
 

 

 
 
13. FMB, 17-18 września 2020 r., Kraków 
Zapraszamy do śledzenia portalu sbp.pl oraz mediów społecznościowych SBP, gdzie na bieżąco będą 
zamieszczane informacje o FMB 2020 >>więcej 

 
Badanie wpływu bibliotek – nowa polska norma 
Całość prac normalizacyjnych (zakup normy, tłumaczenie i ustanowienie przez PKN) została 
sfinansowana przez SBP dzięki dotacji MKiDN na realizację projektu AFB, we współpracy z Instytutem 
Książki >>więcej 

 
Bibliografia fonografii polskiej 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kontynuuje projekt Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 
roku do czasów współczesnych finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę >>więcej 
 

"Zasmakuj w bibliotece" - hasłem Tygodnia Bibliotek 2020 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła 
promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez 
biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. >>więcej 
 

Konkursy SBP 
 
Bibliotekarz Roku 2019 - ogłoszenie X. edycji konkursu 
Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród 
szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się 
ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań 
>>więcej 
 

Konkurs na plakat promujący program Tydzień Bibliotek 2020 
Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat XVII Tygodnia Bibliotek.Tegoroczne hasło brzmi 
"Zasmakuj w bibliotece" >>więcej 
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Konferencje SBP 
 
XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” - rejestracja  
W imieniu Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja 
uczestników "XIV Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" >>więcej 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 
 

Numer specjalny Przeglądu Bibliotecznego oraz 
ZIN 2A w otwartym dostępie 

 
Otrzymanie przez SBP dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego*, w ramach działalności 
upowszechniającej wyniki badań naukowych oraz programu „Wsparcie czasopism”  umożliwiło wydanie 
w grudniu 2019 r., w wersji elektronicznej anglojęzycznych numerów dodatkowych: „Zagadnień 
Informacji Naukowej” (zeszyt nr 2A)*  oraz „Przeglądu Bibliotecznego” - special issue  >>więcej 
 

ZIN 2A* - Ilościowe badania informacji: metody, zastosowania, problemy 
 

 
>>Czytaj online << 

 
*(Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – 
zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w 

ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych 
na działalność upowszechniającą naukę) 
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>>Czytaj online << 

 

POLECAMY: 

 

 
Tam gdzie przeszła burza. Losy polskiego 
dziedzictwa kulturowego w latach 1914-
1920 
Hanna Łaskarzewska 
 
Esej na temat skutków konfliktów zbrojnych na 
ziemiach polskich w okresie 1914-1920 dla dóbr 
kultury narodowej. Szeroka panorama prac i wysiłków 
rzeszy społeczników, tropiących polskie zabytki w 
najdalszych zakątkach Imperium Rosyjskiego. 
Publikację uzupełniają biogramy bohaterów 
opisywanych zdarzeń, kalendarium wydarzeń, 
wybrane sylwetki ludzi kultury oraz bogaty zestaw 
cennych ilustracji >>więcej 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury 
 

 
Cena: 25 zł (książka), 20 zł (ebook) 
 
KUP TERAZ (książka) 
KUP TERAZ (ebook) 
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Propedeutyka języków deskryptorowych 
Jakub Maciej Łubocki 
 
Propedeutyka języków deskryptorowych to 
podręcznik napisany z myślą o wprowadzeniu do 
teoretycznych podstaw języków deskryptorowych – 
jednej z odmian języków informacyjno-
wyszukiwawczych – oraz ukazaniu ich na szerszym 
tle zjawisk lingwistycznych. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że języki te stanowią ukoronowanie prób 
rozwiązania problemu informowania o dokumentach i 
wyszukiwania ich w większych zbiorach: na kartach 
tej książki wielokrotnie będzie można zauważyć, że 
języki deskryptorowe przejęły z innych języków 
informacyjno-wyszukiwawczych poszczególne 
rozwiązania i funkcje  >>więcej 
 

Cena: 24 zł 
 
KUP TERAZ 

 

 
[ZAPOWIEDŹ] 
 

Zarządzanie informacją 
Wiesław Babik 
 
Monografia jest adresowana do wszystkich osób 
zainteresowanych problematyką szeroko pojętego 
zarządzania informacją i działalnością informacyjną. 
Elementem scalającym publikowane teksty jest 
kreowanie odpowiedzialności za właściwe 
zarządzanie informacją, to jest za: tworzenie, 
rozpowszechnianie i korzystanie z informacji w całej 
przestrzeni informacyjnej, realnej i wirtualnej, do 
rozważań nad informacją i wiedzą oraz kondycją 
współczesnych 
instytucji informacyjnych zarządzających informacją, 
w tym także jako ważnego elementu nowoczesnej 
edukacji na poziomie akademickim odpowiadającej 
potrzebom pokolenia sieci i społeczeństwa wiedzy. 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
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Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism: 

 

Poradnik Bibliotekarza*  >>więcej 

Bibliotekarz  >>więcej 

Przegląd Biblioteczny*  >>więcej 

ZIN  >>więcej 

 
 

*Wydawanie czasopism "Poradnik Bibliotekarza" i "Przegląd Biblioteczny" dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

Patronaty 
 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą 
Projektu” 
Już po raz drugi, Toruń będzie jedną z 55 lokalizacji z całego świata (i jedyną w Polsce!), w których 
odbędą się obchody WIAD. >>więcej 

 
„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa 22 maja 2020 r., Wrocław 
W imieniu Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy na Konferencję Naukową „Student 
zawsze obecny”, która odbędzie się 22 maja 2020 r. we Wrocławiu w 60. rocznicę działalności KNB 
>>więcej 
 
Konkurs "Czytelmistrz 2020" 
Portal sbp.pl objął patronatem medialnym konkurs czytelniczy „Czytelmistrz 2020” kierowany do 
dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki >>więcej 
 

Kwietniowi Antypiraci - zapraszamy do udziału w akcji! 
Zapraszamy szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i instytucje kultury do udziału w IV edycji akcji, która 
ma swój finał między 20 a 27 kwietnia 2020 roku – w związku z przypadającymi wówczas Światowym 
Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Światowym Dniem Własności Intelektualnej >>więcej 
 

Działalność SBP - wiadomości z Okręgów 
 

Podsumowanie konkursu powiatowego w GB w Poświętnem  
4 grudnia 2019 r. w Poświętnem posumowano konkurs literacko-plastyczny ph. „Dawno, dawno temu…, 
czyli podanie lub legenda z małej Ojczyzny” zorganizowany przy współpracy ze Starostwem Powiatu 
Białostockiego, Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu 
Podlaskiego  >>więcej 
 

"Kryminalny Szczecin" - projekt Koła 3 OS SBP - I miejsce w konkursie 
"Pozarządowy Szczecin 2019"  
Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (OS SBP) zajął I miejsce w I 
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edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin 2019” w kategorii „projekt społeczny” za projekt „Kryminalny 
Szczecin” zrealizowany przez Koło 3 OS SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie  
>>więcej 
 

Podsumowanie Ruchomych Wykładów Pomorzoznawczych 2019 
Zakończyła się druga edycja cyklu spotkań w ramach „Ruchomych Wykładów Pomorzoznawczych”, 
której inicjatorem i koordynatorem był Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich (OZ SBP) >>więcej 
 

„O bibliografii regionalnej w Wikipedii" - 39. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 
Regionalnej ZG SBP, 13 grudnia 2019 r. 
39. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „O bibliografii regionalnej w Wikipedii" 
odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 
>>więcej 
 

Spotkanie świąteczne Koła 1 Koszalin SBP przy Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej 
16 grudnia 2019 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (KBP) odbyło się spotkanie świąteczne 
pracowników, w tym SBPowiczek i SBPowiczów Koła nr 1 Oddziału Koszalińskiego SBP >>więcej 
 
 

Partnerzy 
 

 Nowa edycja tablic skróconych UKD - spotkania informacyjne w BN  >>więcej 

 Polska UKD Online – dostęp otwarty >>więcej 

 10 tysięcy książek od Empiku trafi do szkolnych bibliotek >>więcej 

 Jubileusz 20 lat BUW na Powiślu >>więcej 

 LocHal - Biblioteka Publiczna w Tilburgu z nagrodą World Building of the Year 2019 >>więcej 

 IATUL Seminar 2019, 9-11 grudnia 2019 r., Gdańsk >>więcej 

 W Lublinie powstaje BIOTEKA >>więcej 

 Wzbogać się w wiedzę dzięki bibliotece! >>więcej 

 Trzy miliony obiektów udostępniono w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA >>więcej 

 Styczniowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC (2020) >>więcej 

 W Gdańsku otwarto zmodernizowaną Bibliotekę Brzeźno >>więcej 
 

Nadawcą Newslettera jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ 

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
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