
 

 

Zacznij 2023 rok z biblioterapią! W styczniu rusza aż 10 szkoleń online z 
zakresu biblioterapii, które poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz. Z kolei 1 
lutego wystartuje kolejna edycja kursu SBP dla tych, którzy planują 
rozpoczęcie katalogowania w formacie MARC21 lub zamierzają doszkolić się w 
zakresie jego stosowania. Warto również zainteresować się całkowicie nowym 
szkoleniem w ofercie SBP – Tworzenie wystaw cyfrowych, które odbędzie się 

8 lutego 2023 r.  

Zapraszam do odwiedzenia zmodyfikowanego  Archiwum Cyfrowego SBP, gdzie czekają 
kompleksowo opracowane artykuły z czasopism naukowych (Przegląd Biblioteczny i ZIN), prac 
zbiorowych oraz autorskich z serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka. Indeks przedmiotowy oraz 
możliwość skorzystania z wyszukiwania zaawansowanego wg różnych kryteriów, w wydatny sposób 
wypływają na efektywność docierania do informacji. 

Trwa projekt SBP Informacja i Komunikacja. Popularyzacja badań naukowych i rozwiązań 
technologicznych*. Zachęcam do korzystania z materiałów udostępnionych na stronie projektu: 
prezentacji, nagrań z wykładów i podcastów! 

* 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 życzeniami zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku  
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/styczen/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/format-marc21-kurs-online-4-edycja/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/tworzenie-semantycznych-wystaw-cyfrowych-za-posrednictwem-otwarto-zrodlowej-aplikacji-omeka-s/
https://ac.sbp.pl/
https://ac.sbp.pl/index.php/indeks-przedmiotowy
https://ac.sbp.pl/index.php/wyszukiwanie
http://www.sbp.pl/ik


 
 

Polecam uwadze: 

 

Nauczyciele bibliotekarze w doskonaleniu zawodowym organizowanym i 
prowadzonym przez SBP 
W opinii MEiN doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy, uczestniczących w formach 
doskonalenia organizowanych przez SBP może być dofinansowywane przez organy prowadzące 
szkoły/placówki ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli >>więcej 
 

Prawo autorskie w bibliotekach| #WiedzaDlaBibliotek 
W nowym filmie z cyklu #WiedzaDlaBibliotek dr Łukasz Wojciechowski odpowiada na 10 pytań w 
zakresie prawa autorskiego, które zadali drogą mailową widzowie cyklu oraz uczestnicy szkoleń SBP 
>>więcej 
 

Badanie społecznego wpływu bibliotek publicznych | Relacja z webinarium 
22 listopada br. odbyło się bezpłatne webinarium „Badanie wpływu społecznego i ekonomicznego 
bibliotek publicznych – doświadczenia z pilotażu”, w którym wzięli udział wzięli udział bibliotekarze z 
różnych typów bibliotek oraz zaproszenie goście >>więcej  

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24979&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=25002
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24952&prev=260


 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

Dyplom Stulecia PTWK dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Podczas inauguracji XXX Targów Książki Historycznej w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w 
Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów Stulecia zasłużonym dla polskiej książki i 
kultury >>więcej 
 

 
SBP lokalnie 

 

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2022 
25 listopada 2022 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu w odbyło się uroczyste 
wręczenie Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego >>więcej 
 

Okręg Podlaski łączy siły! 
W 2022 roku Okręg Podlaski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wspierał wiele ciekawych 
inicjatyw i włączał się w akcje promujące czytelnictwo oraz biblioteki  >>więcej 

 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Eureka Biblioteka! | Cykl reportaży o bibliotekach | NPRCz 2.0 >>więcej 

• 70 lat Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 

Wielkopolskim >>więcej 

• Czy to czas, by razem czytać? | Ruszyła ogólnopolska kampania świąteczna NPRCz 2.0 

>>więcej 

• Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 | Ruszył nabór wniosków  >>więcej 

• Polska Sekcja IBBY ogłosiła nominacje w konkursie Książka Roku 2022 >>więcej 

• Mokotowska biblioteka świętowała jubileusz 100. lecia >>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=24940&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24967&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24946&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24985&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24984&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=25003
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24993&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24960&prev=260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24938&prev=260
mailto:rezygnacja@sbp.pl

