
 

 

 
 
Czasopisma naukowe SBP w systemie OJS 
SBP uzyskało dofinansowanie z MNiSW na wsparcie rozwoju czasopism naukowych: „Zagadnienia 
Informacji Naukowej”, „Przegląd Biblioteczny" oraz zwiększenie ich zasięgu w obiegu krajowym i 
międzynarodowym. Zakupiony został Open Journal System (OJS) – platforma służąca do zarządzania 
pracami redakcji i publikowania czasopism online. Jest ona dostępna pod adresem www.ojs.sbp.pl 
>>więcej 

 
 

Rozpoczynamy coroczne badanie efektywności bibliotek 
Zapraszamy biblioteki publiczne do udziału w badaniu  >>więcej 

 
13. FMB, 17-18 września 2020 r., Kraków 
Zapraszamy do śledzenia portalu sbp.pl oraz mediów społecznościowych SBP, gdzie na bieżąco będą 
zamieszczane informacje o FMB 2020 >>więcej 

 
"Zasmakuj w bibliotece" - hasłem Tygodnia Bibliotek 2020 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła 
promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez 
biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. >>więcej 
 

Konkursy i Nagrody SBP 

 
Bibliotekarz Roku 2019 - ogłoszenie X. edycji konkursu 
Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród 
szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się 
ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań 
>>więcej 
 

Konkurs na plakat promujący program Tydzień Bibliotek 2020 
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Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat XVII Tygodnia Bibliotek.Tegoroczne hasło brzmi 
"Zasmakuj w bibliotece" >>więcej 
 

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019 
Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 
2019 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 16 marca 2020 r.  >>więcej  
 

Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego za 2019 r. - zgłaszanie nominacji 
Zapraszamy pracowników naukowych katedr i instytutów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej, członków ZG SBP, członków Komisji Nagrody, przewodniczących Zarządów Okręgowych 
SBP, Zarządów Komisji, Sekcji i Zespołów działających przy ZG SBP do zgłaszania nominacji do 
Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego za 2019 rok >>więcej 
 

Szkolenia i konferencje SBP 
 
Szkolenie dla bibliotekarzy – „Prowadzenie webinariów i szkoleń on-line”  
Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji bibliotekarzy o umiejętność prowadzenia webinariów i 
szkoleń online >>więcej 

 
XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” - rejestracja  
W imieniu Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja 
uczestników "XIV Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" >>więcej 
 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 

 

 
Dziedzictwo narodowe poza granicami 
Polski. Francja 
Pod redakcją naukową Dariusza Kuźminy 
 
„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą POLONIKA, Biblioteki Polskiej w Paryżu i 
Stacji PAN w Paryżu – jest przedstawienie historii i 
współczesnej działalności Towarzystwa Opieki nad 
Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we 
Francji, które obchodziło w ubiegłym roku 180 rocznicę 
powstania oraz problematyki związanej z 
dokumentacją, dbaniem o polskie miejsca pochówku i 
zachowanie pamięci o zmarłych Polakach we Francji 
w przeszłości oraz współcześnie (…) >>więcej 
 

Cena: 27 zł 
 
KUP TERAZ 
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Propedeutyka języków deskryptorowych 
Jakub Maciej Łubocki 
 
Propedeutyka języków deskryptorowych to podręcznik 
napisany z myślą o wprowadzeniu do teoretycznych 
podstaw języków deskryptorowych – jednej z odmian 
języków informacyjno-wyszukiwawczych – oraz 
ukazaniu ich na szerszym tle zjawisk lingwistycznych. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że języki te stanowią 
ukoronowanie prób rozwiązania problemu 
informowania o dokumentach i wyszukiwania ich w 
większych zbiorach: na kartach tej książki wielokrotnie 
będzie można zauważyć, że języki deskryptorowe 
przejęły z innych języków informacyjno-
wyszukiwawczych poszczególne rozwiązania i funkcje  
>>więcej 
 

Cena: 24 zł 
 
KUP TERAZ 

 

 
[ZAPOWIEDŹ] 
 

Zarządzanie informacją 
Wiesław Babik 
 
Monografia jest adresowana do wszystkich osób 
zainteresowanych problematyką szeroko pojętego 
zarządzania informacją i działalnością informacyjną. 
Elementem scalającym publikowane teksty jest 
kreowanie odpowiedzialności za właściwe zarządzanie 
informacją, to jest za: tworzenie, rozpowszechnianie i 
korzystanie z informacji w całej przestrzeni 
informacyjnej, realnej i wirtualnej, do rozważań nad 
informacją i wiedzą oraz kondycją współczesnych 
instytucji informacyjnych zarządzających informacją, w 
tym także jako ważnego elementu nowoczesnej 
edukacji na poziomie akademickim odpowiadającej 
potrzebom pokolenia sieci i społeczeństwa wiedzy. 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
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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 

 

Patronaty 
 
Niezależny konkurs literacki na polską książkę roku 2019 – “Brakująca Litera 2019” 
Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w niezależnym plebiscycie "Brakująca litera", który wyłoni 
najlepszą książkę roku 2019 >>więcej 

 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą 
Projektu” 
Już po raz drugi, Toruń będzie jedną z 55 lokalizacji z całego świata (i jedyną w Polsce!), w których 
odbędą się obchody WIAD. >>więcej 

 
„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa 22 maja 2020 r., Wrocław 
W imieniu Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy na Konferencję Naukową „Student 
zawsze obecny”, która odbędzie się 22 maja 2020 r. we Wrocławiu w 60. rocznicę działalności KNB 
>>więcej 
 
Konkurs "Czytelmistrz 2020" 
Portal sbp.pl objął patronatem medialnym konkurs czytelniczy „Czytelmistrz 2020” kierowany do 
dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki >>więcej 
 

Kwietniowi Antypiraci - zapraszamy do udziału w akcji! 
Zapraszamy szkoły, biblioteki, placówki oświatowe i instytucje kultury do udziału w IV edycji akcji, która 
ma swój finał między 20 a 27 kwietnia 2020 roku – w związku z przypadającymi wówczas Światowym 
Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Światowym Dniem Własności Intelektualnej >>więcej 
 

Działalność SBP - wiadomości z Okręgów 
 

W Krakowie startuje MFB SPOT - spotkania branżowe dla bibliotekarzy  
Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich gorąco zaprasza bibliotekarzy i pracowników 
bibliotek publicznych, akademickich, szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych sympatyków bibliotek 
na pierwsze spotkanie branżowe pod nową marką MFB SPOT, które odbędzie się 12 lutego 2020 r, w 
godz. 19.30-23.30 w Klubie Drukarnia w Krakowie (ul. Nadwiślańska 1) >>więcej 
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Partnerzy 
 

 DBI 2020 - „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” >>więcej 

 Bezpłatne kursy online realizowane przez PBW w Katowicach >>więcej 

 Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” >>więcej 

 60 000 darmowych ebooków dla Czytelników warszawskich bibliotek >>więcej 

 Biblioteka Norwida udostępni zbiory pacjentom zielonogórskiego szpitala >>więcej 

 Biblioteki akademickie wydłużają godziny otwarcia na czas sesji egzaminacyjnej >>więcej 

 Zniszczona w wybuchu kaliska biblioteka wróci do odnowionej siedziby >>więcej 

 Filia 59 Biblioteki Miejskiej w Łodzi zachwyca odnowionym wnętrzem >>więcej 

 Nowe oblicze Fantasmagorii - warszawskiej biblioteki dla miłośników fantastyki >>więcej 

 Akcja "Książka do domu" w Oleśnicy >>więcej 

 Lutowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC (2020) >>wiecej 

 "Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece" - powstaje nowy numer BNB >>więcej 

 Przybywa Dyskusyjnych Klubów Książki na bibliotecznej mapie Polski >>więcej 

 Startują otwarte seminaria Biblioteki Narodowej >>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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