
 

 

12. Kongres Bibliotek, 6. Forum Edukacji Dorosłych, 29.Targi Książki 

Historycznej i wreszcie 13. Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu 

Automatyzacja Bibliotek. Trzeba przyznać, że najbliższe dwa tygodnie 

zapowiadają się dla bibliotekarzy wyjątkowo interesująco. My nie możemy się 

doczekać przede wszystkim naszej konferencji - dwóch dni pełnych wystąpień, 

przemówień i zadań warsztatowych z udziałem znanych i cenionych 

prelegentów, trenerów a także przedstawicieli sponsorów. Na stronie konferencji są już dostępne 

abstrakty wystąpień a rejestracja wciąż jest otwarta. Warto wziąć udział! 

Pandemia nie odpuszcza  i większość bibliotekarskich wydarzeń jest wciąż realizowana online. Jaka 

sytuacja będzie za pół roku? Tego wciąż nie wiemy, ale IFLA już zapowiedziała, że planuje 

organizację przyszłorocznego Kongresu Bibliotek i Informacji w formie stacjonarnej. W wydanym 

komunikacie podkreślono potrzebę osobistych spotkań i prowadzenia dyskusji twarzą w twarz a 

wydarzenie ma być okazją do ponownego spotkania "w realu" po długiej przerwie spowodowanej 

pandemią Covid-19. 

Również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich planuje organizację wydarzeń w tradycyjnej formie. 

Zarząd Główny SBP podjął uchwałę zwołującą Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 3-4 czerwca 2022 

roku w Warszawie. Stacjonarnie realizowane są również szkolenia SBP dla grup zorganizowanych z 

danej instytucji.  

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

Wyniki badań efektywności bibliotek pedagogicznych  

Na stronie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek opublikowano analizę wskaźników 

funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2020 r. >> więcej 

 

Sprawozdanie z seminarium „Biblioteka włączająca – zadania, wyzwania, 

realizacja” 29. edycja Targów Książki Historycznej | 25-28 listopada 2021 r. 
Seminarium, zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach akcji 

#NieZostawiamCzytelnika odbyło się 20 października 2021 roku w formule online >> więcej 

https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/
https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/program-agenda/
https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/rejestracja/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23889&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23848&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23848&prev=260
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23859&prev=260
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/sprawozdanie-z-seminarium-biblioteka-wlaczajaca-zadania-wyzwania-realizacja/


 

Zakończenie prac nad Kodeksem RODO dla bibliotek 

Informujemy, że SBP oraz redaktorzy opracowania „RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania 

wspierający we właściwym stosowaniu RODO” podjęli decyzję o zamknięciu projektu bez dalszego 

ubiegania się o jego zatwierdzenie przez Prezesa UODO >>więcej 

 

Udział polskich bibliotek w międzynarodowym konkursie muzycznym IFLA 

„NPSIG Music Contest 2021” to pierwszy konkurs muzyczny dla bibliotekarzy zorganizowany na 

międzynarodową skalę przez bibliotekarzy z grupy IFLA New Professionals Special Interest Group 

(NPSIG) >>więcej 

 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

 

• Chceczytaco.pl – nowy projekt legionowskich bibliotekarzy >> więcej 

• Laureaci konkursu "Być jak Zapolska" >> więcej 

• Rabka Festiwal inspiruje >> więcej 

• Teatr, drama, literatura| Bezpłatna konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy >>więcej 

• Mapa bibliotek obcojęzycznych w Warszawie >>więcej 

• Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń... | Program konferencji 

>>więcej 

• 29. edycja Targów Książki Historycznej | 25-28 listopada 2021 r. >>więcej 

• Kampania „Mała książka – wielki człowiek”| Konkurs dla bibliotek >>więcej 

• Listopadowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >>więcej 

• Zbiory specjalne 3.0 | Konferencja z cyklu HINC OMNIA... | 24-26 listopada br., online 

>>więcej 

• Świąteczna akcja Koła SBP przy WBPiCAK w Poznaniu >> więcej 

 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  

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

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
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