12. Forum Młodych Bibliotekarzy, 12-13 września 2019 r., Poznań

Na portalu sbp.pl zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego FMB >>więcej

Relacja z IAML 2019 w Krakowie

Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji z tego rocznego Kongresu IAML (International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) >>więcej

WLIC 2019 - Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA , 24-30 sierpnia 2019 r.,
Ateny
W Kongresie uczestniczyli bibliotekarze z Polski i przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, w tym m.in. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca ZG SBP >>więcej

IFLAcamp i inne niestandardowe wydarzenia Kongresu IFLA 2019 w Atenach

FLAcamp czyli nie-konferencja dla bibliotekarzy organizowana przez dwa dni przed samym Kongresem
IFLA, jest znakomitą okazją do dyskusji i poznania innych uczestników >>więcej
ARTYUŁ SPONSOROWANY

Nowe wydanie "Pasażerki" Zofii Posmysz od Axis Mundi już w sprzedaży!

"Pasażerka" Zofii Posmysz to jedna z najważniejszych książek dotyczących wojny, tematu zagłady,
relacji ofiary z oprawcą, rozliczeń z przeszłością. To opowieść świadka historii, wielka lekcja o ludzkiej
naturze i przestroga dla przyszłych pokoleń >>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
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)

Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
Hanna Łaskarzewska
Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły
organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i kierowały nią
przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie międzywojennym oraz po
zakończeniu II wojny światowej, aż do końca lat 60. XX w. Edycja
składa się z dwunastu szkiców – portretów osób, które zapisały się w
historii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także ich
osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki. >>więcej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

i

Dziedzictwa

Cena: 35 zł
Zapowiedź

Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku w świetle ich funkcji
(do końca XIX wieku)
Rafał Werszeler
Monografia jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji dla
sprzętów do gromadzenia księgozbiorów na Śląsku. W pracy
prześledzono stan wybranych pomieszczeń bibliotek byłych i tych,
które do dziś funkcjonują w dawnych lokalizacjach, z wyposażeniem
obecnym. Wykonano badania empiryczne, pomiarowe i fotograficzne.
Całość scalono w historycznej strukturze, rozróżniającej podziały
stylistyczno-funkcjonalne sprzętów. Do badań z zakresu aranżacji
architektury wnętrz bibliotek śląskich uwzględniono porównania ze
sprzętami bibliotek europejskich. >>więcej
Cena: 39 zł
Zapowiedź
Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism:
Poradnik Bibliotekarza* >>więcej
Bibliotekarz >>więcej
Przegląd Biblioteczny* >>więcej
ZIN >>więcej

*Wydawanie czasopism "Poradnik Bibliotekarza" oraz "Przegląd Biblioteczny w wersjach tradycyjnych
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury

Patronaty
Jolanta Zając laureatką jubileuszowej XXV edycji Nagrody im. Anny Platto

8 sierpnia 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Anny Platto. >>więcej

Konferencja "Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 19892019"
Konferencja naukowa odbędzie się dniach 19-20 września 2019 r. w Zielonej Górze >>więcej

V Noc Bibliotek

Akcja zaplanowana na sobotę 5 października br. odbędzie się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”
>>więcej

III Pomorska Konferencja Open Science Otwarte Dane dla Nauki i Społeczeństwa

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2019 r. i towarzyszyć jej będą międzynarodowe
warsztaty Focus on Open Science – Chapter XIX >>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 >>więcej

Małopolskie Forum Bibliotek - znamy program konferencji

Małopolskie Forum Bibliotek, odbędzie się w dniach 23-25 października w Krakowie pod tytułem „Po
drugiej stronie lustra. UX, UI i AI w bibliotekach” >>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

XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół
Wyższych

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie >>więcej

Konferencja „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu
centralnym NUKAT”

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na konferencję „Zbiory specjalne polskich
bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”, która odbędzie się w dn. 25-26 listopada 2019 r
Czytelniczego >>więcej

Konkurs "Czytelmistrz 2020"

Portal sbp.pl objął patronatem medialnym konkurs czytelniczy „Czytelmistrz 2020” kierowany do
dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki >>więcej

Działalność SBP - wiadomości z Okręgów
Odjazdowy Bibliotekarz 2019 - 8. edycja szczecińska - relacja

W tym roku Odjazdowy Bibliotekarz startował z Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, gdzie
odbywał się festyn z „odjazdowymi” atrakcjami >>więcej

Promocja biblioteki w Internecie nie musi kosztować! - Bezpłatne narzędzia online
do promocji biblioteki - warsztaty
Ośmiogodzinne warsztaty wspierające biblioteki w korzystaniu z multimedialnych aplikacji i programów
odbędą się 2 września 2019 r. >>więcej

Biblioteka - aktywna przestrzeń w świecie kultury i nauki - bezpłatne warsztaty w
Radomiu
Warsztaty odbędą się w dniu 25 września 2019 roku w Radomiu a szkolenie poprowadzi dr Wanda
Matras-Mastalerz >>więcej

Partnerzy









"Palimpsest Powstanie" Radosława Wiśniewskiego na Wolnych Lekturach >>więcej
Biblioteki Publiczne w 2018 r. - raport GUS >>więcej
Rękopisy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w bibliotece cyfrowej Polona >>więcej
Bibliotekarz Opolski nr 3/2019 - już dostępny online >>więcej
Zagłębiowska Mediateka w finale konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. >>więcej
Wolne Lektury wciąż się powiększają >>więcej
73% więcej czytelników w BUW >>więcej
100 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej >>więcej





Nagroda Literacka GDYNIA i festiwal Miasto Słowa 2019 >>więcej
WLIC 2019 - streaming kluczowych sesji >>więcej
Wrześniowe nowości na 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

