
 

 

 
 
"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 

 
Czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Jubileusz 100-lecia "Bibliotekarza" i 70-lecia 
"Poradnika Bibliotekarza"  
22 listopada 2019 r. w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Bibliotece Głównej Województwa 
Mazowieckiego odbył się uroczysty Jubileusz 100-lecia "Bibliotekarza" i 70-lecia "Poradnika Bibliotekarza". 
Wydarzeniu towarzyszyło seminarium Czasopisma bibliotekarskie w Polsce"  zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21972
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21919&prev=260


 
 

 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 
 

Katarzyna Biernacka-Licznar - laureatką Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa 2019 
Z wielką radością informujemy, że Katarzyna Biernacka-Licznar została laureatką tegorocznej, piątej edycji 
Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa za książkę naukową "Serce Pinokia: włoska literatura dla dzieci i 
młodzieży w Polsce w latach 1945-1989", wydaną w 2018 r. przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
SBP >>więcej      
 

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. 
 
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) 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21901&prev=260
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=389
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=391


 
 

 
Mobilnie, Interaktywnie, Kompetentnie. Usługi, Media i 
Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w 
Nowoczesnej Bibliotece 
Red. Maja Wojciechowska,  Magdalena Cyrklaff-Gorczyca 
 
Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie 
uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy 
współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych 
dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie 
społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość 
funkcji tych instytucji – począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, 
przez rozrywkową i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i 
substytutywnej – prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach 
czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. 
Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, 
biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, 
przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie 
pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. 
>>więcej 
 

Cena: 38 zł 
 
KUP TERAZ 
 

 

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 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=388
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=388
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=392
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http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=388
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=392


 

 
[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 

 
 

 
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 

 
 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru ZIN 2 A*: Ilościowe badania informacji: metody, zastosowania, 
problemy, dostępnego w otwartym dostępie (PDF) na portalu sbp.pl 

 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=7&strona=1
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=12&strona=1
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=13&strona=1
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=14&strona=1


 
 

(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) 

 
 

Targi 
 
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP na TKH w Warszawie 
Podczas XXVIII Targów Książki Historycznej w Warszawie, na stoisku nr 17 (Książnicy Pruszkowskiej im. 
H.Sienkiewicza) można było zakupić najnowsze książki Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP z 
20% rabatem >>więcej 

 
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 

 
Polskie biblioteki i reszta świata - fotorelacja z XIX Ogólnopolskiej Konferencji 
Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych 
Konferencja odbyła się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Warszawie ph. "Polskie biblioteki i reszta 
świata". Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Akademii Leona Koźmińskiego a patronat medialny 
sprawował m.in. portal sbp.pl. >>więcej 
 
"Łódzkie znanie i nieznane" - znamy zwycięzców konkursu 
Jury ogólnopolskiego konkursu na reportaż "Łódzkie - znane i nieznane” - zorganizowanego przez WBP 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego przyznało... 
>>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21930&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21881&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21903&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21906&prev=260


 
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 
 

X Regionalna Konferencja Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego 
6 listopada 2019 roku w siedzibie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego odbyła się X Regionalna 
Konferencja Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego. >>więcej 
 

Jubileusz 60-lecia „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego", Książnica Pomorska w 
Szczecinie, 12 listopada 2019 r.  
12 listopada 2019 w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 60-
lecia „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” - regionalnego czasopisma branżowego 
zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego  >>więcej 
 

Partnerzy 
 

 Otwarcie Biblioteki w CEM w Piasecznie >>więcej 

 "Książki na drogę” - nowy portal literacko-podróżniczy >>więcej 

 #Wyjątkowadostawa książek do DKK we Wrocławiu - 23 listopada 2019 r. >>więcej 

 Nabór w ramach programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2020 rok  >>więcej 

 Grudniowe premiery DVD i Blu-Ray (2019)  >>więcej 

 29 listopada 2019 r. - 25. rocznica uchwalenia Manifestu Bibliotek Publicznych UNESCO/IFLA  
>>więcej 

 "Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi na Białorusi" - wyjazd edukacyjno-szkoleniowy, 18-22 maja 
2020 r.  >>więcej 

 Justyna Skwarska i Olga Wójtowicz - laureatkami Stypendium im. Olgi Rok 2019 >>więcej 

 Poznaliśmy laureatów Rankingu Bibliotek 2019 >>więcej 

 "Różni. Równi. Ważni" - w Łodzi odbył się X Kongres Bibliotek >>więcej 

 Przyznano Nagrody KLIO 2019 >>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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