
 

 

Poznaliśmy hasło Tygodnia Bibliotek 2022. Spośród kilkudziesięciu 
nadesłanych propozycji wyboru dokonał Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Przyszłoroczna edycja TB odbędzie się pod hasłem 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu” >>więcej 

Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejne 12 miesięcy. Za nami 
bardzo udana XIII konferencja z cyklu  Automatyzacja bibliotek - „Technologie biblioteczne w okresie 
pandemii”.  W grudniu br. dobiegły końca dwa projekty SBP: „Aptekarz literacki” oraz tegoroczna 
kampania #NieZostawiamCzytelnika”. Ich podsumowanie już wkrótce na portalu SBP.   

Co nas czeka w najbliższym czasie? Trwają przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów oraz 
realizacji flagowych projektów SBP. W przyszłym roku kontynuowane będą m.in.: AFB, Tydzień 
Bibliotek, #NieZostawiamCzytelnika, Bibliografia Fonografii Polskiej. Na początku 2022 roku 
tradycyjnie ogłosimy konkursy SBP, w tym na Bibliotekarza Roku, czy Mistrza Promocji Czytelnictwa. 
Przed nami także rozbudowa Archiwum Cyfrowego WNiE SBP oraz długo wyczekiwana 
modernizacja portalu SBP.  

Modyfikacji i rozszerzeniu ulegnie oferta szkoleniowa SBP. Już w styczniu odbędą się szkolenia 
online z zakresu biblioterapii, a 9 lutego 2022r. startuje nowy kurs „Deskryptory Biblioteki 
Narodowej” – zapisy trwają, zapraszam do rejestracji >>więcej. 

Z życzeniami zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku  
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 
 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23983
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23980
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23980
https://aptekarzliteracki.sbp.pl/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/wydarzenia/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/spotkania-poswiecone-deskryptorom-biblioteki-narodowej-zasadom-ich-tworzenia-i-opracowania-formalno-przedmiotowego-z-uzyciem-tej-klasyfikacji/


 
 
 

Polecam uwadze: 

 

Badanie społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych | Zgłoś 
bibliotekę do pilotażu 
Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do pilotażu badań wpływu bibliotek publicznych. Zachęcamy do 
zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie AFB >>więcej 
 

Analiza i interpretacja danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w 
projekcie AFBP | Nowe wydanie Poradnika 
Zaktualizowane wydanie Poradnika zostało uzupełnione o opis i interpretację wskaźników 
funkcjonalności wprowadzonych do badań efektywności bibliotek publicznych w 2020 r. >>więcej 

 
Przegląd Biblioteczny oraz ZIN ze zwiększoną punktacją w zaktualizowanym 
wykazie czasopism naukowych MEiN 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23919
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23974


1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało komunikat wraz z zaktualizowanym 
wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
>>więcej 
 

Archiwum Cyfrowe WNiE SBP zostanie rozbudowane 
SBP uzyskało na lata 2021-2022 dofinansowanie na zadanie, którego celem jest rozbudowa i 
poszerzenie  dostępu do zasobu Archiwum Cyfrowego Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego 
SBP >> więcej 
 

Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy 
Projekt, na który SBP uzyskało w 2021 r. dofinansowanie stanowi kontynuację i rozszerzenie zadania 
realizowanego w latach 2016-2017 oraz 2019-2020 >>więcej 
 
Projekty: „Rozbudowa i podniesienie jakości dostępu do zasobów naukowych Archiwum Cyfrowego 
Wydawnictwa SBP” oraz „Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy i zwiększenie jej 
wykorzystania” uzyskały dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna 
Odpowiedzialność Nauki  
 

 
 

 
Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

 

• Przyznano Nagrodę im. Kierbedziów za 2020 i 2021 rok >>więcej 

• Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia br. >>więcej 

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

• Poznaliśmy liderów Rankingu Bibliotek 2021 >>więcej 

• Ruszył II nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” >>więcej 

• Ruszyła strona internetowa NPRCZ 2.0 >>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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