
 

 

Technologie biblioteczne w okresie pandemii – pod takim hasłem w dniach 

1-2 grudnia br. przebiegać będzie 13. Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu 

Automatyzacja bibliotek. Przed nami dwa dni pełne wystąpień, przemówień i 

zadań warsztatowych, a wszystko online – komfortowo i bezpiecznie. Na 

uczestników czeka 16 godzin porad, ciekawostek, informacji i inspiracji; 29 

wystąpień przygotowanych przez 26 prelegentów i prelegentki; jakość i 

merytoryczna wartość, za którymi stoją nazwiska i instytucje. Zapisz się i zobacz, co możesz 

zmienić. 

Zainteresowanych doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji zachęcam do zapoznania 

się z najnowszą ofertą szkoleń i kursów SBP. Już w listopadzie startuje m.in. 3.edycja kursu online – 

Format MARC21, przeznaczonego dla wszystkich, którzy planują rozpoczęcie katalogowania w 

Formacie MARC21 lub zamierzają doszkolić się w zakresie jego stosowania.  

Warto zajrzeć także na stronę projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, gdzie zamieszczone 

zostały prezentacje z wrześniowego seminarium Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i 

wartości bibliotek wraz z krótkim sprawozdaniem. Polecam!  

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

Kultura w 2020 roku | Raport GUS 

Na stronie GUS ukazał się raport, w którym znalazły się informacje na temat funkcjonowania 

bibliotek, w tym wpływu COVID-19 na prowadzenie działalności bibliotek publicznych w 2020 r. 

>>więcej 

 

Szczyt Cyfrowy ONZ w Katowicach | 6-10 grudnia 2021 r. 

W tym roku gospodarzem międzynarodowej konferencji ONZ poświęconej Internetowi będzie Polska 

>>więcej 

 

https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/rejestracja/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/format-marc21-kurs-online-3-edycja/
https://afb.sbp.pl/konferencje-i-seminaria/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23810
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23823


40. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | 

Relacja 

Konferencja odbyła się w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze w dniach 30 września-1 

października 2021 r. pod hasłem Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych – 

narzędzia i metody ich wykorzystania >>więcej 

 

Jak zachęcić dzieci do czytania? Spotkanie z autorem bestsellerów dla dzieci 

-  Martinem Widmarkiem"  

SBP, PBW im. KEN w Warszawie oraz wydawnictwo Mamania zapraszają na spotkanie online 28 

października o godz. 20.00. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3VosKzUC0 

 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Ruszyła rejestracja na Kongres Bibliotek 2021 >>więcej 

• 11. Ranking Bibliotek | Ankiety do 28 października 2021 >>więcej 

• Rozstrzygnięcie konkursu dla bibliotek "Przygoda ze Zwiadowcami" >>więcej 

• Bądź mądrze otwarty na wymiar tech! | Start projektu >>więcej 

• Sejm ustanowił 2022 Rokiem Marii Konopnickiej >>więcej 

• 28. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego | Nagrody wręczone 

>>więcej 

• Abdulrazak Gurnah - laureatem Literackiej Nagrody Nobla 2021 >>więcej 

• Zbigniew Rokita laureatem Nagrody Literackiej Nike 2021 >> więcej 

 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ  

pod adres rezygnacja@sbp.pl 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23805
https://fb.me/e/3VosKzUC0
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23818
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23817
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23808
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23806
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23802
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23783
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23770
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23755
mailto:rezygnacja@sbp.pl
https://www.facebook.com/events/2810424895916009

