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

Praktyczne warsztaty poprowadzą trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
działające w sekcji Książka - Terapia - Zabawa >>więcej

#biblioteka - pod takim hasłem przebiega Tydzień Bibliotek 2019

Zapraszamy na stronę poświęconą ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa i bibliotek organizowanej przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich >>więcej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Teresa Monika Rudzka "Carska Droga"

Wydawnictwo Axis Mundi prezentuje nową, dziewiątą już powieść w dorobku Teresy Moniki Rudzkiej, pt.
„Carska Droga”, autorki dobrze znanej czytelnikom bibliotek >>więcej
WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI

Rumunia Gościem Honorowym 10. Warszawskich Targów Książki

W stulecie nawiązania rumuńsko-polskich relacji dyplomatycznych (1919-2019) i w czasie swojej prezydencji
w Radzie Europejskiej, Rumunia zaprezentuje siłę i różnorodność literatury oraz bogactwo kultury swojego
kraju na Warszawskich Targach Książki >>więcej

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Warszawskich Targach Książki

Zapraszamy na stoisko 329/G, gdzie będzie można zakupić publikacje SBP z rabatem od 20%.
Wręczenie nagród w konkursach SBP odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 16:00 w sali Amsterdam PGE
Narodowy
BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE

„Wykorzystanie
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
marketingowych biblioteki” - kursy e-learningowe

w

działaniach

Kursy e-learningowe realizowane przez SBP dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury >>więcej

Konkursy SBP
Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w
terminie do 16 czerwca 2019 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl >> więcej

Paweł Dobrzelecki - Bibliotekarzem Roku 2018

Tytuł Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku 2018 zdobył reprezentant Śląskiego Okręgu SBP Paweł
Dobrzelecki >> więcej

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018

Decyzją ZG SBP, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr
hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2018 otrzymują. >>więcej

Warsztaty i szkolenia SBP
"Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - tworzenie i
udostępnianie w sieci", 10 czerwca 2019 r., Warszawa

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

"MS Excel w pracy bibliotekarza", 1 lipca 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

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

Książka a stalinizm
Agnieszka Chamera-Nowak
Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą
na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych
ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.
Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co
wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze,
podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie
zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza
funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych
kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligrafii i
księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyfikę,
wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć,
których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. >>więcej
Cena: 37 zł
KUP TERAZ

Kolekcje cyfrowe: Wizualizacja konstruktów
Małgorzata Janiak
„Recenzowana książka stanowi lekturę interesującą,
pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się
znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką
rekomendację. Zasługuje w pełni na jej opublikowanie,
zwłaszcza w czasach, gdy techniki wizualizacyjne
stosowane są w coraz szerszym zakresie w różnych
dyscyplinach naukowych i działaniach praktycznych, w
czasach intensywnych dyskusji na temat znaczenia
danetyzacji w życiu człowieka, jej wpływu na rozwój
ludzkości, zarówno w wymiarze ekonomicznym,
politycznym, a szczególnie aksjologicznym. Książka
powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem nie tylko
informatologów, ale i osób stosujących techniki
wizualizacyjne w swojej pracy zawodowej” >>więcej
Cena: 49 zł
KUP TERAZ

O czym mówią rzeczy
Red. Anna Mik, G. Leszczyński, E. Rąbkowska, Marta
Niewieczerzał
Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali
rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele
literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego
oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je w
szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując
umiejętnie
współczesne
metodologie
badań
humanistycznych. Należy dodać, iż rozważania Autorek i
Autorów artykułów – co niezwykle cenne – zakorzenione
są mocno w kontekstach międzynarodowych. Publikacja
jest oryginalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz
nowatorska ze względu na sposoby jego ujęć >>więcej
Cena: 37 zł
ZAPOWIEDŹ
Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism:
Poradnik Bibliotekarza* >>więcej
Bibliotekarz >>więcej
*Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronaty
Konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb", 16 maja 2019 r., Warszawa
Konferencja odbędzie się 16 maja w Warszawie >>więcej
18. Małopolskie Dni Książki - Książka i Róża - patronat SBP

Ideą akcji jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt przypomina również, że książka może być pięknym
podarunkiem >>więcej

Majówka z X Dyktandem Kleszczowskim - patronat SBP

Dyktando jest konkursem jednoetapowym, o zasięgu ogólnopolskim, w trzech kategoriach wiekowych

>>więcej
Laureaci 27. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 10. edycji Nagrody Superekslibris

Znamy laureatów 27. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 10. edycji Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego >>więcej

Konferencja z okazji 100-lecia AGH – rusza rejestracja

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. Wydarzenie wpisuje się w obchody stulecia

Akademii Górniczo-Hutniczej >>więcej

Znamy nominacje do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2018

Związek Stowarzyszeń Fandom Polski ma ogromną przyjemność przedstawić teksty nominowane do Nagrody
Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 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

Działalność SBP
Anna Lewicka - Dyrektor MBP w Choszcznie z tytułem OSOBOWOŚĆ ROKU 2018

Anna Lewicka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie, członkini Koła 17 Choszczno Okręgu
Zachodniopomorskiego SBP, Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2013 - została laureatką w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 >>więcej

38. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej „Popularyzacja regionalnych baz
danych i wiedzy o regionie”, 30-31 maja 2019 r., Olsztyn
38. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP odbędzie się pod hasłem
„Popularyzacja regionalnych baz danych i wiedzy o regionie" >>więcej

Okręg Zachodniopomorski
Pozarządowych - relacja

SBP

na Zachodniopomorskim Forum Organizacji

Reprezentantki Okręgu Zachodniopomorskiego SBP wzięły udział w Zachodniopomorskim Forum Organizacji
Pozarządowych >>więcej

Spotkanie wielkanocne dla seniorów w Łodzi

10 kwietnia br. Koło SBP przy Bibliotece Miejskiej w Łodzi zorganizowało spotkanie wielkanocne dla seniorów.
Impreza odbyła się w Filii nr 52 BMwŁ przy ul. Ketlinga 21 w Łodzi >>więcej

XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Czasopisma bibliologiczne i
informatologiczne w dobie przemian”, 28 maja 2019 r., Katowice
Celem spotkania jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w momencie
zapoczątkowania reformy szkolnictwa wyższego >>więcej

Laureaci i Nominowani X. Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
Kapituła Konkursu w trybie tajnym przyznawała punkty od 1 do 5 w trzech kategoriach zgodnych z
regulaminem konkursu >>więcej

Promujemy książkę na promie - kiermasz w Świnoujściu

24 kwietnia 2019 z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na Promie pasażersko-samochodowym
Bielik III w Świnoujściu odbył się cykliczny kiermasz książek "Promujemy książkę na promie" >>więcej

Partnerzy



ZWYRTAŁA 2019 – konkurs na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo >>więcej
Biblioteka Wiedzy w Gdyni - otwarta >>więcej






Bibliotekarzu - dołącz do MĄDRYCH CYFROWYCH >>więcej
Polska Kultura czy globalne platformy? >>więcej
Majowe premiery na DVD i BLU-RAY od MPLC >>więcej
IFLA wraz z organizacjami unijnymi proponuje nowy Manifest dla Bibliotek >>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

