
 

 
Kongres IAML 2019, 14-19 lipca 2019 r., Kraków 
Współorganizatorem Kongresu IAML w Krakowie była Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, pełniąca także funkcję Polskiej Grupy Narodowej IAML, a głównym 

organizatorem Uniwersytet Jagielloński  >>więcej 
 
12. Forum Młodych Bibliotekarzy, 12-13 września 2019 r., Poznań 

Na portalu sbp.pl zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego FMB    >>więcej 
 
Relacja z konferencji „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, inspiracje" 
(11-12 czerwca 2019, Warszawa) 
Tematyka dwudniowego spotkania w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie ujęta 

została w czterech sesjach. >>więcej 
 
 

BEZPŁATNE KURSY E-LEARNINGOWE 
 

 
 

„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach 
marketingowych biblioteki” - kursy e-learningowe 
Kursy e-learningowe realizowane przez SBP dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury >>więcej 
 

 

http://www.sbp.pl/iaml
http://www.sbp.pl/12_fmb
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21566&prev=1
http://szkolenia.sbp.pl/
http://szkolenia.sbp.pl/


Konkursy SBP 
 

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 
2019 rozstrzygnięty 
Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom >>więcej 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury 

 
Znamy laureatów konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej 
Uprzejmie informujemy, że tegoroczną nagrodę w konkursie Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii 

Dembowskiej otrzymuje  >>więcej 
 

 

Warsztaty i szkolenia SBP 
 

"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 
 

"Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21", 5-6 listopada 2019 r., 
Warszawa 
Warsztaty odbędą się w BUW (ul. Dobra 56/66) >>więcej 
 

"Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21", 26-27 listopada 2019 r., 
Warszawa 
Warsztaty odbędą się w BUW (ul. Dobra 56/66) >>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 

http://tydzienbibliotek.sbp.pl/wyniki-konkursu-sbp-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2019/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21618&prev=411
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21539
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21487
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21635
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=21645
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21148&prev=260


 

 
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) 
 
 

 

 

 
 
Archiwa dźwiękowe w Polsce - kolekcje, popularyzacja, 
rekonstrukcja 
Red. Małgorzata Kozłowska 
Materiały zebrane w tej publikacji zostały zaprezentowane podczas 
dwóch kolejnych ogólnopolskich sympozjów organizowanych przez 
Sekcję Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. >>więcej 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
"Muzyczny ślad" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

 
Cena: 35 zł 
KUP TERAZ 
 

 

 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=372
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=374
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=372
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=375
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=375
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=374
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=375


 

 
 
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 
Przegląd Biblioteczny* >>więcej 
ZIN >>więcej 
 

*Wydawanie czasopisma dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 
 

Patronaty 
 
Znamy laureatów X. edycji Dyktanda Kleszczowskiego 
Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Kleszczów i Starostę Powiatu 

Bełchatowskiego nastąpiło dn. 26 maja 2019 r. podczas Dni Kleszczowa  >>więcej 
 
IV edycja akcji czytelniczej - Jak nie czytam, jak czytam 
W ramach akcji, 7 czerwca 2019 r. prawie pół miliona uczniów z całej Polski czytało książki  >>więcej 
 
Relacja z IV Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych 
Po raz kolejny w czerwcu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
zorganizowała konferencję z cyklu Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. W dniach 6-7 

czerwca 2019 r. obradowano na temat: Czytelnik - użytkownik - klient >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=371
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=371
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/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=13&strona=1
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=5&czasopismo_id=14&strona=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21499&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21510&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21565&prev=558
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=371


Mądrzy cyfrowi - program, który łączy edukację moralną, społeczną i cyfrową 
młodzieży 
"Mądrzy cyfrowi" to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw odpowiedzialności 

społecznej uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych >>więcej 
 
Konferencja "Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-
2019" 
Konferencja naukowa odbędzie się dniach 19-20 września 2019 r. w Zielonej Górze >>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 
 
"Czytanie bawi, uczy, leczy" - konferencja biblioterapeutyczna pod patronatem 
SBP 
Konferencja odbędzie się 15 października 2019 r. w nowej siedzibie biblioteki w Piotrkowie 

Trybunalskim - w Mediatece 800-lecia >>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 
 

Praktyka dla praktyka 2019 - znamy wyniki naboru 
Organizatorzy ogólnopolskiego programu wymiany bibliotekarzy "Praktyka dla praktyka" ogłosili wyniki naboru 

przedstawiając biblioteki, w których odbędą się wymiany w ramach tegorocznej edycji >>więcej 
 
„ZWYRTAŁA” - wyniki konkursu na pomysł promujący czytanie 
ury w składzie: prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Grzegorz Leszczyński i pan Konstanty Przybora rozstrzygnęło 
konkurs organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019 

>>więcej 
 
Sukces 8. Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego w Gdyni! 
21 lipca zakończyła się kolejna, niezwykle udana edycja Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21534&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21537&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21476&prev=558
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http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21486&prev=558
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21133&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21627&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21629&prev=260
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Działalność SBP - wiadomości z Okręgów 
 

Grywalizacja jako nowoczesna i efektywna metoda animacji czytelnictwa - 
bezpłatne szkolenie 
Szkolenie, realizowane w ramach projektu „Wiedza = sukces” dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury >>więcej 
 

Spotkanie emerytów bibliotecznych w Książnicy Podlaskiej 
Książnica Podlaska w Białymstoku wspólnie z SBP Okręgu Podlaskiego zorganizowała 15 czerwca 

2019 r. spotkanie integracyjne pt.„Ocalić od zapomnienia” >>więcej 
 

Bibliotekarz z tabletem - wykorzystanie tabletów do kreatywnych działań w 
bibliotece - bezpłatne szkolenie 
Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wiedza = sukces” dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury >>więcej 
 

Integracja edukacyjno-krajoznawcza bibliotekarzy na bibliotecznym szlaku 
SBP Okręgu Podlaskiego wspólnie z Oddziałem Białostockim oraz Kołami SBP w: Hajnówce i Bielsku 
Podlaskim zorganizowało wyjazd bibliotekarzy i sympatyków bibliotecznych na wycieczkę i wymianę 

doświadczeń branżowych >>więcej 
 

Partnerzy 
 

 Rusza Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur >>więcej 

 Bookcrossing czyli uwolnij książkę! >>więcej 

 Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 - nabór wniosków do 31 lipca 2019 r.  >>więcej 

 Konkurs Książka Roku 2019 PS IBBY ogłoszony >>więcej 

 Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Rabka Festival 2019” >>więcej 

 Wystartowała "Lotna Czytelnia" w Krakowie >>więcej 

 W Galerii Bemowo ruszyła pierwsza w Warszawie biblioteka zlokalizowana w centrum 
handlowym >>więcej 

 W Piotrkowie Trybunalskim otwarto Mediatekę 800-lecia >>więcej 

 Powraca „Tytuł Ujednolicony” >>więcej 

 Lipcowe i sierpniowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >>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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