
 

 

Wystartował nowy projekt SBP – Informacja i komunikacja – popularyzacja 
badań naukowych i rozwiązań technologicznych. W jego ramach odbędzie cykl 
bezpłatnych wykładów i podcastów udostępnianych na stronie projektu. Za 
nami pierwszy wykład, który wygłosiła dr Renata Malesa z UMCS w Lublinie – 
Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w 
kontekście zmian. Kolejny wykład – Indywidualne systemy zarządzania 

informacją jako sposób na walkę z przeciążeniem informacyjnym – zaplanowano na 29 listopada br., 
a prelegentką będzie dr Anna Matysek z UŚ w Katowicach. Z kolei 7 grudnia br. wykład 
Projektowanie informacji z uwzględnieniem UX wygłosi dr Bożena Jaskowska z UP w Krakowie. 
Zachęcam do rejestracji i aktywnego udziału w wykładach – podczas prelekcji online istnieje 
możliwość dyskusji i zadawania pytań! Informacje i zapisy >> http://www.sbp.pl/ik/wyklady 

Polecam także udział w szkoleniach i kursach online organizowanych przez SBP. Mamy ostatnie 
wolne miejsca na kurs poświęcony Deskryptorom oraz na warsztaty, które odbędą się w przyszłym 
tygodniu: Piszę a oni czytają, Mam swój zespół oraz Wdrażam RODO i kontrolę zarządczą.  

* Projekt "Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych" dofinansowano ze 
środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki" 

nr projektu SONP/SN/549779/2022 | kwota dofinansowania 67 000 zł | całkowita wartość projektu 80 000 zł 

 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

olecam uwadze: 

 

Zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z RODO | #WiedzaDlaBibliotek 
Najnowszy film z cyklu #WiedzaDlaBibliotek to solidna, 20-minutowa dawka wiedzy dotycząca 
zabezpieczania danych w bibliotekach zgodnie z RODO  >>więcej 
 

Wyniki badań efektywności w bibliotekach pedagogicznych  
Opublikowano analizę wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych 
za 2021 r. >>więcej 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

42. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | 
Relacja 

http://www.sbp.pl/ik
http://www.sbp.pl/ik/nagrania_wykladow
http://www.sbp.pl/ik/nagrania_wykladow
http://www.sbp.pl/ik/wyklady
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/deskryptory-biblioteki-narodowej-kurs-online-3-edycja-23-listopada-2022-18-stycznia-2023/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/pisze-a-oni-czytaja-social-media-2022/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/mam-swoj-zespol/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/wdrazam-rodo-i-kontrole-zarzadcza/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24915
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24879


Spotkanie odbyło się 19 października 2022 r. w Bibliotece Narodowej i uczestniczyło w nim blisko 40 
bibliotekarzy z całej Polski >>więcej 
 

Wokół otwartego bibliotekarstwa | Relacja z seminarium  
24 października br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się seminarium naukowe 
poświęcone projektowi EODOPEN i dedykowane pamięci zmarłej w 2021 roku Bożenie Bednarek-
Michalskiej >>więcej 
 

 
SBP lokalnie 

 

12. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej | Proza Poetów 
WiMBP w Zielonej Górze, DKK oraz SBP Oddział w Zielonej Górze zapraszają do udziału 
w kolejnej edycji Festiwalu Literackiego, który odbędzie się w dniach 3 listopada - 1 grudnia br. 
>>więcej 
 

Konferencja „Wyzwania i zmiany - o roli bibliotek publicznych w zmieniającej się 
rzeczywistości”  | Relacja 
W dniach 13 i 14 października 2022 r. odbyła się XI. Konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych, 
na terenie woj. Podkarpackiego. Jedną z prelegentek konferencji była dr Barbara Budyńska, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich >>więcej 

 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

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

• Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 | Nabór wniosków >>więcej 

• Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni | Nabór do projektu FRSI od 4 listopada 2022 

>>więcej 

• Upoluj swoją książkę | Ruszyła akcja zainicjowana przez Instytut Książki >>więcej 

• Nowe kursy e-learningowe dla bibliotekarzy w BP w Ciechanowie >>więcej 

• Przychodzi Mały Czytelnik do biblioteki… i co dalej? | Konkurs Instytutu Książki dla bibliotek 

publicznych >>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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