12 Forum Młodych Bibliotekarzy przeszło do historii

Ponad 100 uczestników, w tym 13 osobowa grupa młodych bibliotekarzy z Ukrainy, kilkunastu
prelegentów, kilkunastu trenerów, cztery lokalizacje sesji konferencyjnych i warsztatów, liczne grono
organizatorów, sponsorów, partnerów, patronów honorowych i medialnych. 12 Forum Młodych
Bibliotekarzy, które odbyło się w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu przeszło do historii
>>więcej

Wyniki badań funkcjonalności bibliotek publicznych za 2018 r. dostępne w
serwisie AFB
Informujemy, że jest już dostępna Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na
podstawie danych z 2018 r. >>więcej

Spotkanie Zarządu Głównego SBP ze strukturami terenowymi

W dniach 24-25 września 2019 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się
spotkanie Zarządu Głównego SBP z przewodniczącymi okręgów >>więcej

Warsztaty i szkolenia SBP
"Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w
cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom", 21 listopada 2019 r.,
Warszawa
Warsztaty odbędą się w BG WAT (ul. gen. Witolda Urbanowicza 19) >>więcej

"Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli
zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 22
listopada 2019 r., Warszawa
Warsztaty odbędą się w BG WAT (ul. gen. Witolda Urbanowicza 19) >>więcej

Targi
SBP - Partnerem Targów Dziedzictwo 10-11 października 2019 r., Kraków
W dniach 10-11 października 2019 r., w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbędą się Targi
Dziedzictwo pod hasłem: „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” >>więcej

SBP - Partnerem 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbędą się w dniach 24-27 października 2019 r. w
Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. Jednym z Partnerów Wydarzenia
zostało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich >>więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
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
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury

Cena: 35 zł
KUP TERAZ

Wyposażenie i aranżacja bibliotek
na Śląsku w świetle ich funkcji (do
końca XIX wieku)
Rafał Werszler

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
KUP TERAZ

Kronika Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. 2013-2017
Suplement
Anna Grzecznowska, Marzena Przybysz

Publikacja obejmuje kronikarski zapis
zaledwie pięcioletniego, ale jakże bogatego
w wydarzenia okresu, kończącego pierwsze
stulecie dziejów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. W latach 2013-2017
podjęto intensywne działania w zakresie
umocnienia roli bibliotek w kształtowaniu
społeczeństwa informacyjnego,
standaryzacji usług bibliotecznych,
aktywizacji na forum międzynarodowym.
Zwieńczeniem tej działalności były dwa
wydarzenia o historycznym znaczeniu:
organizacja Kongresu IFLA w Polsce oraz
Jubileusz 100-lecia SBP >>więcej
Cena: 35 zł
KUP TERAZ
ZAPOWIEDŹ

Miejsce spotkań. Biblioteki jako
przestrzeń społeczna

Monika Simonjetz, Andrzej Buck, Dawid
Kotlarek
Budowanie kapitału społecznego
nieodłącznie wiąże się ze środowiskową
współobecnością bibliotek. Niniejsza
publikacja dokumentuje drogi rozwoju
niektórych instytucji, ujmuje przykłady
innowacyjnych i tradycyjnych działań
mających wpływ na kształtowanie
pozytywnego wizerunku biblioteki w
świadomości potencjalnych i rzeczywistych
użytkowników. Autorzy odwołują się do
zagadnień zorientowanych wokół
marketingu i zarządzania, konferencji
naukowych, rozmów z bibliotekarzami oraz
najnowszych wydawnictw dotyczących
rozszerzonej rzeczywistości, transformacji
nośników tekstu, współczesnych tendencji w
popularyzowaniu czytelnictwa i uczestnictwa

w szeroko pojętej kulturze, warsztatów z
książką w roli głównej. Przywołane formy
pracy, obejmujące różne inicjatywy, w
aspekcie społecznym tworzą nowe sytuacje
komunikacyjne. Dotyczą nie tylko bibliotek
publicznych. Na pewno warte są uwagi, a
być może okażą się inspirujące i pomocne
>>więcej
Cena: 29 zł
ZAPOWIEDŹ

Tam gdzie przeszła burza. Losy
polskiego dziedzictwa kulturowego
w latach 1914-1920
Hanna Łaskarzewska

Esej na temat skutków konfliktów zbrojnych
na ziemiach polskich w okresie 1914-1920
dla dóbr kultury narodowej. Szeroka
panorama prac i wysiłków rzeszy
społeczników, tropiących polskie zabytki w
najdalszych
zakątkach
Imperium
Rosyjskiego.
Publikację
uzupełniają
biogramy bohaterów opisywanych zdarzeń,
kalendarium wydarzeń, wybrane sylwetki
ludzi kultury oraz bogaty zestaw cennych
ilustracji.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury

Zapraszamy do lektury i prenumeraty czasopism:

Poradnik Bibliotekarza* >>więcej
Bibliotekarz >>więcej
Przegląd Biblioteczny* >>więcej
ZIN >>więcej
*Wydawanie czasopism "Poradnik Bibliotekarza" i "Przegląd Biblioteczny" dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru ZIN 1 A*: Nauka o informacji wobec otwartej nauki,
dostępnego w otwartym dostępie (PDF)
>> ZIN 1A

(Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej –
zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w
ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę)

Patronaty
"Wiłka smocza dziewczynka" Antoniny Kasprzak z 26. Ogólnopolską Nagrodą
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego

Autorka odebrała statuetkę Koziołka Matołka podczas uroczystej Gali, która odbyła się 4 października
2019 r. Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu. Oświęcimiu >>więcej

V Noc Bibliotek

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

#cojaczytam - II edycja konkursu

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza uczniów w wieku 9-19 lat do wzięcia udziału w II edycji
konkursu #cojaczytam! >>więcej

VI Gala Alei Gwiazd Literatury z Joanną Bator

21 września swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Literatury odsłoniła Joanna Bator, pisarka, publicystka,
podróżniczka, eseistka, nauczycielka akademicka, antropolog kultury >>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

Obraz Powstań Śląskich w historii, literaturze i kulturze - XI Powiatowa
Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów
Konferencja odbędzie się 10 października 2019 r. w Gierałtowicach >>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

Ogólnopolski konkurs na reportaż "Łódzkie znane i nieznane" - zapraszamy do
udziału!

Ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane” organizowany jest przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w ramach obchodów 100-lecia
Województwa Łódzkiego >>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 "Uczelnia na miarę potrzeb", 21 listopada 2019 r., Warszawa

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza przedstawicieli uczelni wyższych: rektorów, dziekanów,
kanclerzy, kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi
dziekanatów, centrum informatyki do udziału w bezpłatnej konferencji: "Uczelnia na miarę potrzeb"
>>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
Srebrna Odznaka Honorowa "Gryf Zachodniopomorski" dla Okręgu SBP w
Szczecinie
Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymał Srebrną Odznakę
Honorową "Gryf Zachodniopomorski" na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie >>więcej

Bibliotekarze z Podlasia z wycieczką na Białoruś

W dniach 12-15 września 2019 r. odbył się wyjazd edukacyjno-turystyczny na Białoruś, zorganizowany
przez Okręg Podlaski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej

Partnerzy










"Balladyna" Juliusza Słowackiego - lekturą Narodowego Czytania w 2020 r. >>więcej
Zarządzanie Biblioteką - nr 1(10) 2018 dostępny online >>więcej
Biblioteka Rozgrywka - w Łodzi otwarto zmodernizowaną bibliotekę >>więcej
Biblioteczny Flash mob w Lublinie >>więcej
„Pierwsze czytanki dla…” czekają na przedszkolaków w bibliotekach >>więcej
"Podaruj wiersz" - akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta >>więcej
Ranking Bibliotek 2019 - ankieta >>więcej
Październikowe nowości na DVD i BLU-RAY od MPLC >>więcej
Zagłębiowska Mediateka z tytułem Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego
>>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

