Zapraszamy do udziału w 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, 12-13
września 2019 r., Poznań
Zapisy dla uczestników trwają do końca czerwca 2019 roku >>więcej
Zapraszamy do udziału w II edycji Targów Dziedzictwo w nowej formule
W dniach 10-11 października 2019 r., w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbędą się
Targi Dziedzictwo pod hasłem: „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”

>>więcej

Ludzie kultury o bibliotekach
Za co ludzie kultury lubią/kochają/cenią biblioteki? Poprosiliśmy osoby znane, dla których
książki i biblioteki są nieodłączną częścią życia, o wsparcie naszego Tygodnia Bibliotek.

>>więcej
Uroczyste wręczenie nagród w konkursach SBP na 10. WTK

24 maja 2019 r. w sali Amsterdam PGE Narodowy uroczyście uhonorowano laureatów
konkursów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019
rozstrzygnięty

Wśród wyróżnionych publikacji znalazła się książka Wydawnictwa Naukowego i
Edukacyjnego SBP „Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania
edycji naukowych” >>więcej
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ewa Cielesz, autorka bestsellerowej trylogii "Córka Cieni" powraca z
nową serią powieściową
Właśnie ukazał się tom drugi pt. Pochyłe niebo. Pajęczyna. >>więcej
BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE

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

w

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

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu
najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek. Laureatów
poznamy pod koniec czerwca 2019 r. >> więcej

Warsztaty i szkolenia SBP
"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

"Chmura Google w pracy bibliotekarza", 2 lipca 2019 r., Warszawa

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

"Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i
osobistego", 17 września 2019 r., Warszawa

Warsztaty odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4,
Warszawa >>więcej

"Jakie zmiany w zakresie prawa pracy, ZFŚS, ochrony danych

osobowych obowiązują bibliotekę po nowelizacji przepisów w 2019 r",
19 września 2019 r., Warszawa

Warsztaty odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN, ul. Gocławska 4,
Warszawa >>więcej

Konferencje SBP
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
Zarządzanie biblioteką
Red. Maja Wojciechowska
Publikacja zbiorowa Mai Wojciechowskiej
prezentuje całe spectrum zagadnień
dotyczących współczesnego zarządzania
biblioteką. Książka zawiera ważny zarówno z
poznawczego punktu widzenia, jak i
praktycznego
kompleks
zagadnień
dotyczących współczesnego zarządzania
biblioteką. Wprawdzie istnieją już na ten
temat liczne monografie i artykuły, ale wiele
omówionych w nich problemów jest już
zdezaktualizowanych
lub
częściowo
zdezaktualizowanych,
a
najnowsze
piśmiennictwo na ten temat jest bardzo
rozproszone >>więcej
Cena: 99 zł (oprawa twarda), 85 zł (oprawa
miękka)
KUP TERAZ (oprawa twarda),
KUP TERAZ (oprawa miękka)

Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli
w latach 2011 - 2018
Red. Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska
Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze
Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”
zatytułowany
Zostawili
swój
ślad…
Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018
obejmuje biogramy dziewiętnastu osób
zasłużonych w skali kraju lub regionu. Byli to
bibliotekarze, którzy w trudnych warunkach
starali się, w miarę swoich możliwości,
zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby
modernizować swoje miejsca pracy, a w
przypadku dyrektorów i wicedyrektorów, całe

biblioteki. Korzystając z zasadniczych zmian
społeczno-politycznych,
przeprowadzali
biblioteki przez
komplikowany okres
transformacji ustrojowej.
Publikację dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
>>więcej
Cena: 25 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
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 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronaty

Książniczki i Polska Izba Książki wspierają niezależnych wydawców

Poznaj z nami niezależny rynek książki" to nowy cykl na kanale YouTube realizowany przez
"Książniczki", czyli Zofię Karaszewską i Sylwię Stano przy współpracy z Polską Izbą Książki >>więcej

Praktyka dla praktyka

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja
dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania
interesujących kontaktów zawodowych >>więcej

"Bibliotekarz inny niż myślisz" - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu już po raz jedenasty zorganizowała seminarium
„Biblioteki Świata”.Podczas seminarium ogłoszone zostały wyniki konkursu „Bibliotekarz inny niż
myślisz”. >>więcej

Kwietniowi Antypiraci tworzą swój kodeks

Nauczyciele i uczniowie wykazali się po raz trzeci kreatywnością w przygotowaniu działań. W tym roku
ich efektem było opracowanie Kodeksu Antypirata, który dba o wizerunek >>więcej

Najlepsza biblioteka powiatu bielskiego 2018/2019 - wyniki konkursu

Już po raz 19 odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego,
który w tym roku przebiegał pod hasłem Tygodnia Bibliotek #biblioteka >>więcej

Konferencja „Biblioteka muzealna wczoraj, dziś, jutro”, 18 października 2019 r.,
Warszawa

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji „Biblioteka muzealna wczoraj, dziś,
jutro” organizowanej przez Bibliotekę Muzeum Warszawy, która odbędzie się 18 października 2019 roku
w siedzibie głównej Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta 28–42 >>więcej

Małopolskie Forum Bibliotek, 23-25 października 2019 r., Kraków

Tematyką tegorocznej edycji Konferencji pod tytułem „Po drugiej stronie lustra. UX, UI i AI w
bibliotekach” będzie istotna kwestia jakości narzędzi informacyjnych, przede wszystkim w kontekście
doświadczeń użytkowników oraz kompetencji pracowników, od których zależy konkurencyjność, a także
efektywność zarządzania i wykorzystania zasobów informacji >>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
Mazowiecki Dzień Bibliotekarza 2019

8 maja 2019 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa
Mazowieckiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zorganizowana przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Mazowieckiego i Zarząd Oddziału
Warszawskiego, Koło SBP działające przy Bibliotece oraz gospodarza wydarzenia - Bibliotekę na
Koszykowej >>więcej

Zgierski Dzień Bibliotekarza 2019

8 maja br. Zarząd Okręgu Łódzkiego SBP uczestniczył w uroczystych obchodach Zgierskiego Dnia
Bibliotekarza. Impreza odbyła się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w

Zgierzu >>więcej

Projekt "Biblioteka otwarta" rusza w Sieradzu

Oddział SBP w Sieradzu otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Sieradza na realizację projektu
„Biblioteka otwarta” >>więcej

Spotkanie bibliotekarzy w ramach Bibliotecznej Ligi Powiatowej w Czarnej
Białostockiej
Spotkanie realizowane było w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek 2019” w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czarnej Białostockiej >>więcej

55-lecie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Oddziale Warszawskim SBP

W dniu 15 maja b.r., z okazji 55-lecia Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego działającego przy
Oddziale Warszawskim SBP, odbyło się uroczyste spotkanie w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego >>więcej

Szkolenia dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego z programu MKiDN –
Partnerstwo dla książki 2019
towarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2019 na realizację
zadania „Wiedza = sukces” >>więcej

Dzień Bibliotekarza Województwa Małopolskiego

Wielkie majowe Święto Bibliotek i Bibliotekarzy trwało w Małopolsce w tym roku nieco dłużej. 29 maja
2019 r. w krakowskim Muzeum Armii Krajowej odbył się Dzień Bibliotekarza Województwa
Małopolskiego. Uroczystość dedykowana była wszystkim bibliotekarzom z Małopolski >>więcej

Partnerzy









Biblioteczna Platforma e-Wiedzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu >>więcej
Rusza VIII edycja Konkursu im. Olgi Rok dla Bibliotekarek >>więcej
Czytelnicy wybrali nowe nazwy dla bibliotek w Gdańsku >>więcej
Wspólny portal warszawskich bibliotek >>więcej
W Bibliotece Miejskiej w Łodzi powstała sala "Pełzaki" >>więcej
Nominacje do XIV Nagrody Literackiej GDYNIA >>więcej
Majowe i czerwcowe premiery DVD i Blu-Ray >>więcej
Znamy hasło Nocy Bibliotek 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

