
 

 

 
 
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 
 

Bibliografia fonografii polskiej na portalu SBP 
Zapraszamy do korzystania z nowej Bibliografii Fonografii Polskiej dostępnej na Ogólnopolskim Portalu 
Bibliotekarskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej 
 

Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2020 rozstrzygnięty!  
Zwyciężył plakat Jolanty Różackiej >>więcej 
 

 
 

Konkursy SBP 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21992&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22085&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22164&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22020&prev=1
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=399


 
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 
Nominacje do Nagrody należy zgłaszać do 15 marca 2020 r. pocztą elektroniczną do Przewodniczącej 
Komisji: jadwigasadowska@o2.pl lub do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich 02-086 Warszawa Al. Niepodległości 213 biuro@sbp.pl (z dopiskiem: Nagroda Naukowa SBP 
im. A. Łysakowskiego) >>więcej 
 

Warsztaty SBP 

 
 
Biblioteka dobrze zaprojektowana. Animacyjne metody diagnozowania i badania 
potrzeb mieszkańców, 19 marca 2020 r., Warszawa  
Dobrze zaprojektowana i sprawnie działająca biblioteka, to placówka która zna swoją społeczność 
lokalną, dla której została powołana oraz zna potrzeby tej społeczności >>więcej 
 

Newsletter – niedoceniane narzędzie o wielkiej efektywności, 24 marca 2020 r., 
Warszawa 
Szkolenie jest odpowiedzią na coraz trudniejszą sytuację osób zajmujących się promocją kultury (w tym 
działalności bibliotek) w mediach społecznościowych >>więcej 
 

Mniej znaczy więcej, czyli jak zainteresować odbiorcę w social media, 27 marca 
2020 r., Warszawa 
Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy copywritingu. Nauczą się prostych technik układania 
chwytliwych haseł promocyjnych. Stworzą bank rysunkowych ikon i przygotują własny projekt graficzny 
do wybranego sloganu >>więcej 
 

Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z 
uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych 
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praktyk, 16 kwietnia 2020 r., Warszawa 
Celem szkolenia jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania przepisów 
RODO w bibliotekach oraz omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie 
realizacji ochrony danych osobowych w bibliotekach >>więcej 
 

Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli 
zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności, 17 
kwietnia 2020 r., Warszawa 
Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników biblioteki na kontrole związane z 
różnymi aspektami funkcjonowania instytucji oraz audyty zewnętrzne >>więcej 
 

Narzędzia i technologia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w bibliotece, 20 
kwietnia 2020 r., Warszawa 
Tematyka warsztatów dotyczy wykorzystania Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości w promocji 
literatury, czytelnictwa, zbiorów bibliotek oraz wzbogacenie oferty instytucji kultury, przy pomocy 
aplikacji, smartfonów oraz dedykowanych narzędzi do tworzenia wirtualnych światów, miejsc, gier, 
platform edukacyjnych >>więcej 
 

Niesztampowe metody pracy w bibliotece, 23 kwietnia 2020 r., Warszawa 
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z niestandardowymi metodami pracy z czytelnikiem oraz 
doświadczą efektów pracy niektórymi z nich. Gamifikacja, book sprinty, gniazda inspiracji i wiele innych 
nowoczesnych nurtów i metod czeka na wdrożenie w Twojej placówce! >>więcej 
 

Konferencje SBP 
 
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 
 

Czasopisma naukowe SBP w systemie OJS 
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 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 
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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 
>>więcej 
 

Cena: 85 zł 
 
KUP TERAZ 

 

 

[Zapowiedź] 
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI 
wieku 
Jarosław Kończak 
 
Książka adresowana jest zarówno do osób 
zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i 
tych, którzy zajmują się komunikacją na poziomie całej 
organizacji. Mogą to być pracownicy korporacji, ale 
opisane tu zasady komunikacji są użyteczne również 
dla specjalistów i menedżerów pracujących w 
jednostkach budżetowych, samorządowych, związkach 
sportowych, klubach, fundacjach i stowarzyszeniach. 
Może również stanowić kompendium wiedzy dla 
studentów zarówno studiów licencjackich, jak i 
magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. 
Książka stanowi przegląd publikacji środowisk 
naukowych i konfrontacji ich z doświadczeniem i 
wiedzą praktyków >>więcej 
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[Zapowiedź] 
Profesor Jadwiga Kołodziejska.  
Badaczka i promotorka bibliotek i 
czytelnictwa. Księga pamiątkowa  
Pod red. Jadwigi Sadowskiej 
 
Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należy do 
najbardziej znanych autorów w polskim 
bibliotekarstwie, zwłaszcza publicznym. Jest autorką 
ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek. 
Przedmiotem jej zainteresowań badawczych było 
wielostronne i szerokie spojrzenie na społeczną rolę 
książki, biblioteki i czytelnictwa. Księga pamiątkowa 
składa się z trzech części. W części I zamieszczono 
teksty ilustrujące kierunki działalności Profesor 
Kołodziejskiej. W części II zgromadzono bibliografię 
podmiotową i przedmiotową Pani Profesor. W części III 
zamieszczono wspomnienia. Księgę uzupełniają 
zdjęcia Profesor Kołodziejskiej oraz indeks osobowy. 
 

 
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 
 
XVII sesja metodyczna "Zmory spod szkolnej ławy. Zdrowie psychiczne i 
emocjonalne uczniów", 18 marca 2020 r., Gdańsk  
W tym roku tematem przewodnim spotkania będzie zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci i 
młodzieży >>więcej 
 

II Festiwal Książki Naukowej w Raciborzu, 2 kwietnia 2020 r. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zwodowa w Raciborzu serdecznie zaprasza do udziału w II Festiwalu 
Książki Naukowej, podczas którego odbędą się spotkania autorskie, targi książki, warsztaty, szkolenia 
oraz wiele innych atrakcji >>więcej 
 

"Bibliotekarz inny niż myślisz" - zgłoszenia do 8. edycji konkursu 
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W imieniu Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zapraszamy do udziału w 8. edycji 
ogólnopolskiego konkursu fotograficznego >>więcej 
 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego 
Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród 
dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców >>więcej 

 
Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020. 17.Wystawa Krajowa - zaproszenie 
do udziału 
Zapraszamy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie 
Pasji Twórczych Bibliotekarzy >>więcej 

 
„Student zawsze obecny” – konferencja naukowa 22 maja 2020 r., Wrocław 
W 2020 roku przypada 60. rocznica powstania Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy 
Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tej okazji 
organizowana jest bezpłatna ogólnopolska konferencja naukowa  >>więcej 

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

XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół 
Wyższych „Tnij schematy - kreatywna biblioteka”, 4-5 czerwca 2020 r., Wrocław 
Biblioteki Grupy Wyższych Szkół Bankowych serdecznie zapraszają na: XX Jubileuszową Ogólnopolską 
Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych >>więcej 
 

I Międzynarodowa edycja "Przerwy na czytanie" - zgłoś szkołę 
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i 
nauczycieli do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie 
osób czytających na przerwie >>więcej 
 

Działalność SBP - wiadomości z Okręgów 
 

VII Lubelskie Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy, 19 marca 2020 r., 
Lublin 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (liczba miejsc ograniczona do 100). Należy potwierdzić uczestnictwo 
w Forum poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 15 marca br. >>więcej 
 

Konkurs poetycki „Katyń – słowo i pamięć” 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku zapraszają 
młodzież szkół średnich oraz dorosłych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie poetyckim 
>>więcej 
 

Partnerzy 
 

 Przyznano Nagrody „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za 2019 rok  >>więcej 

 Otwarcie Biblioteki Lawendowej w Gdańsku >>więcej 
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 11 lutego - DBI 2020 - „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” >>więcej 

 Ponad 400 000 obiektów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej >>więcej 

 Bezpłatne szkolenie "Prawo autorskie i licencje Creative Commons", 24 marca 2020 r., Kielce 
>>więcej 

 Prawo autorskie i licencje Creative Commons - bezpłatne szkolenie we Wrocławiu, 21 kwietnia 
2020 r. >>więcej 

 W Rybniku otwarto zmodernizowaną filię PiMBP >>więcej 

 Biblioteka Roślin w MBP w Legionowie >>więcej 

 Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej >>więcej 

 "Wrocławski abecadlik" od marca w Wyprawce Wrocławskiej >>więcej 

 Powstaje największa biblioteka multimedialna w Łodzi >>więcej 

 Zmodernizowano bibliotekę publiczną w Skarżysku-Kamiennej >>więcej 

 Filia nr 26 MBP w Katowicach w nowej siedzibie >>więcej 

 Biblioteka Publiczna w Solcu-Zdroju otwarta w nowym budynku >>więcej 

 Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu >>więcej 

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