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

Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2019 rozstrzygnięty!
Zwyciężył projekt Pawła Kasperka ze Świdnika >>więcej

Zamówienia na plakat można składać telefonicznie: 22 608 28 26, mailowo: sprzedaz@sbp.pl, za
pośrednictwem sklepu internetowego SBP

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji SBP "Młody dorosły w
bibliotece - wyzwania, szanse, inspiracje", 11-12 czerwca 2019 r., Warszawa
Dwudniowa konferencja odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4
w Warszawie >>więcej

12. Forum Młodych Bibliotekarzy "Zapraszamy do POZnania"
Rejestracja i program na stronie 12.FMB >>więcej

Kongres IAML 2019 - ruszyła rejestracja online
Zapraszamy na doroczny Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i
Centrów Informacji (IAML), który odbędzie się w dniach 14-19 lipca 2019 r. na Uniwersytecie

Jagiellońskim w Krakowie >>więcej

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

Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej
Zachęcamy promotorów i absolwentów do nadsyłania prac magisterskich do dnia 31 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

"Tworzenie i edycja dokumentów w formacie PDF w repozytoriach i bibliotekach
cyfrowych", 12 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty odbędą się w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Meissnera
5. >>więcej

"Praktyczne rozwiązania RODO - doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania
nowych regulacji", 15 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty odbędą się w godz. 10-16 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4
w Warszawie >>więcej

"Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece", 16 kwietnia 2019 r.,
Warszawa
Warsztaty odbędą się w godz. 10-16 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4
w Warszawie >>więcej

"Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach
cyfrowych", 29-30 maja 2019 r., Warszawa

Warsztaty odbędą się w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda
Urbanowicza 19, Warszawa >>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

Ogólnopolska Konferencja SBP "Młody dorosły w bibliotece - wyzwania, szanse,
inspiracje", 11-12 czerwca 2019 r., Warszawa
Dwudniowa konferencja odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4
w Warszawie >>więcej

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji wobec zagrożeń
współczesnego świata"
Konferencja odbędzie się 27 września 2019 r., w Słupsku >>więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
Baśń w życiu dziecka
Katarzyna Hryniewicka
Żyjemy w czasach dużego przyspieszenia, kiedy przeobrażeniom ulega
nie tylko technika, ale również życie społeczne i rodzina. Dzisiaj
dziecko, podobnie jak dorosły, musi dopasować się do szybko
zmieniających się wymogów dnia codziennego, musi wypracować
skuteczne sposoby radzenia sobie. Jednym ze sposobów pomocy
dzieciom jest odkrywanie roli literatury, a szczególnie baśni i bajek, które
dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, przedstawiają
inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasoby osobiste,
stymulują rozwój >>więcej
Cena: 24 zł 19 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 31 zł
KUP TERAZ

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 30 zł
KUP TERAZ

Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism:
Poradnik Bibliotekarza* >>więcej
Bibliotekarz >>więcej
*Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

Patronaty

Konferencja „Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca w Kędzierzynie-Koźlu pod hasłem „Młodzi w bibliotece”
>>więcej

XVI Sesja Metodyczna Literatura „na receptę”
Konferencja odbędzie się 25 marca w Gdańsku >>więcej

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
W imieniu Organizatora - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem zapraszamy do udziału w
konkursie >>więcej

Ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”
Reportaże można nadsyłać do 30 września 2019 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody >>więcej

Niezależny Konkurs Literacki "Brakująca Litera 2018"
Zapraszamy do udziału w II etapie plebiscytu "Brakująca Litera 2018" i głosowania na polską Książkę
Roku 2018 >>więcej

I Konferencja Naukowa - "Wojna i książka", 13-15 listopada 2019 r., Poznań
W imieniu Organizatorów zapraszamy do zgłaszania referatów oraz udziału w I międzynarodowej
interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Wojna i Książka” >>więcej

Ogólnopolska konferencja "70 lat drukiem i bitami spisane", 4 kwietnia 2019 r.,
Częstochowa
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję pt."70 lat drukiem i
bitami spisane", która odbędzie się z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki
Częstochowskiej >>więcej

IV przerwa na czytanie - zgłoś szkołę!
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i
nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie
>>więcej

Działalność SBP
"Odjazdowa Sobota" w Książnicy Stargardzkiej
Książnica Stargardzka wraz z działającym przy niej Kołem 13 Oddziału Szczecińskiego SBP,
zorganizowała spotkanie dla dzieci o bezpieczeństwie na rowerze. >>więcej

1lib1ref 2019 - jeden bibliotekarz, jeden przypis w Wikipedii
4 lutego r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Przystanek Książka odbyło się

wspólne dodawanie przypisów do Wikipedii połączone ze szkoleniem z edytowania artykułów tej
internetowej encyklopedii >>więcej

Wycieczki edukacyjno-turystyczne SBP: Morawy, Ukraina-Mołdawia
Akademickie Koło, Oddział i Okręg Lublin SBP zapraszają na kolejne wycieczki edukacyjno-turystyczne
>>więcej

Uroczyste podziękowanie dla Dariusza Florka
13 lutego 2019 w Koszalinie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie, w
którym uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału SBP w Koszalinie oraz skarbnik oddziału
szczecińskiego SBP >>więcej

Benefis Cecylii Judek w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
19 lutego 2019 r. w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się benefis
Cecylii Judek, która zakończyła pracę na stanowisku sekretarza naukowego >>więcej

Partnerzy


Rozpoczął działalność Instytut Literatury >>więcej




Narodowe Czytanie 2019 - przyjmowanie propozycji lektury >>więcej
Ruszył nabór w programie dotacyjnym"Niepodległa" 2019 >>więcej




Barbara Lison - prezydentem-elektem IFLA >>więcej




Ruszyła XI edycja programu Patriotyzm Jutra >>więcej
„Tysiąc powodów by czytać” - Empik rozdał 12 tys. książek bibliotekom szkolnym w całej Polsce
>>więcej
"Książka na receptę. recepta na sukces" - ruszyła akcja FPC >>więcej
„Para-buch! Książka w ruch!” – nowy projekt FRSI >>więcej
Kto będzie oceniał czasopisma naukowe? >>więcej
IFLA 2019 - ogłoszono granty na pokrycie opłaty konferencyjnej >>więcej
Biblioteka Śródmieście w Gdyni otwarta w nowej lokalizacji >>więcej
Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach >>więcej









Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne: książki zakazane na przestrzeni dziejów - wystawa w
Książnicy Cieszyńskiej >>więcej

Sanatorium Czytelnicze w MBP w Chrzanowie >>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

