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• Zaczynasz studia i chcesz
z nich wynieść?

• Studiujesz zagadnienia związane
z bibliotekarstwem lub informacją naukową
i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy?

• Szykujesz się do obrony
pracy magisterskiej
i zastanawiasz się co dalej?
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Zacznij działać już dziś, zdobądź doświadczenie
i buduj nowy wizerunek SBP.
Czekamy na Ciebie!

Projekty z rozmachem

czyli co zyskujesz działając w SBP

Współpracując z SBP masz okazję:
• dowiedzieć się jak funkcjonuje ogólnopolska organizacja pozarządowa i rozwijać się wraz z nią,
• nauczyć się jak tworzyć popularne programy kulturalne (np.: Tydzień Bibliotek),
• poznać specyfikę pracy branżowego Wydawnictwa i jego ofertę,
• współtworzyć największy ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl,
• zobaczyć, jak budować sieć relacji międzynarodowych,
• angażować się w aktualne inicjatywy, które wspiera i którym patronuje SBP,
• zdobyć doświadczenie w zakresie zarządzania w dużej organizacji,
• brać udział w fachowych szkoleniach, konferencjach, seminariach.

Co mogę zrobić

czyli jak znaleźć swoje miejsce i działać z pasją

• włączyć się w pracę jednego z już istniejących kół SBP,
• nawiązać kontakt z Forum Młodych Bibliotekarzy i wesprzeć organizację tego wydarzenia,
• odbyć obowiązkowe praktyki studenckie w ramach SBP – skontaktuj się z macierzystym IBIN-em
i zgłoś chęć realizacji praktyk w naszej organizacji,
• podjąć – w ramach indywidualnie ustalonego programu stażowego lub wolontariackiego – pracę
w Biurze Zarządu SBP albo Wydawnictwie SBP,
• pisać i publikować w portalu sbp.pl – jesteśmy otwarci na artykuły, relacje i komentarze adeptów
zawodu,
• wykorzystać łamy branżowych czasopism do zwrócenia uwagi na to, co Twoim zdaniem jest
ważne w pracy bibliotekarzy - Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza liczą na Twoje teksty!
• zapunktować naukowo, publikując w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo SBP
(Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej są na oficjalnej liście czasopism
punktowanych),
• na pewno masz własne pomysły – czekamy na nie:)

Specjalnie dla młodych

czyli Forum Młodych Bibliotekarzy

Jeśli szukasz możliwości rozwoju - to jest wydarzenie dla Ciebie!
Jeśli chcesz poszerzyć horyzonty zawodowe - dobrze trafiłeś!
Jeśli czujesz potrzebę uruchomienia strumienia inspiracji - czytaj dalej!

Co roku jesienią, co roku w innym mieście, co
roku z nowymi pomysłami – młodzi bibliotekarze
z całej Polski spotykają się, by podzielić się
entuzjazmem i wizją przyszłości w zawodzie.

Laur dla magistra

czyli jak zdobyć Nagrodę Młodych SBP

Sprawdź szczegóły na www.sbp.pl/fmb
Jeśli wkrótce kończysz studia, już dziś pomyśl o zgłoszeniu swojej pracy dyplomowej do prestiżowej
Nagrody Młodych SBP. Konkurs dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
najlepsze prace magisterskie jest organizowany co roku.
Aby walczyć o Nagrodę Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej trzeba:
• podjąć w swojej pracy magisterskiej tematykę współczesnego bibliotekarstwa polskiego i informacji
naukowej,
• uzyskać pozytywną opinię promotora oraz rekomendację dyrektora instytutu lub kierownika katedry,
• dostarczyć pracę wraz z rekomendacjami w odpowiednim formacie i terminie (prace są zwykle zbierane
do początku grudnia, jednak najlepiej sprawdź regulamin na stronie sbp.pl w zakładce ‘konkursy’).
Nadesłane prace oceniają wybitni dydaktycy akademiccy. W razie wygranej, poza satysfakcją z uzyskania
pozytywnej oceny tego wymagającego gremium, możesz liczyć na nagrodę w postaci wydania swojego
tekstu w formie książkowej przez jedno z największych branżowych wydawnictw. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymują także zestawy fachowych książek, a fragmenty wybranych prac trafiają na łamy branżowych czasopism.

Kilka kliknięć i szelest stron

czyli jak być na bieżąco

Chcesz wiedzieć, co w trawie piszczy i znać nowinki z bibliotek?
Szukasz ciekawych warsztatów i tekstów?
Odwiedzaj regularnie ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl
i zapisz się na newsletter. Wpadnij też na facebook.com/StowarzyszenieBibliotekarzyPolskich
i szukaj nas na Twitter.com/SBP_pl.
W portalu znajdziesz również link do sklepu Wydawnictwa SBP – kilka kliknięć pozwoli Ci zamówić
najnowsze książki, w tym serie wydawnicze Nauka-Dydaktyka-Praktyka i Biblioteki-Dzieci-Młodzież
oraz zaprenumerować branżowe czasopisma (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Przegląd
Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej).

O SBP

czyli co powinieneś wiedzieć

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) - jedna z najstarszych (z historią sięgającą 1917 roku) i największych (ponad 8 tys
członków) ogólnopolskich organizacji pozarządowych i jednocześnie organizacja pożytku publicznego - numer KRS 0000081477.
Stowarzyszenie zrzesza osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową w 16 okręgach, 58 oddziałach, 303 kołach.
Jedną z najpopularniejszych inicjatyw SBP jest Tydzień Bibliotek – organizowany od 2004 roku, zawsze w maju program społeczny
upowszechniający czytelnictwo. Poza tym, SBP organizuje konkursy: Mistrz Promocji Czytelnictwa i Bibliotekarz Roku.
SBP działa na rzecz rozwoju bibliotek i nowoczesnego bibliotekarstwa także poprzez działalność własnego wydawnictwa i sieć
partnerstw. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkimi typami bibliotek
oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Jest też jednym z członków-założycieli IFLA (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Bibliotekarskich), należy do Ligi Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER), Europejskiego Biura Stowarzyszeń Bibliotek, Informacji
i Dokumentacji (EBLIDA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML).
Specjalistyczne Wydawnictwo SBP – jedno z największych branżowych wydawnictw w Polsce – wydaje czasopisma (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza) i punktowane periodyki naukowe (Przegląd Biblioteczny, Zagadnienie Informacji Naukowej) oraz serie
wydawnicze, np.: Nauka-Dydaktyka-Praktyka, czy Biblioteki-Dzieci-Młodzież inspirującą nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców do
rozbudzenia – poprzez kontakt z książką - kreatywności młodego pokolenia.

Kontakt

Przyłącz się i działaj w SBP!
Więcej o tym jak zostać
członkiem Stowarzyszenia
znajdziesz TU

Biuro Zarządu Głównego SBP
www.sbp.pl
e-mail: biuro@sbp.pl
Telefon: 22 825-83-74
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

