
 

 

W tym roku już po raz 13.ty spotkamy się na ogólnopolskiej konferencji SBP z 

cyklu Automatyzacja bibliotek. Tegoroczna edycja poświęcona będzie 

rozwiązaniom technologicznym, które zostały wprowadzone, rozwinięte lub 

zaprojektowane przez biblioteki w okresie pandemii. Poruszone zostaną m.in. 

zagadnienia pracy zdalnej, jej organizacji i uwarunkowań prawnych, nowych 

form komunikacji z czytelnikiem i dostępności do usług bibliotecznych 24/7. 

Przedstawione zostaną także tematy digitalizacji i otwartych narzędzi do promocji zbiorów oraz 

kwestie rozwoju osobistego bibliotekarzy i zdalnej rewolucji w edukacji. Swój udział w konferencji 

zapowiedzieli m.in. prof. dr hab.Tomasz Szlendak z UMK w Toruniu, Jerzy Woźniakiewicz z WBP w 

Krakowie, Izabela Koryś z Biblioteki Narodowej, Diana Gałązka z Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych 

PAN i wielu innych.  

Zapraszamy do rejestracji. Dla uczestników przewidziano udział w warsztatach, które poprowadzą 

znani i cenieni trenerzy: dr Marcin Karwowski, Beata Malentowicz oraz Robert Turski. Wciąż 

przyjmowane są zgłoszenia wystąpień. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

automatyzacjabibliotek.sbp.pl/ 

Trwa ogólnopolska kampania SBP #NieZostawiamCzytelnika. 30 września br. odbędzie się literacki 

panel dyskusyjny dotyczący reportażu, a już w październiku seminarium „Biblioteka włączająca – 

zadania, wyzwania, realizacja” i warsztaty “Dostępne cyfrowo treści na stronach internetowych i w 

dokumentach elektronicznych”. Wydarzenia odbywają się online, są bezpłatne i wymagają rejestracji. 

Gorąco zachęcam do udziału! Szczegóły na stronie: niezostawiamczytelnika.sbp.pl/ 

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na prenumeratę czasopism SBP na 2022 rok. Na 

prenumeratorów czekają rabaty, darmowa wysyłka oraz wyjątkowy kalendarz dla bibliotekarza. Z 

warunkami prenumeraty można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego 
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Polecam uwadze: 

 

Wydawnictwo Tandem – kultowe tytuły wracają w wersji dla dzieci 

Do końca października RABAT DLA BIBLIOTEK  – 40% na całą ofertę Wydawnictwa >> więcej 
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http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23736


 

 

 

Wyniki konkursu na spot reklamowy kampanii #NieZostawiamCzytelnika 

Jury konkursu pod przewodnictwem dr Barbary Budyńskiej postanowiło przyznać nagrodę Bibliotece 

Publicznej w Piasecznie >> więcej.  

Wręczenie nagrody odbyło się 10 września br. podczas Warszawskich Targów Książki >> więcej 

Kampania „#NieZostawiamCzytelnika została dofinansowane ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23672
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23695
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23736


 

Wyniki badań efektywności bibliotek publicznych 

Na stronie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek opublikowane zostały wyniki badania 

efektywności bibliotek publicznych >> więcej 

 

Sprawozdanie z seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i 

wartości bibliotek” 

Seminarium odbyło się 13 września w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek >>więcej 

 

III Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych 

– relacja 

Konferencja współorganizowana przez Stację Muzeum oraz Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i 

Instytucji Kultury przy ZG SBP odbyła się 3 września 2021 r. >> więcej 

 

Rynek Literacki – podsumowanie wakacyjnego cyklu spotkań pod auspicjami 

Oddziału Szczecińskiego OZ SBP  

Zakończył się wakacyjny  cykl spotkań zatytułowanych - Rynek literacki – którego trzy odsłony w 

okresie od czerwca do sierpnia 2021 roku odbywały się w piątkowe popołudnia na Rynku Siennym w 

Szczecinie.   >> więcej 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Sukces 11. Warszawskich Targów Książki! >> więcej 

• Sierpniowe i wrześniowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >> więcej 

• Ogólnopolski Konkurs Filmowy ŚWIAT BIBLIOTEK & ŚWIAT KULTURY >> więcej 

• „Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal” – relacja >> więcej 

• 3. Festiwal Konfrontacje Kultur | 14-17 października 2021 r. >> więcej 

• Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej – kolejna edycja >> więcej 

• Otwarcie rejestracji na konferencję "Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych 

zagrożeń" >> więcej 

• XII Kongres Bibliotek | "Na zdrowie!" | Online, 24 listopada 2021 r. >> więcej 

 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  

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

 adres rezygnacja@sbp.pl 
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