
 

 

1% dla SBP - kaPITalny wybór! 
Aby aktywnie wesprzeć SBP wystarczy w rubryce 124 formularza PIT wpisać nr KRS naszej organizacji: 
 00000 81477 >>więcej 
 

SBP na liście wydawnictw preferowanych MNiSW 
Miło nam poinformować, że w opublikowanym w dn. 18 stycznia 2019 r. Komunikacie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 
znalazło się Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oznacza to, że za opublikowanie prac w naszym 
Wydawnictwie autor uzyska 80 punktów. Zapraszamy środowiska naukowe do współpracy. >>więcej 
 

Ruszyło coroczne badanie efektywności bibliotek publicznych w ramach projektu 
AFB 
Zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia formularza danych statystycznych za rok 2018 dla 
bibliotek publicznych >>więcej 
 

Konkursy SBP 
 

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2019 
Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2019. Tegoroczne hasło brzmi 
"#biblioteka"  >> więcej 
 

Bibliotekarz Roku 2018 
Rozpoczynamy kolejną, IX. edycję Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2018 >> więcej 
 

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza XI edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa >>więcej 
 

Nagroda Młodych SBP 
Gorąco zachęcamy promotorów i absolwentów do nadsyłania prac magisterskich do dnia 28 lutego 2019 
r.  >>więcej 
 

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego 
Nominacje do Nagrody należy zgłaszać do 15 marca 2019 r. >>więcej 
 

Warsztaty i szkolenia SBP 
 

"Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji", 22 marca 
2019 r., Warszawa 
Warsztaty odbędą się w godz. 10-16 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4 
w Warszawie  >>więcej 
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"Chmura Google w pracy bibliotekarza", 29 marca 2019 r., Warszawa 
Warsztaty odbędą się 29 marca 2019 r.w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. 
Warszawy, ul. Meissnera 5. >>więcej 
 

"Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21",10-11 czerwca 2019 r., 
Warszawa 
Dwudniowe szkolenie odbędzie się w BUW (ul. Dobra 56/66  sala 139) >>więcej 
 

Konferencje SBP 
 

XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: 
Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów 
kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju 
Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Gdańsku >>więcej 
 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 

 

 
 
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie 
Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy 
współudziale Bożeny Jaskowskiej 
W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w 
dyscyplinie, jaką jest bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. O dużej 
popularności tej tematyki świadczy jej stała obecność na konferencjach 
naukowych oraz znacząca i stale rosnąca liczba publikacji z tego 
zakresu. Jest ona także uwzględniona w ofercie dydaktycznej 
większości placówek kształcących bibliotekarzy >>więcej 
 

Cena: 30 zł  
KUP TERAZ 

 

 

 

 
 
Bibliotekarz- Biblioteka-Historia 
Redaktor naukowy Andrzej Wałkówski 
Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat 
książki, zawodu bibliotekarza oraz najbardziej funkcjonalnych rozwiązań 
architektonicznych i organizacyjnych na przykładzie 
najnowocześniejszych bibliotek w wymiarze światowym z jednej strony 
stanowi szczegółowe podsumowanie dotychczasowego dorobku w 
zakresie podjętej tak obszernej, wieloaspektowej tematyki, z drugiej 
strony autorzy podają mnóstwo różnych, nowych ustaleń i dalszych 
postulatów badawczych >>więcej 
 

Cena: 39 zł 
KUP TERAZ 
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Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole 
w latach 1945-1989 
Bogumiła Staniów 
Jest to wieloaspektowa i – można rzec – wielogłosowa prezentacja 
zagadnień i szczegółowych problemów związanych z literaturą 
popularnonaukową dla młodych czytelników. Owa wieloaspektowość i 
wielogłosowość wynikają z interdyscyplinarności podjętej problematyki. 
Autorka bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że 
komplementarne spojrzenie – z perspektywy bibliologii, ale też m.in. 
historii oświaty, pedagogiki, dydaktyki – na obiekt refleksji badawczej 
pozwoli osiągnąć zakładane efekty. >>więcej 
 

Cena: 38 zł 
KUP TERAZ 
 
 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism: 
 
Poradnik Bibliotekarza 1/2019* >>więcej 
Bibliotekarz 1/2019 >>więcej 
 

*Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Patronaty 
 

„Ciasteczkowa choinka - sztuka teatralna” M. Borroughdame 
to scenariusz przedstawienia świątecznego dla dzieci. Pełnego niezwykłych zwrotów akcji, muzyki, 
wesołego, z humorem i o „małych wielkich rzeczach”. Powstał po to, aby dostarczyć pozytywnych, 
estetycznych wrażeń młodemu czytelnikowi oraz pokazać, że „życie to wspaniała droga, którą 
wyznaczamy sami” >>więcej 
 

W kwietniu 2019 roku III edycja ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci 
III edycja ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbędzie się pod hasłem „Antypiraci dbają o wizerunek” >>więcej 
 

Działalność SBP 
 

Rok Niepodległej. Powstaje ósmy rocznik „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” 
Zapraszamy do współpracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz inne 
osoby zainteresowane. Chętnie opublikujemy Państwa teksty na łamach biuletynu >>więcej 
 

"Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie" 
Monografia obejmuje historię działalności lubelskich bibliotekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od 
powstania jako Koła Związku Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 1935 roku aż do chwili obecnej >>więcej 
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1lib1ref 2019 - jeden bibliotekarz jeden przypis w Wikipedii, 4 lutego 2019r. 
4 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 13.00 – 18.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota 
m. st. Warszawy "Przystanek Książka" (ul. Grójecka 42) odbędzie się wspólne dodawanie przypisów w 
Wikipedii >>więcej 
 

Partnerzy 
•           Rusza XIV edycja konkursu Nagroda Literacka GDYNIA >>więcej 
•           Małgorzata Rejmer laureatką Paszportów Polityki w kategorii Literatura >>więcej 
•           Styczniowe premiery na DVD i BLU-RAY od MPLC >>więcej 
•           Jubileusz Profesor Joanny Papuzińskiej >>więcej 
•           Jedno miasto, jedna biblioteka, jedna karta biblioteczna - w Łodzi >>więcej 
•           25 tys. nowych czytelników w bibliotekach dzięki „Mała książka – wielki człowiek” >>więcej 
•           17. edycja Nagród "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" >>więcej 
•           Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie Etap II >>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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