
 

 

Forum Młodych Bibliotekarzy to wydarzenie organizowane co roku przez inny 
Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i dedykowane młodym 
pracownikom bibliotek. Przed nami już czternasta edycja! Tym razem spotkamy 
się na Śląsku. Forum potrwa dwa dni i rozpocznie się 8 września br. w 
zabytkowym kompleksie Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Z kolei panel 
dyskusyjny i kolacja odbędą się w zabytkowej kopalni Guido. Drugiego dnia 

przeniesiemy się do Katowic i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA), gdzie 
m.in. zostaną przeprowadzone warsztaty dla uczestników. Zachęcam do udziału!  Rejestracja oraz 
szczegółowy program są dostępne na stronie 14.FMB . 

Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku, warto jednak już teraz zajrzeć na naszą stronę ze 
szkoleniami i zapoznać się z jesienną ofertą dla bibliotekarzy. Już 14 września br. startuje kurs online 
z opracowania formalnego zbiorów bibliotecznych. To doskonała okazja aby wspólnie poćwiczyć 
tworzenie opisów bibliograficznych czy rozwiązywać problemy występujące w codziennej pracy 
uczestników przy opracowywaniu zbiorów. Zapisy już ruszyły! 

Polecam też nowości szkoleniowe: Design Thinking – od potrzeby do realizacji  i Picturebooki – 
sztuka wywoływania emocji, a także pakiety szkoleniowe.  

Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 

Pilotażowe badania ekonomicznego i społecznego wpływu bibliotek publicznych 
W 2022 roku zespół AFB prowadzi badania pilotażowe wpływu społecznego i ekonomicznego 
bibliotek publicznych  >>więcej 
 

AFB – narzędzia, które ułatwią Ci pracę | Sprawozdanie z webinarium 
27 czerwca br. SBP zorganizowało bezpłatne webinarium, w którym wzięło udział 240 bibliotekarzy 
>>więcej 
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
 

Opinia MEiN dotycząca dofinansowania szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy 
Publikujemy odpowiedź z MEiN na pismo od przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i 
Szkolnych SBP, dr Agaty Arkabus >>więcej 
 

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w bibliotece  
Ukazał się najnowszy materiał filmowy w cyklu #WiedzaDlaBibliotek na kanale YouTube "Łukasz 
Wojciechowski - Dzielę się wiedzą", któremu patronuje SBP >> więcej  

https://fmb14.bs.katowice.pl/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/opracowanie-formalne-zbiorow-bibliotecznych-wedlug-aktualnych-wskazan-biblioteki-narodowej-kurs-online-2/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/opracowanie-formalne-zbiorow-bibliotecznych-wedlug-aktualnych-wskazan-biblioteki-narodowej-kurs-online-2/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/design-thinking-od-potrzeby-do-realizacji/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/picturebooki-sztuka-wywolywania-emocji/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/picturebooki-sztuka-wywolywania-emocji/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/pakiet-szkolen/
http://afb.sbp.pl/badanie-spolecznego-wplywu-bibliotek-pilotaz-2022/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24564
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24571
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24578&prev=1


 

XLI Spotkanie Zespołu Ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | Relacja 
Spotkanie odbyło się w WBP w Opolu w dniach 9-10 czerwca 2022 r. >>więcej 
 

Konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2022 
Jury Konkursu przyznało następujące nagrody >>więcej 
 

Otwarci / ostrożni / niezdecydowani... | Nagranie spotkania autorskiego online 
24 czerwca br. SBP zorganizowało spotkanie autorskie online dotyczące książki „Otwarci / ostrożni / 
niezdecydowani. Opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla 
dzieci”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP >>więcej 
 

 

 
 

SBP lokalnie 
 

Zwiedzanie zmodernizowanych czytelń i przestrzeni bibliotecznych Biblioteki 
Narodowej >>więcej 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• „Lipcowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >>więcej 

• IX Rabka Festival – Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej |13-16 lipca 2022 | 

Rabka-Zdrój >>więcej 

• Rusza Wakacyjna Szkoła Poezji Wolnych Lektur >>więcej 

• Ukazał się rozszerzony raport "Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii 

(2021–2022)" >>więcej 

• III Międzynarodowa edycja akcji "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie" 

- zgłoś szkołę! >>więcej 

• Biblioteka Rodzin | Konkurs fotograficzny „Przepis na rodzinne czytanie” >>więcej 

• 7. Zakopiański Festiwal Literacki | 8-10 lipca 2022 >>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24553
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24545
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24560
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24522
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24552
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24546
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24547
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24563
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24557
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24555
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24568
https://wydawnictwo.sbp.pl/otwarci---ostrozni---niezdecydowani-opinie-i-postawy-bibliotekarzy-publicznych-wzgledem-kontrowersyjnych-ksiazek-dla-dzieci,20,267.html


• Przyznano nagrody w konkursie „Zwyrtała 2022” za najlepszy pomysł promujący czytanie 

>>więcej 

• "Bibliotekarz Opolski" nr 2/2022 - Czytaj online >>więcej  

• Konkurs "Cyfrowe supermoce" | Grant dla bibliotek do 10 000 zł  >>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=24565
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24603
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