencje, Granty, Prawo, Praca.

• Udoskonalanie działania Bazy polskich bibliotek. Opracowanie mechani-
zmów ułatwiających analizę statystyczną bazy w postaci tabel prezentują-
cych liczbę witryn bibliotek z podziałem na województwa, typy miejsco-
wości, typy bibliotek w poszczególnych latach. Dane statystyczne są gene-
rowane w tabelach automatycznie i zmieniają się wraz z każdorazowym
dodaniem lub skasowaniem rekordu w bazie.

• Przygotowanie wykazów polskich miejscowości z ich przydziałem do woje-
wództw i powiatów (wg danych GUS) w celu lepszej kontroli wprowadza-
nia danych o miejscowościach do Bazy polskich bibliotek.

• W lipcu 2005 r zamknięto serwis Digitalizacja (pomyślany jako przejściowa
platforma, umożliwiająca zapoznanie się z przebiegiem digitalizacji w róż-
nych bibliotekach oraz z wykorzystywanym przez nie sprzętem i oprogra-
mowaniem; z czasem stracił na znaczeniu z uwagi na fakt, że informacje
te pojawiły się na stronach WWW bibliotek). Wyszukanie bibliotek, które
digitalizują zbiory, jest możliwe w Bazie polskich bibliotek.

• We wrześniu 2005 r. zlikwidowano serwisy: Organizacje bibliotekarskie,
Biblioteki Narodowe. Wybrane adresy uwzględniono w zreorganizowa-
nych Serwisach bibliotekarskich.
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2. Biuletyn EBIB

W 2005 r. ukazało się 9 numerów. Ze względu na konferencję EBIB-u numer
grudniowy ukazał się w styczniu 2006 r. 

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2005 (62) Szkolenia dla użytkowników – Bożena Bednarek-Michalska,
Lidia Derfert-Wolf

2/2005 (63) Dostęp do informacji – Barbara Szczepańska
3/2005 (64) Książka dla dzieci i młodzieży – 

Grażyna Lewandowicz-Nosal, Beata Łaszewska-Radwańska,
Aleksander Radwański

4/2005  (65) Bibliotekarze na językach –  Łukasz Kaleta
5/2005  (66) Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci – Szymon Matuszewski
6/2005  (67) Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy – 

Bożena Grocholska, Anna Komperda
7/2005  (68) Dwa kroki do przodu – Anna Filipowicz
8/2005  (69) Informacja w ochronie zdrowia – Ewa Busse-Turczyńska, 

Dagmara Sawicka
9/2005  (70) Fundusze UE w bibliotekach przegląd projektów – 

Bożena Bednarek-Michalska

Redakcję Biuletynu wsparło czterech redaktorów zewnętrznych (pięć nume-
rów współredagowanych). Nawet długoterminowe wyjazdy Barbary Szcze-
pańskiej do Luksemburga, Łukasza Kalety do Kazachstanu i Marty Sobieszek
do USA nie zachwiały wydawaniem Biuletynu (doskonale sprawdziła się tele-
praca). 

Redakcja Biuletynu EBIB

• Redaktor Naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska (Luksemburg)
• Redaktorzy: Anna Filipowicz, Bożena Grocholska, Dorota Lipińska, Marze-

na Marcinek, Aleksander Radwański

Dzięki Barbarze Szczepańskiej redakcja rozpoczęła współpracę z Creative
Commons Polska. Jej celem jest wypracowanie procedur umożliwiających sto-
sowanie w EBIB-ie nowoczesnych rozwiązań licencyjnych i wspieranie inicjaty-
wy Open Access.

Zespół korekty

• korektą objęto 154 teksty
• skład zespołu: Beata Antczak – kierownik, Joanna Kmiecińska, Izabella

Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Zakrzewska
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Redakcja angielska

• skład zespołu: Joanna Grześkowiak – kierownik, Dorota Jaglarz (Kanada),
Michalina Byra, Barbara Sękowska-Reinke, Marta Sobieszek (USA)

• przetłumaczono 6 tekstów na język polski 6 na język angielski
• zweryfikowano tłumaczenia 2 tekstów
• w ramach współpracy z projektem Ikaros przetłumaczono biogramy

bibliotekarzy: Edwarda Kunzego, Aleksandra Birkenmajera, Józefa Grycza,
Heleny Radlińskiej

• członkowie redakcji opublikowali następujące teksty: 
– Bibliotekarze na językach – z perspektywy redakcji angielskiej EBIB-u,

EBIB 4/2005
– „Basic dictionary” terminologii bibliotecznej, EBIB 4/2005

• na bieżąco zamieszczano abstrakty artykułów publikowanych w Biuletynie
EBIB i newsy, 

• zespół współorganizował III Konferencję EBIB Internet w Bibliotekach. 

Zespół techniczny

Głównymi zadaniami zespołu technicznego jest utrzymanie bezpiecznej i cią-
głej pracy serwera, skład kolejnych numerów Biuletynu oraz modernizacja
skryptów, stron i baz danych obsługujących serwis.
• skład zespołu: Aleksander Radwański – kierownik, Szymon Matuszewski,

Łukasz Kaleta, Marek Stepowicz, Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski  
• kontynuowano obsługę for dyskusyjnych: Na każdy temat, Forum stu-

denckie, Digitalizacja i reprografia oraz Biblioteki publiczne – Hyde Park
• na życzenie czytelników dodano forum Mobbing
• dokonano aktualizacji oprogramowania forum phpBB oraz dodano narzę-

dzia monitorowania użytkowników 
• wdrożono podsystem redagowania krótkich wiadomości (RSS), który

został zintegrowany z edycją newsów. Przebudowano serwis Technologie
• w ramach Biuletynu złożono łącznie 265 dokumentów w formacie

PHP/HTML (skryptów, tekstów i dodatków). Przetworzono 545 plików gra-
ficznych. W całym serwisie dodano lub zmodyfikowano ok. 3000 plików

• od września trwają przygotowania techniczne do migracji na nową plat-
formę cyfrową.

W dyskusji na forach bierze udział 734 zarejestrowanych użytkowników i nie-
określona liczba użytkowników anonimowych – w sumie napisano w 2005 r.
prawie 9000 wiadomości. 
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3. Materiały konferencyjne EBIB i Publikacje EBIB 

Ukazał się kolejny numer Materiałów Konferencyjnych oraz pierwsza e-publi-
kacja zwarta EBIB-u.
• [Nr 11] II Seminarium Gromadzenie zbiorów – sztuka wyboru, 

23-24 czerwca 2005 r. (redaktor serii: Barbara Szczepańska, korekta: Beata
Antczak, Joanna Grześkowiak, redaktorzy techniczni: Aleksander Radwań-
ski, Joanna Broniarczyk)

• Mariusz Majta, Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw
(redaktor: Aleksander Radwański, korekta: Beata Antczak, Zuzanna
Zakrzewska, grafika: Aleksander Radwański, Marek Stepowicz)

4. Serwis SBP

• redakcja: Piotr Bierczyński  (sprawy merytoryczne), Maciej Dynkowski
(webmaster)

• aktualizacje i inne teksty nadsyłane do redakcji serwisu oraz teksty przy-
gotowywane przez P. Bierczyńskiego (do 30. 06. 2005 r.) dotyczyły kilku-
dziesięciu spraw

• 30 czerwca 2005 r. zakończono prowadzenie serwisu SBP w dotychczaso-
wej formie (funkcjonował od lutego 2001 r.); do końca września zamiesz-
czano w nim jeszcze bieżące informacje SBP

• 5 września 2005 r. odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Prezy-
dium SBP oraz Komisji Wydawnictw Elektronicznych. Głównym tematem
posiedzenia była przyszłość serwisu EBIB oraz serwisu informacyjnego SBP.
Ustalono, że zostaną one zintegrowane, tworząc oficjalną platformę cyfro-
wą Stowarzyszenia. 

5. Konferencje i warsztaty – organizacja i udział

• III Konferencja Internet w bibliotekach: Zasoby elektroniczne: podaż 
i popyt, Wrocław, 12-14 grudnia 2005 r. – organizacja konferencji wspól-
nie z  Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, i Biblioteką Główną Poli-
techniki Wrocławskiej;

• Nowoczesność w bibliotekach a elektroniczne zbiory i technologie ukie-
runkowane na klienta, Warszawa 4 lutego 2005 r., Biblioteka Uniwersy-
tecka w Warszawie, SBP i Fundacja Bertelsmanna. Bożena Bednarek-
Michalska – prowadzenie sesji i organizacja seminarium z ramienia KWE
SBP

• Konferencja IFLA, Seul, 20-24 sierpnia 2006 r. 
– przed konferencją IFLA sekretarz redakcji przygotował informację pra-

sową o konferencji, która została rozesłana do redakcji czasopism:
„Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospo-
lita” oraz agencji prasowych PAP i IAR, serwisu TVP Książki 
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– Barbara Szczepańska otrzymała na konferencję akredytację dziennikar-
ską. W związku z tym na stronach EBIB-u codziennie zamieszczane były
najświeższe informacje z Konferencji

• Wykłady członków zespołu EBIB na temat serwisu Elektroniczna Biblioteka:
– Anna Komperda – Biblioteki polskie w Internecie. Analiza porównaw-

cza witryn WWW polskich bibliotek na podstawie bazy EBIB, III Konfe-
rencja Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt,
Wrocław, grudzień 2005 r. 

– Bożena Grocholska prowadzi zajęcia na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym –  studia podyplomowe, przedmiot: Warsztat redakcyjny czaso-
pism elektronicznych na przykładzie Biuletynu EBIB

– Anna Komperda – wykłady dot. Biuletynu EBIB na kursie Czasopisma
elektroniczne,  BG Politechniki Wrocławskiej, kwiecień-maj 2005 r. 
(2 edycje kursu).

• W ramach patronatu członkowie redakcji uczestniczyli w następujących
konferencjach, publikując następnie sprawozdania: 
– Małgorzata Kaczarowska – VIII seminarium z zakresu składowania 

i archiwizacji Nowe technologie archiwizacji, Wierzba, 19-20 maja
2005 r.

– Dorota Lipińska – Biblioteki – depozytariusze narodowego dziedzictwa,
Kraków, 16 grudnia 2005 r.

– Dorota Lipińska – Seminarium Ogólnopolskie: Procesy informacyjne 
o kulturze regionu, Gdańsk, 17-18 listopada 2005 r.

– Beata Antczak – Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rze-
szów/Bieszczady, 1-3 czerwca 2005 r.

– Anna Komperda – Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji, Poznań,
15-17 czerwca 2005 r.

Patronat medialny

• Metodyka prowadzenia badań jakości usług bibliotek publicznych, Kra-
ków, 27-28 października 2005 r.

• Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność,
Poznań, 15-17 czerwca 2005 r.

• Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów/Bieszczady, 
1-3 czerwca 2005 r.

• Nowe technologie archiwizacji, Wierzba, 19-20 maja 2005 r.
• Seminarium Ogólnopolskie: Procesy informacyjne o kulturze regionu,

Gdańsk, 17-18 listopada 2005 r.
• VII Seminarium z zakresu składowania i archiwizacji Digitalizacja archiwów

i bibliotek, Warszawa, 18 stycznia 2005 r.
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6. Przygotowanie programów, opinii i ekspertyz

• Bożena Bednarek-Michalska i Barbara Szczepańska – opinia i komentarz
dla Ministerstwa NAuki i Informatyzacji do dokumentu i2010 Digital Libra-
ries COM (2005) 465, Brussels 30.09.2005

• Bożena Bednarek-Michalska – uwagi do dokumentu Strategia kierunkowa
rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna pro-
gnoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Dla
MEiN. Jesień 2005 r.

7. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i zagranicą 

• nawiązanie ściślejszej współpracy z IFLA – tłumaczenie i publikacja wybra-
nych dokumentów IFLA (szczególne podziękowanie dla EBIB-u od prze-
wodniczącego IFLA Alexa Byrne, za tłumaczenie jego wystąpień przygoto-
wanych na WSIS w Tunisie)

• Barbara Szczepańska aktywnie działa w IFLA Copyright and Other Legal
Matters Committee oraz w EBLIDA Copyright Expert Group. Wynikiem tych
działań jest między innymi spotkanie EBLIDA CEG w Warszawie w marcu
2006 roku

• EBIB wziął udział w 2 projektach międzynarodowych Ikaros (współpraca z
rekomendacji Anny Filipowicz) i E-LIS, które mają zwiększyć liczbę naszych
zagranicznych publikacji.

• repozytorium E-LIS – Open Access w przyszłości może się stać trwałym
archiwum gromadzącym polskie treści w kilku wersjach językowych;

• uzupełnienie danych o Biuletynie EBIB Directory of Open Access Journal . 

Na prośbę redakcji słowackich czasopism Itlib oraz Biuletynu Słowackiego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy wyrażpno zgodę na tłumaczenie i przedruk artyku-
łów z Biuletynu EBIB.

KWE nadal realizowała projekt BIBWEB, który wchodzi w fazę końcową; zada-
nia projektowe opisane w Umowie z Fundacją Bertelsmanna zostały osiągnię-
te. Obecnie z kursu BIBWEB korzysta 890 osób. Od początku kursu zaledwie
63 osoby rozpoczęły go i nie ukończyły, co stanowi tylko 2,4%. Kurs jest na
bieżąco promowany i poprawiany. 

8. Zjazdy / spotkania

• 10 kwietnia odbyło się w Warszawie spotkania zarządu serwisu Elektro-
niczna Biblioteka oraz zarządu KWE SBP, podczas którego omówiono bie-
żące problemy pracy redakcji, w tym zmianę organizacji pracy wynikającą
z wyjazdu sekretarza redakcji Barbary Szczepańskiej do Luxemburga.
Postanowiono, że drugim sekretarzem redakcji zostanie Anna Piotrowska
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• w lipcu w Sapowicach pod Poznaniem odbyło się trzydniowe walne zebra-
nie KWE i robocze zebranie Redakcji EBIBu; omawiano bieżące sprawy
redakcji, w tym strategię promocji serwisu oraz sprawy techniczne

• 5 września 2005 r. odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Prezy-
dium SBP oraz Komisji Wydawnictw Elektronicznych (EBIB). W posiedzeniu
uczestniczyli: Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Ewa
Kobierska-Maciuszko, Maria Burchard, Mieczysław Szyszko, Aleksander
Radwański, Bożena Bednarek-Michalska, Anna Filipowicz, Barbara Szcze-
pańska, Marzena Marcinek. Głównym tematem posiedzenia była przy-
szłość serwisu EBIB oraz serwisu informacyjnego SBP. Ustalono, że zosta-
ną one zintegrowane, tworząc oficjalną platformę cyfrową Stowarzyszenia
pod nazwą Elektroniczna BIBlioteka – platforma cyfrowa SBP. Stowa-
rzyszenie będzie aktywnie zabiegać o pozyskanie środków na rozwój plat-
formy, na  której będą aktywnie propagowane w działania Stowarzysze-
nia. 

KWE – wybory

Wiosną 2005 r. dotychczasowy zarząd Komisji, zgodnie ze statutem SBP, zło-
żył sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Następnie odbyły się wybory
nowych władz Komisji. 

Przewodniczący Zarządu – Aleksander Radwański
Wiceprzewodniczący 
i redaktor naczelny Biuletynu EBIB – Bożena Bednarek-Michalska
Skarbnik – Anna Filipowicz
Sekretarz – Anna Piotrowska
Redaktor stron angielskich – Joanna Grześkowiak
Szef korekty – Beata Antczak
Redaktor serwisów informacyjnych – Anna Komperda
Szef promocji i marketingu – Dagmara Sawicka
Redaktor newsów – Małgorzata Kaczarowska
Członek Zarządu – Marzena Marcinek
Członek Zarządu – Barbara Szczepańska
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2006 
1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Aktualności – ukazało się 609 komunikatów 
• Serwisy informacyjne

Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny: 

Anna Komperda kontrola całego serwisu; wprowadzanie danych 
i zarządzanie Bazą polskich bibliotek; redakcja 
serwisów: Biblioteki na świecie – katalogi on-line,
Serwisy bibliotekarskie, Firmy dla bibliotek

Redaktorzy serwisów:

Barbara Szczepańska Prawo 
Małgorzata Kaczarowska Edukacja
Bożena Bednarek-Michalska Raporty, Konferencje, Open Access
Marzena Marcinek,  Granty
Aleksander Radwański Standardy, Technologie
Dorota Lipińska Biblioteki wirtualne
Joanna Broniarczyk Baza polskich bibliotek 

(aktualizacja i korekta danych),
Bożena Grocholska Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
Dagmara Sawicka Rynek wydawniczy i księgarski, 

Czasopisma – serwisy informacyjne, 
katalogi, portale, bazy danych

Marek Stepowicz Praca
Magdalena Zawadzka Czasopisma bibliotekarskie polskie, Prawo

• likwidacja serwisów: Edukacja, Granty, Technologie –1 września 2006 r. 
• nowy serwis: Open Access
• Zmiany redaktorów w 2006 r. 

– rezygnacja z pracy w serwisach: Łukasz Kaleta, Marzena Marcinek, 
Barbara Szczepańska 

– rezygnacja z pracy w EBIB – Szymon Matuszewski – twórca oprogra-
mowania i redaktor techniczny Bazy bibliotek

– nowy redaktor: Magdalena Zawadzka 
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Struktura i wykorzystanie serwisów informacyjnych w latach 1999-2006 

Serwisy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

L. wejść – 
strona 7 215 26 945 49 395 90 309 120 156 183 115 70 555 85 837
główna

Do 2004 r. Serwisy funkcjonowały na wspólnej stronie z Bazą bibliotek (liczba
wejść była rejestrowana przez wspólny licznik). Od 2005 r. baza Biblioteki
została oddzielona, stąd widoczny spadek odwiedzin. 

Liczba wejść do poszczególnych serwisów w latach 2004-2006  

Serwisy 2004 2005 2006

Baza polskich bibliotek 183 115 619 236 112 844*

Biblioteki na świecie – katalogi on-line 15 408 17 268 17 393

Biblioteki wirtualne 72 892 88 527 86 040

Czasopisma bibliotekarskie polskie 10 783 15 719 ?

Czasopisma bibliotekarskie na świecie 12 879

Czasopisma – serwisy 23 306 175 336 16 830

Edukacja* 21 781 6 303 ?

Firmy dla bibliotek 4 874 9 680 ?

Granty dla bibliotek* 10 236 16 061 ?

Konferencje 12 126 14 627 21 228

Praca 20 173 33 600 33 820

Prawo 10 040 13 686 16 843

Raporty, Projekty 2 323 3 200 ?

Rynek wydawniczy i księgarski 21 539 33 618 38 746

Serwisy bibliotekarskie 7 622 9 639 15 665

Standardy 2 100 2 476 3 875

* serwisy zlikwidowane w 2006; 
? – brak danych ze względu na brak zainstalowanego licznika na stronie
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W 2006 r. serwisy zostały przeniesione na nowy serwer i na niektórych nie
zostały zainstalowane liczniki, dlatego nie można w pełni ocenić ich wykorzy-
stanie i porównać z poprzednimi latami. 

Baza bibliotek

W 2006 r. nie można odtworzyć pełnej liczby wejść z powodu braku liczników
na podstronach bazy (wyszukiwanie w bazie bibliotek, witryny WWW – układ
wg miejscowości, układ wg typu, katalogi on-line – układ wg miejscowości).
Gromadzone obecnie dane dotyczą tylko strony głównej Bazy bibliotek.

Do grudnia 2006 r. w bazie zostało zarejestrowano 2081 stron WWW polskich
bibliotek, wprowadzono 281 nowych stron. Wykonano korektę 860 rekordów
bazy. Wpłynęło 300 listów w sprawie zmiany i aktualizacji adresów bibliotek.

2. Biuletyn EBIB

W roku 2006 ukazało się 11 numerów. 

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2006 (71) Zasoby bibliotek – prezentacja, informacja, nowości – 
Dorota Lipińska, Marzena Marcinek

2/2006 (72) @ your library – Barbara Szczepańska
3/2006 (73) Open Access i inicjatywy pokrewne – 

Bożena Bednarek-Michalska
4/2006 (74) Digitalizacja kierunki działań Europy i Polski – 

Dagmara Sawicka
5/2006 (75) Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa – 

Anna Komperda
6/2006 (76) W drodze do biblioteki – Bożena Grocholska
7/2006 (77) Technologie informacyjne – Maciej Dynkowski
8/2006 (78) Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej – Anna Filipowicz
9/2006 (79) Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży – 

Beata Łaszewska-Radwańska, Grażyna Lewandowicz-Nosal
10/2006 (80) Kreowanie nowego modelu bibliotekarza – 

Marzena Marcinek, Dorota Lipińska
11/2006 (81) Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych 

w Internecie – Bożena Bednarek-Michalska

Oprócz redaktorów Biuletynu funkcje redaktorów prowadzących pełnili też
członkowie innych zespołów – Maciej Dynkowski i Łukasz Kaleta. Wspomaga-
ły nas również dwie osoby spoza zespołu EBIB.  

Od grudnia 2006 r. artykuły z Biuletynu EBIB znajdują się w bazie EBSCO.
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Skład redakcji Biuletynu EBIB

• Redaktor Naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska
• Redaktorzy: Anna Filipowicz, Anna Komperda, Marzena Marcinek, Alek-

sander Radwański, Bożena Grocholska, Dorota Lipińska, Dagmara Sawicka

Zespół korekty

• korektą objęto 163 teksty.
• skład zespołu: Beata Antczak-Sabala – kierownik, Joanna Kmiecińska-

Maciejewska, Katarzyna Kozak, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-
Biernat, Zuzanna Zakrzewska, Magdalena Zawadzka

Redakcja angielska

• skład zespołu: Joanna Grześkowiak – kierownik Dorota Jaglarz (Kanada),
Michalina Byra, Marta Sobieszek (Hiszpania), Barbara Sękowska-Reinke

• tłumaczenie z języka angielskiego 7 tekstów
• weryfikacja jednego tekstu w jęz. angielskim
• redagowanie, tłumaczenie i zamieszczanie newsów
• tłumaczenie i zamieszczanie na stronie angielskiej abstraktów
• przygotowanie słownika: Skróty i akronimy używane w opisach bibliogra-

ficznych
• Abbreviations and acronyms used in bibliographic records – Michalina

Byra

Zespół techniczny

• w grudniu EBIB pojawił się pod adresem nowy.ebib.info w nowej odsłonie
• skład zespołu:

– Aleksander Radwański (kierownik) – utrzymanie oprogramowania,
koordynacja składu HTML, nadzór nad migracją serwisu na nowy ser-
wer i przygotowanie do wdrożenia systemu Joomla

– Rafał Drewnowski – wdrażanie systemu Joomla i transfer zawartości ser-
wisu do tego systemu (współpraca – Konrad Stepanajtys, Biuro ZG SBP)

– Szymon Matuszewski – wdrażanie baz danych, skład HTML
– Łukasz Kaleta, Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski, Aleksandra Bart-

kiewicz – skład HTML 
– Marek Stepowicz – skład HTML, grafika

• prace zespołu:
– migracja serwisu pod adres www.ebib.info
– utworzenie Platformy Cyfrowej SBP
– wdrożenie do obsługi serwisu systemu CMS Joomla
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Zmiany pozwolą na ustabilizowanie strony technicznej oraz poszerzenie
grona osób bezpośrednio modyfikujących zawartość serwisu. 

• zmiany w zespole:
– zrezygnował  Szymon Matuszewski
– nowi członkowie zespołu: Rafał Drewnowski i Aleksandra Bartkiewicz

• W ramach Biuletynu złożono łącznie 324 dokumentów w formacie PHP/HTML
(skryptów, tekstów i dodatków). Przetworzono 640 plików graficznych. Ser-
wis kilkakrotnie przebudowano, dlatego trudno wyliczyć ilość zmodyfikowa-
nych plików, tym bardziej, że wprowadzono nowe oprogramowanie. 
W następnych latach liczbę modyfikacji podawać będzie system Joomla.

• Kontynuowały działanie fora dyskusyjne. W 2006 r. działały 4 fora: Na
każdy temat, Forum studenckie, Digitalizacja i reprografia oraz Biblioteki
publiczne – Hyde Park. W dyskusji na forach bierze udział setki zarejestro-
wanych użytkowników i nieokreślona liczba użytkowników anonimowych
– w sumie napisano w 2006 r. kilka tysięcy wiadomości.

3. Materiały konferencyjne EBIB

W 2006 roku ukazało się kolejnych 5 numerów materiałów konferencyjnych:

[Nr 12] Konferencja Internet w bibliotekach III. Zasoby elektroniczne: podaż
i popyt, Wrocław, 12-14 grudnia 2005 r. 

[Nr 13] Seminarium EBLIDA, Warszawa, 30 marca 2006 r.

[Nr 14] 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i
doświadczenia, Lublin – Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r. 

[Nr 15] Ogólnopolska konferencja Opracowanie przedmiotowe dokumen-
tów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość, Kazimierz
Dolny, 20-22 września 2006 r.

[Nr 16] II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej Biblioteki XXI wieku.
Czy przetrwamy?, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. 

5. Konferencje, warsztaty – organizacja i udział

• spotkanie EBLIDA CEG, Warszawa, marzec 2006 r. i towarzyszące warsz-
taty dla bibliotekarzy na temat własności intelektualnej

• członkowie EBIB brali udział w wielu konferencjach jako dziennikarze akre-
dytowani z EBIB lub z ramienia własnych instytucji  

Patronat medialny

• VII Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych, War-
szawa, 22-24 listopada 2006 r.
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• Warsztaty Info broker – informacje z sieci. Narzędzie informatyczne w
pracy infobrokera, Warszawa, 17 października 2006 r. i 18 października
2006 r. (dwie edycje) 

• Konferencja Naukowa Zarządzanie kadrami w bibliotekach, Lądek Zdrój,
11- 13 października 2006 r.

• Ogólnopolska konferencja Opracowanie przedmiotowe dokumentów z
zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język
haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość, Kazimierz
Dolny, 20-22 września 2006 r.

• XI edycja seminarium z cyklu Archiwizacja i digitalizacja – Elektroniczny
transfer wiedzy – Repozytoria wiedzy: problemy technologiczne, organi-
zacyjne i prawne, Warszawa, 29 czerwca 2006 r.

• Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Ogólnopolska konferencja bibliote-
karzy z udziałem gości zagranicznych, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. 

• 25 Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Kształ-
cenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje 
i doświadczenia, Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r. 

• II Wojewódzki Konkurs Poetycki Roczników 80-tych  
• X edycja seminarium z cyklu Archiwizacja i digitalizacja – Rzeczywistość

cyfrowa w archiwizacji, Warszawa, 23 maja 2006 r. 
• Cyfrowy świat bibliotek – problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe,

Warszawa, 17-18 stycznia 2006 r.

6. Przygotowanie programów, konferencji, opinii i ekspertyz 

• Opinia do Projektu nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – Barbara Szczepańska 

• ekspertyzy i prace na rzecz Zespołu ds. digitalizacji przy MKIDN i Komisji
Europejskiej w sprawie bibliotek cyfrowych – Bożena Bednarek-Michaska

7. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i za granicą; 

• IFLA – tłumaczenie i publikacja dokumentów i artykułów z IFLA Journal.
• IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee oraz w EBLIDA Copy-

right Expert Group – aktywny udział Barbary Szczepańskiej.

8. Spotkania

• Spotkanie KWE SBP i członków redakcji Elektronicznej Biblioteki, Warsza-
wa, 2-3 września 2006 r. Omawiano  bieżące sprawy redakcji w tym stra-
tegię promocji serwisu oraz sprawy techniczne.

• W ciągu roku miały również miejsce nieformalne spotkania redakcji przy
okazji różnych konferencji, szkoleń i wystaw. Załatwiano na nich sprawy
bieżące zespołu.
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2007
1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Aktualności – ukazało się około 700 komunikatów 
• Serwisy informacyjne

Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny:

Anna Komperda kontrola całego serwisu; wprowadzanie danych 
i zarządzanie Bazą polskich bibliotek; redakcja 
serwisów: Biblioteki na świecie – katalogi on-line, 
Serwisy bibliotekarskie, Firmy dla bibliotek

Redaktorzy serwisów:

Bożena Bednarek-Michalska Raporty, Konferencje, Open Access
Dorota Lipińska Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty 

digitalizacji w Polsce i na świecie
Joanna Broniarczyk Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
Bożena Grocholska Baza polskich bibliotek

(aktualizacja i korekta danych)
Dagmara Sawicka Rynek wydawniczy i księgarski polski, 

Rynek wydawniczy i księgarski na świecie,
Czasopisma – serwisy polskie, 
Czasopisma – serwisy na świecie

Marek Stepowicz Praca
Magdalena Maciąg Prawo, Czasopisma bibliotekarskie polskie,

Czasopisma bibliotekarskie na świecie
Barbara Szczepańska Prawo

Struktura i wykorzystanie serwisów informacyjnych 

• Serwis Biblioteki wirtualne, zastąpiono nowymi serwisami: Biblioteki
cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce oraz  Biblioteki cyfrowe i
wybrane projekty digitalizacji na świecie, zgodnie z nowymi trendami w
tej tematyce. Zastosowano nowa strukturę, dodano nowe linki.

• W związku z przenoszeniem serwisów do systemu Joomla i brakiem cią-
głości w rejestracji wejść na strony serwisów w ciągu roku nie można
zaprezentować danych za cały 2007 r. ani dokonywać porównań wyko-
rzystania serwisów danymi z lat ubiegłych. 
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Baza Biblioteki

Baza Biblioteki została przeniesiona do systemu Joomla i udostępniona w
ramach portalu Elektroniczna Biblioteka. Do grudnia 2007 r. w bazie zareje-
strowano 2246 stron WWW polskich bibliotek, wprowadzono 173 nowe
rekordy bibliotek, wykonano korektę 460 rekordów bazy. Otrzymano 370
listów w sprawie zmiany i aktualizacji adresów bibliotek.

2. Biuletyn EBIB

W 2007 r. ukazało się 10 numerów Biuletynu EBIB, w tym numer lipcowy, reda-
gowany przez studentów; grudniowo-styczniowy numer 91 ukazał się w 2008 r.

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2007 (82) Historyczne szpargały – Bożena Grocholska
2/2007 (83) Kolory niemożności – bariery w rozwoju bibliotekarstwa 

w Polsce – Aleksander Radwański
3/2007 (83) Elektroniczne publikacje – nowe trendy i badania – 

Dagmara Sawicka
4/2007 (85) Technika i innowacje dla bibliotek – Łukasz Kaleta
5/2007 (86) Współpraca zagraniczna bibliotek – Anna Filipowicz
6/2007 (87) Młodzi piszą – Anna Krzak (studentka), 

Bożena Bednarek-Michalska
7/2007 (88) Bogactwo sieci – Bożena Bednarek-Michalska 
8/2007 (89) Selekcja zbiorów bibliotecznych – Dorota Lipińska
9/2007 (90) E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie – 

Marzena Marcinek
10/2007 (91) Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych – 

Barbara Szczepańska, Magdalena Karciarz

Pozyskano do Biuletynu kilka ciekawych tekstów autorów zagranicznych 
i udostępniono je w jęz. polskim. Artykuły z Biuletynu EBIB przesyłane są do
bazy EBSCO.

Redakcja Biuletynu EBIB

• Redaktor Naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska
• Redaktorzy: Anna Filipowicz, Anna Komperda, Marzena Marcinek, Alek-

sander Radwański, Bożena Grocholska, Barbara Szczepańska, Dorota
Lipińska, Dagmara Sawicka, Maciej Dynkowski, Łukasz Kaleta

Praca on-line przebiega bardzo dobrze. W lipcu 2007 r. wprowadzono zasadę
gromadzenia abstraktów razem z tekstami artykułów, co przyspieszyło publika-
cję abstraktów w jęz. angielskim i ich przekazywanie do EBSCO.
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Zespół  korekty

• korektą objęto ok. 120 tekstów
• skład zespołu: Beata Antczak-Sabala – kierownik, Katarzyna Kozak, Izabel-

la Milewska-Warta, Iwona Sójkowska, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna Helis
• od maja 2007 r. do zadań korekty należy również sprawdzanie tekstów

zamieszczanych w Aktualnościach na stronie głównej EBIB-u (średnio 30 
w miesiącu); za tę korektę odpowiada koordynator korekty danego nume-
ru, dokonuje jej bezpośrednio na platformie Joomla

• odbyło się szkolenie korektorskie prowadzone przez Mirosławę Buczyńską
z Wydawnictwa UMK (grudzień 2007) 

• wprowadzono zmiany zasad edytowania Biuletynu, przypisów oraz proce-
dur pracy korektorów 

Zespół redakcji angielskiej

• skład zespołu: Barbara Sękowska-Reinke – kierownik, Michalina Byra,
Joanna Grześkowiak, Dorota Jaglarz (Kanada), Marta Sobieszek (Hiszpa-
nia), Katarzyna Zys

• budowa nowej struktury strony angielskiej portalu
• tworzenie nowego działu dotyczącego SBP (PLA) na stronach angielskiej

wersji portalu: weryfikacja materiałów, układ haseł, wybór, opracowanie 
i dostosowanie tekstów oraz ich tłumaczenie

• przenoszenie tekstów ze starej wersji stron angielskich (z serwera Ossolineum)

Zespół techniczny

• Zespół techniczny obsługuje zarówno Biuletyn, jak i serwisy EBIB 
• w 2007 r. zespół wykonał wiele prac związanych z przeniesieniem serwisu

EBIB na platformę Joomla oraz jego bieżącym utrzymaniem 
• skład zespołu i podział obowiązków:

– Joanna Broniarczyk (kierownik) – koordynacja składu HTML i pozosta-
łych prac technicznych, wdrażanie baz danych MySQL i skryptów PHP,
skład HTML, nadzór nad migracją serwisu na nowy serwer i wdrażanie
kolejnych komponentów systemu Joomla

– Rafał Drewnowski – utrzymanie oprogramowania, wdrażanie systemu
Joomla i transfer zawartości serwisu do tego systemu (współpraca –
Konrad Stepanajtys, Biuro ZG SBP), wdrażanie baz danych MySQL i
skryptów PHP, skład HTML

– Maciej Dynkowski – skład HTML
– Aleksandra Dzielak – redakcja i zamieszczanie Wiadomości
– Łukasz Kaleta – skład HTML
– Marek Stepowicz – skład HTML, grafika
– Konrad Stepanajtys – Serwis SBP
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W 2007 r. Zespół techniczny realizował: 
• migrację serwisu pod adres www.ebib.info
• wdrażanie do obsługi serwisu systemu CMS Joomla
• zadania objęte grantem: Rozwój portalu internetowego Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich: EBIB – Elektroniczna Biblioteka – platforma cyfrowa
bibliotekarzy i pracowników informacji
– transfer Biuletynu EBIB do nowego systemu
– wdrożenie i uporządkowanie nowej struktury portalu dla obu wersji

językowych
– transfer bazy bibliotek i innych serwisów
– inne prace techniczne (wdrożenie nowych baz danych, scalenie zasobów,

reorganizacja struktur danych, kontrola oprogramowania i zasobu)
– techniczna kontrola oprogramowania i zasobu, stabilizacja oprogramo-

wania i zabezpieczenia przed włamaniami, wdrożenie liczników stron i
statystyk, dodawanie nowych wtyczek personalizujących usługi

– administrowanie portalem – zarządzanie zawartością portalu i użyt-
kownikami i podtrzymywanie stałych elementów informacyjnych EBIB –
platformy cyfrowej SBP

• obsługa for dyskusyjnych (4 fora: Na każdy temat, Forum studenckie, Digi-
talizacja i reprografia oraz Biblioteki publiczne – Hyde Park; w dyskusji na
forach biorą udział setki zarejestrowanych użytkowników i nieokreślona
liczba użytkowników anonimowych – w sumie w 2007 r. napisano kilka-
naście tysięcy wiadomości

• Od początku 2007 r. EBIB platforma cyfrowa SBP był umieszczony na
hoście home.pl pod adresem www.ebib.info. Do serwisu doinstalowano
wersję angielską pod adresem http://www.ebib.info/en/, która została
wyposażona w dotychczas funkcjonujące w wersji angielskiej działy: Servi-
ces, Polish Libraries – odpowiednik bazy Biblioteki, Full Texts 2002, What
is EBIB?, EBIB Team i News.

• W ramach Biuletynu: 
– za rok 2007 złożono łącznie 483 dokumenty w formacie PHP/HTML

(skrypty, teksty i dodatki)
– za lata 1999-2001 przetworzono 1119 plików w formacie PHP/HTML

(skryptów, tekstów i dodatków). Prace są kontynuowane dla lat 2002-
2006. Stan licznika wg bazy Biuletynu – 60 864

3. Materiały Konferencyjne

Ukazały się kolejne 3 numery:

[Nr 16] II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Biblioteki XXI wieku.
Czy przetrwamy?, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.
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[Nr 17] Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, Wrocław, 4-6 lipca
2007 

[Nr 18] IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach – Open
Access,  Toruń, 7-8 grudnia 2007

4. Elektroniczny Serwis SBP

Podczas migracji portalu, zawartość starych stron dotyczących SBP została zak-
tualizowana i przepisana w całości do nowego systemu zarządzania treścią.

5. Konferencje, warsztaty – organizacja i udział 

IV Konferencja Internet w bibliotekach. Open Access, Toruń, 7-8 grudnia 2007 r.
– organizacja konferencji wspólnie z Biblioteką Główną UMK w Toruniu

Patronat medialny 

• Digitalizacja zasobów informacyjnych. W poszukiwaniu cyfrowych infor-
macji, CPI, Warszawa, 17. 01. 2007 r. 

• II Seminarium INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych
informacji, CPI, Warszawa, 17. 04. 2007 r.  

• European Integration: conditions and challenges for libraries, 36 Konfe-
rencja LIBER (po raz pierwszy w Polsce), BUW, Warszawa, 03-07. 07. 2007 r.  

• The Education, Training and Continuing Development of the Health Libra-
ry & Information Workforce. Organizator: Biblioteka Medyczna UJ, Kra-
ków, 12-15. 09. 2007 r.

• III seminarium z cyklu Infobroker Efektywne wykorzystanie zasobów infor-
macyjnych Sieci. Warszawa, 08. 11. 2007 r.

6. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i zagranicą 

• IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee – Barbara Szczepańska
(w 2007 r. wybrana na drugą kadencję)

• EBLIDA Copyright Expert Group – Barbara Szczepańska uczestniczyła w
spotkaniu w Wiedniu (listopad 2007 r.) 

• Repozytorium E-LIS – od listopada 2005 r. zgromadzono ponad 100 tek-
stów polskich, w tym także Materiały Konferencyjne EBIB (współpraca ze
strony EBIB – Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf)

8. Zjazdy / spotkania

Zebranie redakcji EBIB, Biblioteka UMK w Toruniu, 22-25 czerwca – omawia-
no zmiany w nowym systemie zarządzania treścią (Content Management
System) oraz nową strukturą serwisu. 
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9. Zmiany w Zespole EBIB

• W 2007 r. z funkcji przewodniczącego zrezygnował Aleksander Radwań-
ski. W wyborach nowym przewodniczącym została wybrana Bożena Bed-
narek-Michalska, która jest równocześnie redaktorem naczelnym Biuletynu
EBIB. 

• Z zespołu EBIB odeszli: Aleksander Radwański (przewodniczący EBIB, kie-
rownik zespołu technicznego), Szymon Matuszewski (zespół techniczny),
Małgorzata Kaczarowska (administrator Aktualności), Joanna Kmiecińska-
Maciejewska (zespół korekty). 

• Szefem redakcji technicznej została Joanna Broniarczyk.
• Administratorem serwisu Aktualności EBIB została Aleksandra Dzielak 

z Biblioteki WAT. 
• Joanna Grześkowiak zrezygnowała z funkcji szefa redakcji angielskiej. Jej

miejsce zajęła Barbara Sękowska-Reinke. 
• Do zespołu korekty dołączyły Katarzyna Kozak i Iwona Sójkowska.
• W zespole korekty funkcję kierownika okresowo pełniła Zuzanna Helis 

(w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego Beaty Antczak-Sabali).
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2008

Na platformie Elektroniczna Biblioteka EBIB posadowione są:

A. Serwis EBIB

• Biuletyn EBIB
• Publikacje (Materiały zwarte EBIB i Materiały konferencyjne)
• Wiadomości (aktualności)
• Baza Biblioteki
• Serwisy informacyjne EBIB 

– Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce 
– Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie 
– Czasopisma bibliotekarskie w Polsce 
– Czasopisma bibliotekarskie na świecie 
– Czasopisma – portale, serwisy, bazy 
– Edukacja bibliotekarzy 
– Firmy dla bibliotek 
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– Granty dla bibliotek 
– Katalogi OPAC 
– Konferencje 
– Open Access 
– Praca 
– Prawo 
– Raporty 
– Rynek wydawniczy i księgarski w Polsce 
– Rynek wydawniczy i księgarski na świecie 
– Serwisy bibliotekarskie 

• Forum dyskusyjne 

B. Serwis SBP

C. Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

1. Serwis Elektroniczna Biblioteka

• Wiadomości – ukazało się ponad 500 komunikatów 
• Serwisy informacyjne

Skład redakcji serwisów informacyjnych

Redaktor naczelny: 

Anna Komperda zarządzanie całością serwisów; redakcja serwisów:
Biblioteki, Edukacja bibliotekarzy, Katalogi OPAC,
Serwisy bibliotekarskie, Firmy dla bibliotek

Redaktorzy serwisów:

Bożena Bednarek-Michalska Granty dla bibliotek, Konferencje, 
Open Access, Raporty

Dorota Lipińska Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty 
digitalizacji w Polsce i na świecie

Bożena Grocholska Biblioteki (aktualizacja i korekta danych), 
Edukacja bibliotekarzy

Dagmara Sawicka Rynek wydawniczy i księgarski w Polsce, 
Rynek wydawniczy i księgarski na świecie, 
Czasopisma – portale, serwisy, bazy

Marek Stepowicz Praca
Barbara Szczepańska Prawo
Magdalena Maciąg Prawo, Czasopisma bibliotekarskie 

w Polsce, Czasopisma bibliotekarskie 
na świecie, Czasopisma bibliotekarskie 
na świecie spisy
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Statystyka wykorzystania poszczególnych serwisów w 2008 r.

Serwisy liczba wejść

Biblioteki na świecie – katalogi on-line 7307

Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce i na świecie) 32706

Czasopisma bibliotekarskie polskie brak danych

Czasopisma bibliotekarskie na świecie 2740

Czasopisma bibliotekarskie na świecie – spisy brak danych

Czasopisma serwisy (w Polsce i na świecie) 8601

Edukacja bibliotekarzy 6125

Firmy dla bibliotek 17035

Granty dla bibliotek 6215

Konferencje 33930

Open Acces brak danych

Praca 42002

Prawo 22010

Raporty 13343

Baza Biblioteki

Do grudnia 2008 r. w bazie zarejestrowano 2481 stron WWW polskich biblio-
tek, wprowadzono 235 nowych stron. Wykonano korektę 450 rekordów bazy,
Wpłynęło 350 listów w sprawie zmiany i aktualizacji adresów bibliotek. Licz-
nik odwiedzin bazy Biblioteki – 67132

2. Biuletyn EBIB

W 2008 r. ukazało się 10 numerów Biuletynu EBIB, 

Tematy i redaktorzy prowadzący:

1/2008 (92) Kultura konwergencji – idzie nowe – 
Bożena Bednarek-Michalska

2/2008 (93) Księgarnie a biblioteki – Maciej Dynkowski, 
Magdalena Maciąg
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3/2008 (94) Biblioteki bez papieru – Łukasz Kaleta, Katarzyna Zys
4/2008 (95) Aktywna prowincja – Bożena Grocholska, Iwona Sójkowska
5/2008 (96) Wydawcy a biblioteki – problemy – Dagmara Sawicka, 

Zuzanna Helis
6/2008 (97) Alternatywnie o Open Access – Barbara Szczepańska
7/2008 (98) Seniorzy w bibliotekach – projekty – Dorota Lipińska
8/2008 (99) Mierniki oceny czasopism i naukowców – Marzena Marcinek
9/2008 (100) EBIB – czasopismo otwarte – Anna Komperda 

• Licznik odwiedzin na koniec 2008 r. – 102042 
• Od kwietnia 2008 r. Biuletyn EBIB ukazuje się na licencji Creative Commons

Uznanie autorstwa 2.5 Polska

Redakcja Biuletynu 

• Redaktor naczelny: Bożena Bednarek-Michalska
• Sekretarz Redakcji: Barbara Szczepańska
• Redaktorzy: Lidia Derfert-Wolf, Anna Filipowicz, Anna Komperda, Marze-

na Marcinek, Bożena Grocholska, Barbara Szczepańska, Dorota Lipińska,
Dagmara Sawicka, Maciej Dynkowski, Łukasz Kaleta

Zespół korekty 

• W styczniu 2008 r. przesłano do redakcji informacje o zmianach dotyczą-
cych przypisów oraz procedur pracy korektorów, przyjęte przez Zespół
korekty w grudniu 2007 r. Zaktualizowano również wskazówki dla auto-
rów publikowane na stronie EBIB.

• skład zespołu: Beata Antczak-Sabala – kierownik, Katarzyna Kozak, Izabel-
la Milewska-Warta, Katarzyna Sójkowska, Sylwia Wołek-Biernat, Zuzanna
Zakrzewska-Helis, 

Redakcja angielska 

• na bieżąco zamieszczano komunikaty, tłumaczono abstrakty artykułów
publikowanych w Biuletynie EBIB, dokonywano przekładów artykułów na
język polski, aktualizowano serwis angielski

• skład  Zespołu: Barbara Sękowska-Reinke – kierownik, Michalina Byra,
Joanna Grześkowiak, Dorota Jaglarz (Kanada), Marta Sobieszek (Hiszpa-
nia), Katarzyna Zys
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Zespół techniczny 

• Joanna Broniarczyk (kierownik)  – koordynacja prac nad całością platfor-
my,  skład i publikacja numerów Biuletynu EBIB, grafika na potrzeby biu-
letynu,  podział zadań w redakcji, współpraca z redaktorami Biuletynu,
współpraca w sprawie rozwoju platformy z FRSI, koordynacja zmian 
w części sponsorowanej – bannery  reklamowe. 

• Rafał Drewnowski – prace nad strukturą i funkcjonowaniem całości plat-
formy  – Joomla + części w skryptach PHP i systemie baz MySQL dla obu
wersji językowych platformy, współpraca w sprawie rozwoju platformy 
z FRSI.  Zmiany w części sponsorowanej – bannery  reklamowe. Uprosz-
czenie i ujednolicenie struktury skryptów PHP dla biuletynu. 

• Maciej Dynkowski – skład i publikacja numerów Biuletynu EBIB, grafika na
potrzeby biuletynu.

• Aleksandra Dzielak – Redakcja newsów w Wiadomościach  – 2008 – 510
wiadomości

• Łukasz Kaleta – skład i publikacja numerów Biuletynu EBIB.
• Marek Stepowicz – serwis praca 

3. Elektroniczny Serwis SBP

Na początku 2008 r. po ponownej analizie układu informacji, architektura ser-
wisu została przebudowana i spłycona.

W latach 2007-2008 w ramach Elektronicznego Serwisu SBP powstało łącznie
410 oddzielnych artykułów pogrupowanych tematycznie, dotyczących:
• Struktury SBP – Zarządu Głównego, Komisji, Sekcji, Zespołu i ogniw tere-

nowych
• Dokumentów – Statut SBP, dokumenty prawne, uchwały, sprawozdania,

informacje o posiedzeniach, plany pracy ZG SBP, pliki do pobrania i inne
• Historii SBP – informacje dot. jubileuszu oraz dane statystyczne – dział do

rozbudowania 
• Konkursów, nagród i wyróżnień
• Tygodnia Bibliotek – informacje na temat wszystkich edycji programu

Tydzień Bibliotek (lata 2004-2009)
• Krajowego Zjazdu Delegatów
• Wydawnictwa SBP – pełny opis działalności wydawniczej wraz z ofertą. Od

momentu migracji wpisywane są zapowiedzi oraz wszystkie nowości
wydawnicze wraz z krótkimi opisami oraz skanami okładek.
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4. Przygotowanie opinii, ekspertyz, warsztatów 

• W imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Barbara Szczepańska
przygotowała:
– opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych (sierpień 2008 r.) 
– odpowiedź na konsultacje w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 2006/116/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa
autorskiego i niektórych praw pokrewnych (sierpień 2008 r.),

– opinię w sprawie Zielonej Księgi Prawo autorskie w gospodarce opartej
na wiedzy – wspólnie z członkami EBLIDA Expert Group on Information
Law (październik 2008 r,); w tej samej sprawie Bożena Bednarek-
Michalska i Barbara Szczepańska uczestniczyły w spotkaniu zespołu ds.
digitalizacji przy Ministerstwie Kultury

• W odpowiedzi na światowe badania na temat wyjątków i ograniczeń od
prawa autorskiego na rzecz bibliotek wykonywane przez prof. Kenneta
Crew na zlecenie WIPO, Barbara Szczepańska przesłała raport dotyczący
Polski (czerwiec 2008 r.). 

5. Konferencje, warsztaty – organizacja i udział

• Barbara Szczepańska, na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wro-
cławiu, przygotowała warsztaty z prawa autorskiego, które odbyły się 
w Zakładzie im, Ossolińskich (październik 2008 r.) 

Patronat medialny

• XII edycja konferencji z cyklu Digitalizacja. Praktyczne doświadczenia 
w zarządzaniu dostępem do bibliotek cyfrowych, CPI, Warszawa, 
17. 01. 2008 r.

• Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wie-
dzy w Polsce. Międzynarodowa konferencja z okazji 5-lecia istnienia
katalogu centralnego NUKAT, BUW, Warszawa, 23-25. 01. 2008 r. 

• IV edycja seminarium z cyklu INFOBROKER Informacja strategicznym
zasobem – pozyskiwanie, analiza i wykorzystanie, CPI, Warszawa, 
23. 04. 2008 r.

• Różnorodność kulturowa a Internet, BN, Warszawa 15-16. 05. 2008 r.
• II Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Instytut Badań w Oświa-

cie, Warszawa, 16-17. 05. 2008 r.
• Wystawa prac artystów malujących rękami i nogami. Organizator: Miejska

Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach, Brzeziny, 
23. 05. 2008 r.
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• X Ogólnopolskie Warsztaty Język haseł przedmiotowych Biblioteki Naro-
dowej – nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie
w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna – problemy
metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych, BN,
Warszawa, 2-4. 06. 2008 r.  

• Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność.
X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych,
Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 9-11. 06. 2008 r.

• Seminarium Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji
biznesowych, CPI, Warszawa, 15. 07. 2008 r

• XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Naukowa infor-
macja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środo-
wisk medycznych i perspektyw ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej,
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 
15-17. 09. 2008 r.

• Akcja Żywa Biblioteka, Książnica Pomorska w Szczecinie, 20-23. 09. 2008 r.
• IX seminarium z cyklu Archiwizacja dokumentów elektronicznych w prak-

tyce, Warszawa, 4. 12. 2008 r. 

6. Inspirowanie i nawiązanie współpracy w kraju i zagranicą 

• W listopadzie formalnie zawiązała się koalicja SBP z Fundacją Nowoczesna
Polska i Fundacją Wikimedia oraz Creative Commons Polska na wspólne
działania w zakresie wspierania wszelkich  inicjatyw związanych z open
access i otwartą edukacją.

• Bożena Bednarek-Michalska  współpracuje z Fundacją Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego przy wdrażaniu Programu Bibliotecznego. 

• IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee – Barbara Szczepańska 
• EBLIDA  Expert Group on Information Law – Barbara Szczepańska 
• Expert Group on Information Law spotkała się dwa razy: w Paryżu (kwie-

cień) i w Wenecji (październik). 
• Barbara Szczepańska uczestniczyła również w spotkaniu wybranych człon-

ków  Expert Group on Information Law z przedstawicielami DG Internal
Market w sprawie Zielonej księgi Prawo autorskie w gospodarce opartej na
wiedzy (Bruksela, grudzień). 

• Repozytorium E-LIS – stała współpraca
• Redakcja EBIB włączyła się w promocję Dnia domeny publicznej, przygo-

towując materiał prasowe i współorganizując konferencję prasową w BN
w dniu 30 grudnia 2008 r.
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7. Zjazdy / spotkania

W ciągu roku miały miejsce nieformalne spotkania redakcji przy okazji konfe-
rencji, targów książki, szkoleń i wystaw. Załatwiano na nich sprawy bieżące
zespołu.
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2009
Zespół EBIB – w tym składzie weszliśmy w 2009 rok
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Beata Antczak-Sabala 
Bożena Bednarek-Michalska 
Joanna Barbara Broniarczyk 
Michalina Byra 
Lidia Derfert-Wolf 
Rafał Drewnowski 
Maciej Dynkowski 
Aleksandra Dzielak 
Anna Filipowicz 
Bożena Grocholska 
Joanna Grześkowiak 
Zuzanna Helis 
Dorota Jaglarz 
Łukasz Kaleta 
Anna Komperda 

Katarzyna Kozak 
Dorota Lipińska 
Magdalena Maciąg 
Marzena Marcinek 
Izabella Milewska-Warta 
Dagmara Sawicka 
Barbara Sękowska-Reinke 
Marta T. Sobieszek 
Iwona Sójkowska 
Marek Stepowicz 
Konrad Stepanajtys
Barbara Szczepańska 
Sylwia Wołek-Biernat 
Katarzyna Zys 



Elektroniczne serwisy bibliotekarskie – dynamika zmian
Seminarium Jubileuszowe EBIB

6 lutego 2009 r.
Książnica Karkonoska, Jelenia Góra

Program

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Marcin Zawiła, Elżbieta Stefańczyk, Bożena Bednarek-Michalska 
Powitanie uczestników

10.15 – 10.45 Marcin Zawiła: 
Serwisy elektroniczne Książnicy Karkonoskiej i zmiany jej 
oddziaływania na środowisko lokalne

10.45 – 11.15 Dorota Lipińska:  
Zagraniczne serwisy informacyjne dla bibliotekarzy – 
przykłady dobrych praktyk

11.15 – 11.45 Marzena Marcinek: 
Rozwój polskiego serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy EBIB

11.45 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 12.45 Anna Komperda: 
Serwisy EBIB – odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników

12.45 – 13.30 Jacek Wojnarowski, Marcin Pol 
(Fundacja Rozwoju Systemów Informacji)
Projekt rozbudowy serwisu EBIB w ramach współpracy 
przy Programie Bibliotecznym

13.30 – 15.00 Dyskusja i spotkanie bibliotekarzy z zespołem EBIB – 
pytania, odpowiedzi, problemy, dezyderaty

17.00 Bankiet dla uczestników i zaproszonych gości 
w budynku Książnicy Karkonoskiej
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