
 

 

 
 

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 

 

 
 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Nowa edycja mPotęgi: programu grantowego, z którego skorzystało już 

ponad 1 mln uczniów 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21202
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=21202


Zapraszamy do wzięcia udziału w programie grantowym >>więcej 

 

 
 

 

Konkursy SBP 

 

Bibliotekarz Roku 2018 

Rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2018  >> więcej 

 

Konkurs „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018” rozstrzygnięty 

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” przyznało 

nagrody za dokonania w roku 2018 następującym bibliotekom: >>więcej 

 

Warsztaty i szkolenia SBP 

 

"Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii do pracy z 

dziećmi", 20 maja 2019 r., Warszawa 

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii 

informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z 

młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z >>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 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21295&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21294&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21251&prev=260
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21220
https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/?utm_source=sbp&utm_medium=CPC&utm_campaign=mPotega&utm_term=artykul


Urbanowicza 19, Warszawa >>więcej 

 

"Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - 

tworzenie i udostępnianie w sieci", 10 czerwca 2019 r., Warszawa 

Celem warsztatów jest zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi sieci 

drugiej generacji w ofercie informacyjnych i edukacyjnych usług bibliotek. >>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 

 

12. Forum Młodych Bibliotekarzy "Zapraszamy do POZnania" 

Rejestracja i program na stronie 12.FMB  >>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 

 

 

 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21186
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21217
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21019
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21202
http://lib.amu.edu.pl/XII_forum_mlodych_bibliotekarzy/index.html?
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21148&prev=260
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=365
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=365
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=365


 

 

Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w 

instytucjonalnych repozytoriach akademickich 

Leszek Szafrański 

"Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem 

do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i 

rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę 

stan badań -  podjęcie tematu zarządzania zasobami 

dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych 

repozytoriach akademickich jest istotne z punktu widzenia 

rozwoju badań teorii informatologicznych i praktycznej 

działalności bibliotecznej przynosząc wiedzę na temat modeli 

ich działania.>>więcej 

 

Cena: 34 zł 

KUP TERAZ 

 

 

 

 

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą 

Marlena Gęborska 

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek 

aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem 

działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury 

dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami. Zasadniczym 

celem rozprawy jest ukazanie oferty kulturalnej dla dzieci i 

młodzieży. >>więcej 

 

Cena: 65 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 

 

Zapraszamy do składania zamówień na plakat Tygodnia Bibliotek 2019 

 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=366
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=366
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=357
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=357
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/produkt?produkt_id=366
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=357


 
 

Zamówienia na plakat można składać telefonicznie: 22 608 28 26, mailowo: sprzedaz@sbp.pl, 

za pośrednictwem sklepu internetowego SBP 

 

 

Targi 

 

10. Warszawskie Targi Książki - ruszyły zapisy dla bibliotekarzy! 

Zapraszamy bibliotekarzy i księgarzy na 10. Warszawskie Targi Książki, największe 

międzynarodowe targi tej branży w Polsce! Spotkajmy się na PGE Narodowym w Warszawie w 

dniach 23-26 maja 2019 r. >>więcej 

Patronaty 

mailto:sprzedaz@sbp.pl
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=367
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21252&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21201&prev=1


Konferencja "Książka i prasa w dobie cyfryzacji: twórcy i czytelnicy a prawo 

autorskie", 16 kwietnia 2019 r., Warszawa 

Konferencja zainauguruje tegoroczne obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

>>więcej 

 

Bibliotekarz inny niż myślisz - 7.edycja konkursu fotograficznego 

Celem konkursu jest przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z 

wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp. >>więcej 

 

16. Wystawa krajowa - Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019 

Zapraszamy Bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego 

>>więcej 

 

Konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb", 16 maja 2019 r., Warszawa 

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji: 

"Uczelnia na miarę potrzeb", która odbędzie się 16 maja 2019 roku w Warszawie >>więcej 

 

II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w 

zbiorach książki dawnej”,18-19.06.2019 r., Wrocław 

Patronat nad Konferencją sprawuje Sekcja Bibliotek Naukowych SBP >>więcej 

 

Konferencja „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - 

nowe obszary działania”, 12-13 września 2019 r., Kraków 

Konferencja skierowana jest do środowiska bibliotekarzy szkół wyższych z całej Polski, jak i 

pracowników naukowych zainteresowanych tematyką biblioteki akademickiej >>więcej 

 

Ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane” 

Reportaże można nadsyłać do 30 września 2019 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 

>>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 

 

Działalność SBP 

 

Relacja z webinarium dla bibliotek pedagogicznych 

7 marca, 2019 roku, odbyło się webinarium informacyjne dla bibliotek pedagogicznych. 

Adresowane było do bibliotek biorących udział w projekcie AFBE oraz tych, które jeszcze w 

badaniach nie uczestniczą >>więcej 

 

Spotkanie bibliotekarzy w MBP w Bielsku Podlaskim 

14 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się seminarium dla bibliotekarzy powiatu bielskiego 

zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich >>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21270&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21231&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21241&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21260&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21196&prev=383
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21227&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21124&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21133&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21208&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21229&prev=260


 

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach - biblioteczna odsłona 

projektu w Warszawie 

15 marca 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyła się 

biblioteczna odsłona międzynarodowego projektu "Globalne Czytanie o Globalnych 

Wyzwaniach", zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, fundację The 

Bridge oraz gospodarza spotkania Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką >>więcej 

 

Badanie społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych. 

Przegląd metod i praktyk stosowanych w świecie 

W serwisie AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek) zostało opublikowane opracowanie 

"Badanie społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych. Przegląd metod i praktyk 

stosowanych w świecie", które zawiera opis kilkudziesięciu istotnych badań, projektów i 

inicjatyw dotyczących oceny wpływu bibliotek publicznych na świecie  >>więcej 

Partnerzy 

 

 Marcowe premiery na DVD i BLU-RAY od MPLC >> więcej 

 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” - nabór wniosków do 10 maja 2019 r. >>więcej 

 26,5 mln zł dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych >>więcej 

 Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 >>więcej 

 Nagroda IKAR 2019 - przyjmowanie nominacji >>więcej 

 Kolejna edycja projektu „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotekach >>więcej 

 Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki >>więcej 

 Rekrutacja do 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece” >>więcej 

 Nowe wnętrza, nowe otwarcie MBP w Śmiglu >>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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