
 

 

Przed nami dwa bezpłatne wydarzenia online organizowane przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Już 27 października br. odbędzie się 
darmowe szkolenie dla bibliotekarzy „Trello – zaplanowany sposób na 
pracę i współpracę”, które poprowadzi Beata Malentowicz. Z kolei 3 listopada 
br. zapraszamy na webinarium przybliżające tematykę wybranych sesji 87. 
Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA, który odbył się pod koniec lipca tego 

roku w Dublinie. Poznamy relacje i wrażenia z Kongresu jego tegorocznych uczestników: Magdaleny 
Gomułki z Biblioteki Śląskiej, Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej oraz Ewy Witkowskiej 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.  

Niezmiennie zapraszam do korzystania z bogatej, stale aktualizowanej oferty szkoleniowej SBP. W 
najbliższym czasie startują kolejne edycje kursów online, obejmujących kilkanaście godzin 
praktycznych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów. Już 8 listopada br. 
rozpocznie się kurs dla kadry kierowniczej a 23 listopada  br. kurs poświęcony Deskryptorom BN. 
Zapisy trwają, liczba miejsc jest ograniczona.  

Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominam, że na portalu SBP w zakładce O SBP 
(Historia – Wykaz) znajduje się aktualizowany wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy 
warszawskich, zawierający obecnie informacje o 225 osobach. 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 

Wyniki badań efektywności bibliotek publicznych 
Na stronie AFBP udostępniono Analizę wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na 
podstawie danych z 2021 r. >>więcej 
 

Jak wykorzystać potencjał danych AFB – badanie funkcjonalności i wpływu 
bibliotek | Sprawozdanie z seminarium 
Na stronie AFB udostępniono prezentacje oraz sprawozdanie z seminarium >>więcej 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
 

Archiwum Cyfrowe SBP po modyfikacji 
Zapraszamy do korzystania z przebudowanego Archiwum Cyfrowego Wydawnictwa Naukowego i 
Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki 

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/trello-dla-bibliotekarzy-bezplatne-szkolenie/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/trello-dla-bibliotekarzy-bezplatne-szkolenie/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24816
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/pakiet-dla-kadry-kierowniczej/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/deskryptory-biblioteki-narodowej-kurs-online-3-edycja-23-listopada-2022-18-stycznia-2023/
http://www.sbp.pl/sbp/historia_sbp/wykaz_miejsc_spoczynku
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24728
https://afb.sbp.pl/konferencje-i-seminaria/
https://ac.sbp.pl/


 
 

IV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i pracowników Bibliotek Muzealnych 
| Relacja 
2 dni wymiany doświadczeń, dyskusji i zawiązywania przyjaźni, 18 referatów, 51 instytucji kultury i 79 
uczestników – to bilans Konferencji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie oraz 
Sekcję Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP >>więcej 
 

Kontrola zarządcza krok po kroku | #WiedzaDlaBibliotek 
W cyklu #WiedzaDlaBibliotek powraca temat kontroli zarządczej. Dr Łukasz Wojciechowski 
odpowiada na pytanie - dlaczego jesień to najlepszy czas, żeby zająć się realizacją tego wymogu 
prawnego wynikającego z ustawy o finansach publicznych >>więcej 
 

XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych oraz IX Ogólnopolska 
Konferencja Fonotek 
Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP oraz Sekcja Fonotek SBP zapraszają do udziału >>więcej 
 

 
SBP lokalnie 

 

Pomorski Dzień Bibliotekarza | Relacja 
24 września br. w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni odbył się Pomorski Dzień 
Bibliotekarza >>więcej 
 

Wyjazd studyjny członków SBP Okręgu Podlaskiego 
Członkowie SBP wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz 
Mediateki – filii Biblioteki Publicznej w Mońkach >>więcej 

 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Czy czytasz? Czytam! A Ty? | Wystartowała ogólnopolska kampania NPRCz 2.0 >>więcej 

• Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej | Kolejna edycja już od 4 października 2022 >>więcej  

• 5. urodziny kampanii "Mała książka – wielki człowiek" | 15-16 listopada 2022 >>więcej  

• Październikowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >>więcej  [ARTYKUŁ SPONSOROWANY]   

• Media donoszą: czytanie jest ok! Akcja głośnego czytania w łódzkich bibliotekach >>więcej 

• Nagroda Literacka Nike 2022 | Poznaliśmy laureatów >>więcej 

• Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji | Konferencja | 24-25 listopada 2022 | 

Kraków >>więcej 

• Annie Ernaux laureatką Nobla w dziedzinie literatury w 2022 r. >>więcej  

• Ruszyła kolejna edycja programu Ratownicy Czytelnictwa >>więcej 

 
Pozostałe 

 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Ewa Cielesz – mistrzyni powieści obyczajowych spotka się z czytelnikami na 
Targach Książki w Krakowie >>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24749
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24811&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24825&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24762
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24822&prev=508
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24757&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24771&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24773&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24777&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24783&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24784&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24795&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24797&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24809&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24824&prev=1


 

 
 

 
 

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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