Warunki prenumeraty czasopism na 2020 rok

Zapraszamy do prenumeraty czasopism branżowych i fachowych Wydawnictwa Naukowego i
Edukacyjnego SBP >>więcej

Szkolenia e-learningowe SBP w 2019 r. - podsumowanie

W ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach
marketingowych biblioteki – cykl szkoleń online”*, na platformie e-learningowej Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich (elearning.sbp.pl) przygotowano i zrealizowano w okresie od 6 maja do 23
września 2019 r. bezpłatne kursy online >>więcej

Ankieta dotycząca tematyki szkoleń e-learningowych w 2020 r.

Mając na uwadze plany rozszerzenia oferty szkoleń e-learningowych i umożliwienie kształcenia
zawodowego bibliotekarzy, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam na
jeszcze lepsze dostosowanie oferty do Państwa oczekiwań >>więcej

Krajowa Rada Bibliotecznej na lata 2019 - 2024

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał nowy skład Krajowej
Rady Bibliotecznej na lata 2019-2024. Miło nam poinformować, że do KRB została powołana Joanna
Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej

Warsztaty i szkolenia SBP
"Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w
cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom", 21 listopada 2019 r.,
Warszawa

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać zagrożenia oraz jakie kroki należy podjąć, aby nie stać się
ofiarą cyberprzestępców. Pracując na konkretnych przykładach zdarzeń, które już wystąpiły, poznają
mechanizmy oszustw w Internecie >>więcej

"Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli
zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 22
listopada 2019 r., Warszawa

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników biblioteki na kontrole związane z

różnymi aspektami funkcjonowania instytucji oraz audyty zewnętrzne >>więcej

"Problematyka szczególnych aspektów działalności bibliotek: DKK, Czytaki,
Rejestr przestępców seksualnych, itp.", 10 grudnia 2019 r,. Warszawa

Szkolenie skierowane jest do inspektorów ochrony danych w bibliotekach, pracowników działów
instrukcyjno-metodycznych, koordynatorów DKK, ale także dyrektorów jednostek >>więcej

"Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21", 09-10 stycznia 2020 r.,
Warszawa
Warsztaty odbędą się w BUW (ul. Dobra 56/66) >>więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
Hanna Łaskarzewska
Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które
tworzyły organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i
kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie
międzywojennym oraz po zakończeniu II wojny światowej, aż do
końca lat 60. XX w. Edycja składa się z dwunastu szkiców –
portretów osób, które zapisały się w historii Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, a także ich osiągnięciami w różnych
dziedzinach nauki. >>więcej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Cena: 35 zł
KUP TERAZ
Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w.
Tomasz Kędziora
Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o
początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały
proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce.
Proces stopniowego podnoszenia jakości informacyjnej wykazów
piśmiennictwa pozwolił na opracowanie nowego systemu
dokumentacji, którym okazała się bibliografia. Osiągnięcie efektu
wymagało żmudnej pracy wielu pokoleń dokumentalistów. Istnieją
również ważne dla początków bibliografii zasoby archiwalne,
których analiza pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania
nurtujące badaczy bibliografii >>więcej

Cena: 35 zł
KUP TERAZ
Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku
Andrzej Buck
W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się”
poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką
Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”.
Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary
to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w niej
debiutowała tak dobra poetka Wisława Szymborska ”. Autor
niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma literackie
młodych, przeciwstawiając je kategorii czasopisma literackie dla
młodych >>więcej
Cena: 28 zł
KUP TERAZ
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.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

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
Konferencja bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych „Biblioteki
muzealne wczoraj, dziś, jutro” - relacja

18 października 2019 r. w Muzeum Warszawy odbyła się konferencja bibliotekarzy i pracowników
bibliotek muzealnych „Biblioteki muzealne wczoraj, dziś, jutro” pod patronatem Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich >>więcej

"Po drugiej stronie lustra: AI, UX i UI w bibliotekach" - relacja z MFB 2019

W dniach 23-25 października 2019 r. w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Bibliotek,
zorganizowane przez Bibliotekę Jagiellońską, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Instytut
Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu
Małopolskiego >>więcej

I Konferencja Naukowa - "Wojna i książka", 13-15 listopada 2019 r., Poznań

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z
książką. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także
konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna,
wojna w Iraku) >>więcej

Konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb", 21 listopada 2019 r., Warszawa

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza przedstawicieli uczelni wyższych: rektorów, dziekanów,
kanclerzy, kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi
dziekanatów, centrum informatyki do udziału w bezpłatnej konferencji: "Uczelnia na miarę potrzeb"
>>więcej

Konferencja "Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu
centralnym NUKAT", 25-26 listopada 2019 r., BUW

Konferencja z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz
innych instytucjach kultury” poświęcona będzie tematyce opracowania zbiorów specjalnych w katalogu
centralnym NUKAT >>więcej

Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów
bibliotekarskich i informacyjnych”, 4 grudnia 2019 r., Katowice

Celem konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców
zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych
specjalności >>więcej

XIII edycja Konkursu Plastycznego „Malowane poezją”

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko
słowem, ale także poprzez wrażliwość plastyczną >>więcej

Konkurs "Czytelmistrz 2020"

Portal sbp.pl objął patronatem medialnym konkurs czytelniczy „Czytelmistrz 2020” kierowany do
dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki >>więcej

Działalność SBP - wiadomości z Okręgów
XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, 14-15 maja 2020 r.,
Gdańsk
Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza na XIV Bałtycką
Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta
edukacja >>więcej

Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich
W imieniu Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie informujemy, że na
portalu sbp.pl w zakładce O SBP/Historia SBP dostępny jest zaktualizowany w ostatnim czasie Wykaz
miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich >>więcej

Seminarium naukowe "Spojrzeć w przyszłość", 14 października 2019 r, Bochnia relacja
W Seminarium naukowym „Spojrzeć w przyszłość” zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz bocheńską Bibliotekę brali udział bibliotekarze i osoby
zainteresowane z powiatu Bocheńskiego >>więcej

"Czytanie bawi, uczy, leczy" - relacja z konferencji biblioterapeutycznej w
Piotrkowie Trybunalskim
Konferencja była niezwykłym wydarzeniem łączącym teorię z praktycznymi warsztatami pokazującymi,
jak wykorzystać elementy biblioterapii w edukacji czytelniczej >>więcej

Spotkanie z wojewódzkimi administratorami merytorycznymi AFBP

17 października 2019 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie członków
Zespołu ds. badania efektywności bibliotek z wojewódzkimi administratorami merytorycznymi AFBP
>>więcej

Oprowadzanie kuratorskie dla bibliotekarzy po wystawie Muzeum Narodowego w
Szczecinie
24 października 2019 - w ramach oprowadzania kuratorskiego organizowanego przez struktury
Oddziału Szczecińskiego OZ SBP (Koło 1 & 9 Szczecin) przy współpracy z Książnicą Pomorską w
Szczecinie >>więcej

Partnerzy









IFLA WLIC 2020 - ruszyła rejestracja na Kongres w Dublinie >>więcej
Konwersatoria bibliotekoznawcze 2019/2020 w Zielonej Górze >>więcej
Nagroda Literacka Nike 2019 dla Mariusza Szczygła za zbiór reportaży "Nie ma" >>więcej
Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk (2018) i Petera Handke (2019) >>więcej
MKiDN ogłosiło programy Ministra na rok 2020 >>więcej
„Biblioteka Wielkiego Człowieka” – filmowa seria Instytutu Książki >>więcej
„Różni. Równi. Ważni” - Kongres Bibliotek, 26-27 listopada 2019 r., Łódź >>więcej
6. Międzynarodowy Kongres „Biblioteka jako fenomen kultury”, 16-17 października 2019 r.,





Mińsk, Białoruś >>więcej
Listopadowe premiery DVD i Blu-Ray (2019) >>więcej
„Jak to robią we Lwowie ?” - lwowskie inspiracje na warsztatach dla bibliotekarzy >>więcej
W Mielcu powstała nowoczesna biblioteka >>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

