
 

 

Za nami półmetek wakacji i dwa duże międzynarodowe wydarzenia z udziałem 
polskich bibliotekarzy. W ostatnim tygodniu lipca w Pradze odbył się IAML - 
Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i 
Centrów Informacji, a w Dublinie – WLIC – Światowy Kongres Bibliotek i 
Informacji IFLA. Podczas tego pierwszego był prezentowany projekt 
realizowany przez SBP! – „Bibliografia Fonografii Polskiej. Źródła do badań 

fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych” – to pierwsza w kraju i na świecie 
rejestracja publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych polskim i polonijnym 
nagraniom muzycznym i niemuzycznym, a także polskim i działającym na historycznym obszarze 
Polski firmom fonograficznym. Jest dostępna pod adresem: https://fonografia.sbp.pl/ * 

Pojawiły się już zapowiedzi ciekawych jesiennych konferencji pod patronatem SBP oraz szkoleń. 
Wszystkie można znaleźć na portalu SBP w zakładce „Konferencje i szkolenia” – zachęcam do 
rejestracji i udziału.  

*Projekt Źródła do badań fonografii polskiej – kontynuacja budowy bazy i zwiększenie jej wykorzystania uzyskał dofinansowanie Ministra Edukacji i 
Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy nr SONP/SN/514674/2021; kwota dofinansowania 117 650,00 zł; 
całkowita wartość projektu 131 150,00 zł. 

 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 

Kongres IAML 2022 w Pradze | Relacja 
W dniach 24-29 lipca 2022 roku w Pradze odbył się Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji – IAML >>więcej 
 

Katalogi książek ukraińskich dla dzieci i dorosłych 
Pracownicy Ukraińskiego Instytutu Książki (UBI - Ukrainian Book Institute) stworzyli dwa katalogi 
książek ukraińskich >>więcej 
 

Szybki audyt – czy fanpage jest zgodny z przepisami prawa?  
To już szósty film dedykowany kadrze zarządzającej i pracownikom bibliotek w cyklu 
#WiedzaDlaBibliotek na kanale Youtube "Łukasz Wojciechowski - Dzielę się wiedzą" >>więcej 
 
 

SBP lokalnie 
 

"Mickiewicz i kobiety" | Piknik literacki w Szczecinie |Relacja >>więcej 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

https://fonografia.sbp.pl/*
http://www.sbp.pl/konferencje
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24635
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24631
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24640
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24637


 

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

• Trwa kolejna edycja programu „Certyfikat dla małych księgarni” >>więcej 

• Cykl filmów o bibliotekach zmodernizowanych dzięki Infrastrukturze Bibliotek >>więcej 

• VI Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna | Zaproszenie >>więcej 

• Nagroda KLIO edycja 2022 - zgłoszenia do 30 września 2022 >>więcej  

• Konferencja "Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro" >>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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