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Szanowni Czytelnicy,
oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer oferty wydawniczej, któ-
ra zawiera informacje o nowościach oraz przedstawia zapowiedzi 
prac, które ukażą się w I półroczu 2021 r. Publikacje, które proponu-
jemy są niezwykle interesujące zarówno od strony tematycznej, jak  
i edytorskiej. Mamy nadzieję, że nazwiska autorów, jak i rozpiętość pro-
ponowanych zagadnień wzbudzą Państwa zainteresowanie. Szerokie 
spektrum  tematów – od sytuacji pandemii w bibliotekach publicznych, 
rewolucji cyfrowej, bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego  
w cza sach nadprodukcji informacji oraz komunikacji, mediów i techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych w nowoczesnej bibliotece, a tak-
że o tematyce sacrum w literaturze dla dzieci poprzez kulturę literacką  
i czytelniczą, teksty z zakresu historii Polski, aż po tradycję i współcze-
sność lubuskiego…  winiarstwa.
Przypominamy, że nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie mi-
nistra nauki – wydawnictw publikujących recenzowane monogra-
fie, co oznacza, że za wydanie pracy w naszej oficynie autor uzyska  
80 punktów. Nasze czasopisma naukowe, znajdują się na liście pub-
likacji rekomendowanych przez resort nauki, który opublikował li-
stę punktowanych czasopism naukowych. Z dumą informujemy, że  
w nowym wykazie „Przegląd Biblioteczny” uzyskał 40 punktów. Czaso-
pismo „Zagadnienia Informacji Naukowej” utrzymało 20 punktów. Oba 
czasopisma są posadowione na platformie OJS, umożliwiającej elek-
troniczny, bezpłatny dostęp do bieżących i archiwalnych numerów. Są 
one dostępne pod adresem www.ojs.sbp.pl, a także w Archiwum Cyfro-
wym SBP www.ac.sbp.pl. Zapraszamy również do wspólnego tworze-
nia naszych czasopism branżowych i nadsyłania artykułów, które zo-
staną opublikowane w „Poradniku Bibliotekarza” lub „Bibliotekarzu”. 
Teksty prosimy kierować na adresy redakcji.
Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą wydawniczą. Zapraszamy 
biblioteki oraz środowiska naukowe na naszą nową stronę wydawnic-
twa www.wydawnictwo.sbp.pl, gdzie będą czekały na Państwa pro-
mocje, bonusy i wysokie rabaty!! Planujemy aktywować interesujące 
pakiety lojalnoś ciowe dla bibliotek i instytucji kultury. Będą też niespo-
dzianki! 
Zapraszamy do lektury naszych publikacji i czasopism.

 Marta Lach  
Dyrektor  Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Nasi partnerzy:
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/  SERIA  /

NAUKA  DYDAKTYKA  PRAKTYKA

Ważne tematy, kwestie kluczowe w pracy bibliotekarzy i zarządzaniu bibliotekami 
różnego typu. Ponad 200 wydanych tytułów, wśród nich bestsellery bardzo cenione 
przez środowisko. W ramach serii proponujemy prace o książce, informacji i tech-
nologiach autorstwa wybitnych specjalistów, najważniejszych przedstawicieli nauki,      
naszego środowiska oraz doświadczonych praktyków.

Nowości
Małgorzata Kisilowska

Biblioteki publiczne w kryzysie:  
doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Okres pandemii prowadzi wprost do pytania o sytua cję bibliotek  
w kryzysie. Pytanie o to, czy wpłynęła ona na biblioteki, jest właści-
wie retoryczne. Wprowadzenie stanu epidemicznego miało swoje 
konsekwencje dla wszystkich podmiotów, także – niekiedy bardzo 
dotkliwe – dla instytucji kultury. To niezwykle ciekawa analiza, któ-
ra daje obraz tego, jak polskie biblioteki pub liczne funkcjonowały 
na początku pandemii COVID-19. Zebranie tych danych było uza-
sadnione badawczo i dało asumpt, po pierwsze, do dokonania oce-
ny funkcjonowania bibliotek publicznych w tym czasie. Po drugie, 
powinno przyczynić się do podjęcia działań, służących wypraco-
waniu strategii radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi nie tylko  
w bibliotekach, ale szerzej – w instytucjach sektora kultury.

Z recenzji dr hab. prof. UMK Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej

cena 39 zł

s. 274

ISBN 978-83-65741-69-1

Nauka o informacji w okresie zmian. Rewolucja  
cyfrowa: infrastruktura, usługi, użytkownicy

Pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, M. Roszkowskiego,  
Z. Wiorogórskiej 

 Niniejsza książka zawiera wybór artykułów, które dotyczą wpływu 
rewolucji cyfrowej na współczesne społeczeństwo oraz funkcjo-
nujące w nim jednostki i instytucje. Artykuły te są pisemną wer-
sją referatów wygłoszonych na konferencji lub powstały już po jej 
zakończeniu jako rozwinięcie tematu, który autorzy przedstawili 
na konferencji. […] Zebrane w książce artykuły zostały podzielone 
na trzy grupy: Społeczne aspekty rewolucji cyfrowej, Edukacja infor-
macyjna – kompetencje informacyjne – kultura informacyjna oraz 
Technologie cyfrowe i nowe praktyki ich wykorzystania w usługach 
informacyjnych.

cena 45 zł

s. 244

ISBN 978-83-65741-64-6
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Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników 
biblioteki
 Pod red. Wiesławy Budrowskiej, Magdaleny Paul,  
Aldony Zawałkiewicz, Marcina Żyndy 

Kim są nieużytkownicy biblioteki? Nieuchwytni, niewidzialni,  
a nie kiedy może po prostu zapomniani? Dlaczego nie odwiedza-
ją biblioteki? Czy czytają książki, a jeśli tak, to z jakich źródeł je 
pozyskują? Jaką część  (według większości danych statystycznych 
rosnącą…) publiczności bibliotecznej – grupy docelowej, do której 
biblioteka kieruje swoje działania, stanowią? Jak dużym wyzwa-
niem jest dotarcie do nich i poznanie powodów „nieużytkowania”? 
Publikacja odpowiadająca na powyższe pytania posiada niezwykle 
praktyczny charakter. Prezentuje bardzo uniwersalne narzędzie 
badawcze, które może znaleźć zastosowanie w badaniach nie-
użytkowników wszystkich typów bibliotek. Inspiruje również do 
jego zastosowania i podjęcia próby przeprowadzenia badania, 
które może być ważnym krokiem w kierunku poszerzenia grona 
użytkowników biblioteki. Książka wypełnia widoczną lukę istnieją-
cą na krajowym rynku wydawniczym. 

cena 35 zł 

s. 188

ISBN 978-83-65741-61-5

Grzegorz Gmiterek
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych 

Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za 
pomocą urządzeń mobilnych to współcześnie jeden z najważniej-
szych impulsów przeobrażeń kulturowych, społecznych i gospo-
darczych. Aplikacje mobilne odgrywają coraz większą rolę w życiu 
codziennym. Książka autorstwa Grzegorza Gmiterka kierowana 
jest przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą 
problematyką funkcjonowania systemów informacyjnych i wy-
korzystania w ich ramach urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jej 
potencjonalnymi odbiorcami powinni być bibliolodzy i pracowni-
cy bibliotek zainteresowani wykorzystaniem urządzeń i aplikacji 
mobilnych w ramach realizacji usług informacyjno-bibliotecznych.

/  SERIA  /  Nauka  Dydaktyka  Praktyka

cena 47 zł

s. 360

ISBN 978-83-65741-62-2

Ebooki
W sklepie SBP dostępne  są książki w wersji  elektronicznej. 
Publikacje  bezpłatne  znajdują  się  w  Archiwum  Cyfrowym 
SBP: www.ac.sbp.pl.
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cena 35 zł  28 zł

s. 252

ISBN 978-83-65741-60-8
 

/  SERIA  /  Nauka  Dydaktyka  Praktyka

Paulina Motylińska
Informacja zdrowotna. Zawartość stron  
internetowych podmiotów leczniczych 

Monografia stanowi cenny wkład w wiedzę na temat zasobów in-
formacyjnych stron internetowych prowadzonych przez podmioty 
lecznicze w Polsce. Jego zalety obejmują szeroki zakres prac, do-
pracowaną metodykę i narzędzia badawcze, duże próby badaw-
cze, rzetelne omówienie wyników i opracowanie wniosków. Nie do 
przecenienia jest także sam problem badawczy, wciąż zdecydowa-
nie zbyt rzadko podejmowany w obszarze bibliologii i informato-
logii. 

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne  
w czasach nadprodukcji informacji

Pod red. Hanny Batorowskiej  
i Pauliny Motylińskiej

Publikacja prezentuje spectrum zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa informacyjnego i medialnego w czasach nadprodukcji 
informacji. Adresowana jest do osób zainteresowanych proble-
matyką szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego m.in. 
bibliotekarzy, informatologów oraz studentów kierunków zwią-
zanych z zarządzaniem informacją, wykorzystujących osiągnięcia 
nauki o informacji, w tym także do studentów bibliologii i informa-
tologii oraz praktyków w tym zakresie.

cena 38 zł  27 zł

s. 288

ISBN 978-83-65741-51-6

Renata Aleksandrowicz
Książka w życiu seniorów  

na początku XXI wieku

Książka oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzo-
nych przez Autorkę wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą jedyną  
w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń, której 
część, czy choćby okruch, Autorka – oprócz naukowego opi-
su – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upływającego 
czasu. Książka wprowadza również Czytelnika w problematykę 
trzeciego wieku opisując psychospołeczne determinanty starości, 
konsekwen cje starzenia się społeczeństw oraz teorie dotyczące 
sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie. 

cena 39 zł  28 zł

s. 278

ISBN 978-83-65741-52-3
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Katarzyna Biernacka-Licznar
Serce Pinokia.
Włoska literatura dla dzieci i młodzieży  
w Polsce w latach 1945-1989

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji 
włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz 
intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na ję-
zyk polski, jak i polskiej kultury i rzeczywistości wydawniczej PRL. 
Autorka śledzi bowiem zarówno samą literaturę tłumaczoną, jak  
i zmienne nastawienia cenzury, drobiazgowo omawia różnorodne 
motywy decyzyjne, przedstawia zapiski, zalecenia i opinie, dając 
w ten sposób znakomite studium tego zjawiska, wciąż niedosta-
tecznie opisanego, szczególnie w odniesieniu do literatury dla 
dzieci i młodzieży.

Łapacz snów.  
Studia o twórczości Neila Gaimana
Pod red. Weroniki Kosteckiej, Anny Mik,  
Macieja Skowery

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swojej publikacji, 
który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości 
znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego 
polskojęzycznej monografii poświęconej swojej twórczości. Ze-
brane w tomie Łapacz snów… artykuły należy uznać za interesują-
ce, niekiedy nowatorskie, bogate w odniesienia kulturowe, dobrze 
osadzone w literaturze przedmiotu, także obcojęzycznej. 

cena 38 zł  22 zł

s. 308

ISBN 978-83-65741-20-2

cena 41 zł  25 zł

s. 308

ISBN 978-83-65741-18-9

22 zł

25 zł

Promocja

/  SERIA  /

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. STUDIA

Seria prowadzona we współpracy z Wydziałem Polonistyki UW, mająca charakter nau
kowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez 
młodych pracowników uniwersytetów, m.in. UW, ale także doświadczonych wykła
dowców i  badaczy przedmiotu z  innych ośrodków akademickich w Polsce. Kolejne 
tomy prezentują literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem naj-
nowszych metod badawczych, dominujących w kraju i na świecie.
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/  SERIA  /  Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia

cena 37 zł  27 zł

s. 292

ISBN 978-83-65741-28-8
 

cena 32 zł  22 zł

s. 196

ISBN 978-83-64203-66-4
 

cena 35 zł  15 zł

s. 260

ISBN 978-83-64203-71-8
 

O czym mówią rzeczy?
Świat przedmiotów w literaturze  

dziecięcej i młodzieżowej
Pod red. Anny Mik i in.

Publikacja jest oryginalna i świeża w swoim naukowym pomy-
śle oraz nowatorska ze względu na sposoby jego ujęć. W swoich 
rozważaniach badacze umiejętnie łączą szczegółowe filologiczne 
analizy utworów literackich z szerszą perspektywą historycznoli-
teracką, teoretycznoliteracką, kontekstami społeczno-kulturowy-
mi, filozofią, aksjologią i etyką ukazując wieloaspektowy i wielo-
poziomowy, ale jednocześnie – pełny, spójny i syntetyczny „obraz 
rzeczy”, które uobecniają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze 
względu na rozmaitość funkcji, ról i przestrzeni w jakich się znajdu-
ją – „mówią” do czytelnika w różny sposób.

Marta Jaworek
Mit dziecka: Korczak – Nietzsche – Zaratustra

Celem przyświecającym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nie-
tzscheanizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldszmi-
ta, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczy-
tań tak zwanej pierwszej literatury, literatury wysokiej. W obecnej 
świadomości czytelniczej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako 
kierowana głównie do dzieci. Wnioski z tych rozpoznań zostały wy-
korzystane w dwóch kolejnych częściach, gdzie Autorka podejmuje 
analizę Korczakowskich bohaterów z perspektywy Nietzscheań-
skiej koncepcji metamorfoz ducha. Tak pomyślana książka wnosi 
nowe ustalenia do dotychczasowej wiedzy o Korczaku, dowodzi, 
że autor Króla Maciusia jest pisarzem w pełni tego słowa znaczeniu 
intelektualnym, filozofującym i poszukującym odpowiedzi na pyta-
nia, jakie stawiała współczesna mu epoka.

Czytanie menażerii.
Zwierzęta w literaturze dziecięcej,  

młodzieżowej i fantastycznej
Pod red. Anny Mik, Patrycji Pokory, Macieja Skowery

Monografia ta powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji po-
święconych zagadnieniom kultury, literatury i sztuki dla dzieci  
i mło dzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dal-
szych badań naukowych i działań organizacyjnych tych autorów, 
dla których temat „zwierzęcy” to punkt metodologicznych odwo-
łań i komparatystycznych odniesień. [...] Przedstawiona w całym 
tomie „zwierzęca” egzemplifikacja ma charakter „naturalizowanej 
epistemologii mądrościowej”, zwiększającej zdolność ekspresji  
i użyteczności prezentowanych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje 
się w konwencję „czytania świata”, która stać się może i modelem 
interpretacji, i intelektualną przygodą.

15 zł

22 zł

27 zł
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/  SERIA  /

PROPOZYCJE I MATERIAŁY

Jeśli nie dotarłeś na ciekawą konferencję albo przegapiłeś interesujące seminarium 
– nic straconego! W książkach z tej serii zbieramy teksty, prezentacje i rozważania 
z najważniejszych wydarzeń branżowych. Gromadzimy porady, informacje i materiały 
poświęcone zagadnieniom, którymi dziś żyje bibliotekarski świat.

Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, 
teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczes nej 
Bibliotece (na przykładzie województwa  
lubuskiego)
Pod red. Andrzeja Bucka, Moniki Simonjetz, Dawida 
Kotlarka 

Kształtowanie kultury literackiej, teatralnej, czytelniczej i cyfrowej 
jest jednocześnie rozwijaniem kompetencji. Przykłady przyto-
czone w niniejszej publikacji odwołują się do form i metod pracy 
z użytkownikiem. Wskazują potrzebę łączenia pracy bibliotecznej 
z innymi elementami oddziaływania społecznego. Wiedza, gust  
i kompetencje to składowe efektywnego porozumienia i komuni-
kowania się z odbiorcami różnego typu przekazów, poprzez które 
biblioteki zaspokajają potrzeby w zakresie edukacji, doznań emo-
cjonalnych i rozrywki, a przede wszystkim kształcą umiejętność 
rozumienia i mądrego przetwarzania tekstów kultury.

Z Wprowadzenia dra hab. Jacka Puchalskiego  

Komunikacja – media – kultura – w erze nowych 
wyzwań
Pod red. Jacka Puchalskiego

Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej 
transformacji komunikacji społecznej, mediów 2.0, których użyt-
kownik może stać się prosumentem (równocześnie konsumentem 
i producentem) informacji politycznych, ekonomicznych, kultural-
nych, rozpowszechnianych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej 
i międzynarodowej. Ten fenomen wymaga rzetelnych studiów, 
także po to, aby tworzyć narzędzia do porządkowania i krytycz-
nej oceny informacji. Zbiór artykułów zawarty w niniejszym tomie,  
przekonująco tego dowodzi.

Z Wprowadzenia dra hab. Jacka Puchalskiego  

cena 35 zł

s. 156

ISBN 978-83-65741-63-9

cena 32 zł  26 zł

s. 136

ISBN 978-83-65741-53-0

Nowość

/  SERIA  /  Propozycje i Materiały
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Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie.  
Usługi, media i technologie informacyjno- 
-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece

Pod red. Mai Wojciechowskiej  
i Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy cha-
rakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych 
typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku poka-
zały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się 
nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji – począwszy 
od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną,  
a skończywszy na integracyjnej – prowokuje do nadążania za 
zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty  
w bar dziej adekwatną i aktualną. 

cena 38 zł  25 zł

s. 380

ISBN 978-83-65741-42-4

/  SERIA  /  Propozycje i Materiały

Tomasz Książek 
Bańka filtrująca i błąd konfirmacji  

w świadomości użytkowników Internetu

Książka sygnalizuje kilka problemów związanych z poziomem 
kompetencji ICT, poziomem samooceny własnych umiejętności  
i ograniczeniami w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych wynika-
jącymi z zaburzeń na płaszczyźnie socjologicznej i psychologicznej. 
Jedynie świadomość występowania negatywnych zjawisk bańki fil-
trującej, błędu konfirmacji i przeładowania informacją połączona  
z ustawicznym kształceniem się w zakresie kompetencji cyfrowych 
pozwoli na racjonalne i satysfakcjonujące użytkownika korzystanie 
z zasobów internetowych.

cena  29 zł  21 zł

s. 84

ISBN 978-83-65741-36-3
 

cena  35 zł  24 zł

s. 188

ISBN 978-83-65741-00-4
 

Jakub Maciej Łubocki
Okładka jako część dokumentu na przykładzie  
płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym

W niniejszej publikacji podjęto próbę uporządkowania, krytyczne-
go omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okła-
dek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspekty-
wy bibliologicznej. Niezaprzeczalną wartością pracy są skrupulatne 
analizy terminologiczne, uporządkowanie i synteza głównych za-
gadnień związanych z tematem, a także wskazanie perspektyw 
ich rozwoju, miejsc wymagających opracowania lub rewizji. W ten 
sposób praca stanowi zaproszenie do dyskusji nad miejscem i przy-
szłością badań okładek w ramach nauk humanistycznych.
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Marcin Blicharski
Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki  
w cyfrowy świat. Wybór konspektów zajęć 

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów kompu-
terowych dla seniorów, a tych którzy już to robią motywuje do 
dalszej pracy. Konspekty podsuwają pomysły i inspirują do dzia-
łań. Marcin Blicharski dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy 
na rzecz osób starszych – seniorów, których nazywa „młodzieżą  
w wieku dojrzałym”. Wśród tematów odnajdziemy bardzo wstęp-
ne zagadnienia, takie jak: początki pracy z komputerem, nauka 
obsługi myszki, nauka obsługi klawiatury. Wymagające więcej 
wprawy np.: edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, tworzenie pre-
zentacji, a także pierwszy krok w cyfrowy świat Internetu oraz 
sposoby połączenia z Internetem, praktyczne strony WWW, na-
rzędzia Google, komunikator internetowy Skype. Ciekawą propo-
zycją jest zapoznanie słuchaczy ze stronami poświęconymi kultu-
rze – korzystanie z YouTube, Wirtualna rzeczywistość i korzystanie 
z okularów VR, Legalna Kultura oraz bezpieczeństwu w Internecie 
(Bezpieczny senior w Internecie). Pojawiła się również propozycja 
oswajania seniorów z technologią na co dzień – e-Bilet – zamówie-
nie, zakup lub rezerwacja.

/  SERIA  /

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

Oferta tematyczna serii dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym dzia-
łań edukacyjnoanimacyjnych, stymulujących kreatywność bibliotekarzy i aktywizują-
cych czytelników. Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza, szczególnie 
z dziećmi i młodzieżą.

cena 25 zł  20 zł

s. 60

ISBN 978-83-65741-57-8

cena 19 zł  14 zł

s. 40

ISBN 978-83-65741-50-9

Wytyczne IFLA dla bibliotek  
obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat
Oprac. Dorota Grabowska, Grażyna Lewandowicz-Nosal,
przy współpracy Roberta Brzóski

Wytyczne IFLA są niezbędne w pracy bibliotekarzy praktyków, 
personelu bibliotek, kierowników i administratorów, studentów  
i wykładowców na studiach kierunków informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo. Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA pod-
jęła się nowelizacji Wytycznych dla bibliotek obsługujących dzieci  
w wieku 0-18 lat, które ostatnio były opublikowane w 2003 r. Celem 
nowelizacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk bibliotecznych 
usług dla dzieci. Dla wielu bibliotekarzy dziecięcych Wytyczne 
IFLA będą pomocne w dążeniu do realizacji podstawowych zadań 
związanych z dostarczaniem książek i wspieraniem czytelnictwa. 
Wytyczne promują i zachęcają do rozwoju skutecznych usług bi-
bliotecznych dla dzieci o różnych umiejętnościach.
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Renata Ciesielska-Kruczek
Świat bibliotek z bibliotecznych

podróży

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, 
bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach 
podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki prze-
chowują energię, która podsyca wyobraźnię. Otwierają okna na 
świat, inspirują nas do odkrywania i zdobywania, przyczyniają się 
też do poprawiania naszej jakości życia. Biblioteki zmieniają życie 
na lepsze”. Dzięki tej książce zainteresowani poznają dzieje kilku-
nastu bibliotek z całego świata i znajdujące się w nich wyjątkowe 
kolekcje starych druków, wydań bibliofilskich, zbiorów specjal-
nych. Zamieszczone zdjęcia są dopełnieniem opisów architektury 
budynków bibliotecznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia, a cha-
rakterystykę działalności i oferowanych usług uzupełniają biblio-
teczne ciekawostki.

 
Aleksander Radwański

Antyporadnik czyli jak nie należy  
używać komputera w małej bibliotece

Jeśli prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole, 
nie jesteś maniakiem komputerowym, nie tęsknisz za dodatkową 
pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogra-
mowaniem, a w przypadku awarii nie masz ochoty na rozwiązy-
wanie zagadek... Te praktyczne rady Autora zawarte w Antypo-
radniku są dla Ciebie. Przeczytaj dokładnie, pomyśl i zastosuj je  
w swojej pracy zawodowej.

cena  38 zł   26 zł

s. 156

ISBN 978-83-64203-80-0

cena 19 zł  6 zł

s. 60

ISBN 978-83-64203-78-7

/  SERIA  /  Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

Sarah Skumanov
Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien 

wiedzieć o komiksie japońskim

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. 
ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują sze-
roki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć od-
powiednią dla siebie pozycję. Niniejszy poradnik ma za zadanie 
pomóc bibliotekarzom zapoznać się z komiksem japońskim, po-
działem gatunków ze względu na tematykę i czytelnika, a także 
prezentuje przykładowe rozwiązania graficzne dla okładek. 

cena 25 zł  11 zł

s. 64

ISBN 978-83-64203-90-9
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/  SERIA  /

HISTORYCZNA

„Seria Historyczna” obejmie zarówno prace naukowe, jak i popularnonaukowe będą-
ce dorobkiem badaczy z ośrodków akademickich, pracowników bibliotek, a także re-
prezentantów innych środowisk. Ważną częścią prac publikowanych w tej serii będą 
monografie i eseje biograficzne prezentujące wybitne postaci, które miały wpływ na 
rozwój polskiej bibliologii i bibliotekoznawstwa oraz księgoznawstwa, komunikacji 
społecznej i mediów.

Nowość

Regionalizm i tożsamość kulturowa.  
Winiarstwo a media
Pod red. Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka 

Celem publikacji jest próba spojrzenia na tradycję i współczesność 
lubuskiego winiarstwa pod kątem szeroko pojmowanych mediów 
– od książki i prasy, poprzez radio, telewizję i wreszcie internet. 
Pragniemy podsumować minione trzydziestolecie, które było 
przełomowe także dla samych mediów, i spróbować nakreślić me-
dialny obraz lubuskiego winiarstwa, jego główne wątki i przemia-
ny. Odrodzenie lubuskiego winiarstwa jest faktem, który dociera 
nie tylko do świadomości mieszkańców całej Polski, ale także poza 
jej granice. Wina z licznych i coraz lepiej prosperujących lubuskich 
winnic mają już swoich fanów i koneserów. Mamy już polskie wino, 
które zachwyca gości i mieszkańców, budując markę wojewódz-
twa lubuskiego.

Edward Potkowski  
Opuscula inedita. Prace niepublikowane 
Oprac. Piotr Tafiłowski 

Na prezentowaną książkę składa się sześć niepublikowanych do-
tychczas w języku polskim tekstów Edwarda Potkowskiego. Zbiór 
ten może być interesujący dla Czytelnika z kilku powodów. Pierw-
szym z nich jest trwała wartość merytoryczna ogłaszanych w nim, 
po raz pierwszy, prac. Obserwacje Edwarda Potkowskiego są  nie-
zwykle ciekawe, pisane jasnym potoczystym stylem i przystępnym 
językiem, mające zatem także wartość popularyzatorską, pokazu-
ją Profesora jako pracownika nauki z nieco innej, mniej znanej per-
spektywy: nie tylko jako historyka średniowiecznej książki i pisma, 
lecz także jako badacza dziejów wczesnej nowożytności, historii 
Polski, ideologii politycznej, a wreszcie uczonego zainteresowane-
go praktycznymi problemami bibliologii historycznej (czy też, we-
dług dawniejszej terminologii, bibliotekoznawstwa). Są to wciąż 
interesujące prace, tworzące zarazem ciekawy obraz ich Autora.

cena 29 zł 

s. 236

ISBN 978-83-65741-66-0

cena 25 zł 

s. 116

ISBN 978-83-65741-65-3
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cena 27 zł  22 zł

s. 172

ISBN 978-83-65741-46-2

Andrzej Buck
Czasopisma literackie młodych i dla młodych  

po 1945 roku

W latach 1939-1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez 
pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która 
debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. 
Autor niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma lite-
rackie młodych, przeciwstawiając je kategorii czasopisma literac-
kie dla młodych. Wyodrębnione m.in. przez profesora K. Wykę 
kategorie periodyzacji literatury: kryterium historyczne i pokole-
niowe (grupy i pokolenia literackie) wskazują na jeden z ważnych 
instrumentów obecności nowych świadomości pokoleniowych  
w historycznoliterackich dziejach Polski.

cena 28 zł  22 zł

s. 248

ISBN 978-83-65741-38-7

/  SERIA  /  Historyczna

cena 35 zł  17,50 zł

s. 384

ISBN 978-83-65741-39-4

Tomasz Kędziora
Bibliografia pedagogiczna w Polsce 

do końca XIX w.

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o po-
czątkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały pro-
ces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce. 
Proces stopniowego podnoszenia jakości informacyjnej wykazów 
piśmiennictwa pozwolił na opracowanie nowego systemu doku-
mentacji, którym okazała się bibliografia. Osiągnięcie efektu wy-
magało żmudnej pracy wielu pokoleń dokumentalistów. Istnieją 
również ważne dla początków bibliografii zasoby archiwalne, któ-
rych analiza pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania nurtują-
ce badaczy bibliografii.

Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski. 
Francja 

Pod red. Dariusza Kuźminy

Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu i Stacji PAN w Paryżu – jest przedsta-
wienie historii i współczesnej działalności Towarzystwa Opieki nad 
Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, które 
obchodziło w 2018 r. 180. rocznicę powstania oraz problematyki 
związanej z dokumentacją, dbaniem o polskie miejsca pochówku  
i zachowanie pamięci o zmarłych Polakach we Francji w przeszło-
ści oraz współcześnie.

Z recenzji, dra hab. Jacka Puchalskiego



14 Oferta 1/2021

Publikacje poza seriami

Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane 
profesor Barbarze Bieńkowskiej 
Pod red. Jacka Puchalskiego

Prezentowane w niniejszym tomie, zróżnicowane tematycznie, 
artykuły świadczą o dużej dynamice, stale prowadzonych badań 
w zakresie kultury i dziejów książki oraz innych mediów i stanowią 
kontynuację prac zapoczątkowanych m.in. przez Profesor Barbarę 
Bieńkowską. Jednocześnie wskazują na nowe perspektywy badaw-
cze w naukach bibliologicznych w związku z powiązaniem tej dys-
cypliny z naukami o komunikacji społecznej i mediach.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Roberta Kotowskiego

Zostawili swój ślad...
Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018
Pod red. Ewy Barteczko, Elżbiety Dudzińskiej

Kolejny (16) tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach 
Współczesnych” obejmuje biogramy 19 osób zasłużonych w skali 
kraju lub regionu. Byli to bibliotekarze, którzy pozostają w naszej 
pamięci ze względu na trwały wkład w rozwój bibliotekarstwa i in-
formacji naukowej, a szerzej polskiej kultury.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury

Seria wydawana we współpracy z Zespołem HistorycznoPamiętnikarskim Oddziału 
Warszawskiego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku postaci z naszej branży 
oraz ich dorobku zawodowego, intelektualnego i organizacyjnego.

cena 25 zł  15 zł

s. 184

ISBN 978-83-65741-31-8

cena 99 zł

s. 812

ISBN 978-83-65741-67-7

BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH

PUBLIKACJE POZA SERIAMI

/  SERIA  /

Nowość
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RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania
wspierający we właściwym stosowaniu RODO

Pod red. Sylwii Czub-Kiełczewskiej  
i Łukasza Wojciechowskiego

Kodeks został opracowany na podstawie przepisów art. 40 RODO, 
z inicjatywy specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych 
działających na rzecz bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Wspiera biblioteki, jako administratorów danych osobo-
wych, dając im wytyczne, jak prawidłowo i skutecznie stosować 
przepisy RODO. Kodeks jest skierowany do bibliotek publicznych, 
w tym działających w ramach ośrodków kultury, pedagogicznych 
oraz wojskowych. Autorzy uwzględnili różnice wynikające z prze-
twarzania danych w bibliotekach będących odrębnymi jednostka-
mi, jak i działających w ramach innych jednostek. Kodeks może 
być wykorzystany także przez inne rodzaje bibliotek.

publikacja bezpłatna

s. 143

ISBN 978-83-65741-45-5

Publikacje poza seriami

Profesor Jadwiga Kołodziejska.
Badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa.

Księga pamiątkowa
Pod red. Jadwigi Sadowskiej

Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należy do najbardziej 
znanych autorów w polskim bibliotekarstwie, zwłaszcza publicz-
nym. Jest autorką ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek. 
Przedmiotem jej zainteresowań badawczych było wielostronne 
i szerokie spojrzenie na społeczną rolę książki, biblioteki i czytel-
nictwa. Księga pamiątkowa składa się z trzech części. W częś ci I 
zamieszczono teksty ilustrujące kierunki działalności Profesor 
Kołodziejskiej. W części II zgromadzono bibliografię podmiotową  
i przedmiotową Pani Profesor. W części III zamieszczono wspo-
mnienia. 

opr. twarda: cena 48 zł  34 zł
opr. miękka: cena 35 zł  26 zł

s. 212

ISBN 978-83-65741-49-3

Ebook Open acces

Mobilna biblioteka
Pod red. nauk. Mai Wojciechowskiej

Tom stanowi zbiór tekstów poświęconych nowym funkcjom, za-
daniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. Przygotowany 
przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicznie dzia-
łających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych 
punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich 
otoczeniu. Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wie-
lowymiarową instytucją może być współczesna biblioteka.

cena 47 zł

s. 432

ISBN 978-83-65741-68-4
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Przegląd Biblioteczny
kwartalnik
Redaktor naczelna:  
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

• najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie  
o charakterze naukowym, 

• publikuje w językach polskim i angielskim 
artykuły, sprawozdania, recenzje, przeglądy 
piśmiennictwa dot. podstawowych nurtów 
bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, biblio-
grafii, informacji naukowej, 

• znajduje się na liście czasopism punktowanych 
MNiSW (40 pkt.), 

• należy do najlepszych europejskich periody-
ków z zakresu bibliotekoznawstwa, 

• został włączony do prestiżowej bazy nauk 
humanistycznych ERICH PLUS, 

• jest cytowany m.in. w CEJSH, Pol-Index, PBB.

Zagadnienia Informacji 
Naukowej  
Studia Informacyjne

półrocznik  
Redaktor naczelna:  
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

• czołowy periodyk z zakresu nauki o informacji  
i dyscyplin z nią związanych, 

• publikuje w językach polskim i angielskim 
artykuły naukowe, raporty z badań, recenzje, 
sprawozdania, 

• upowszechnia nowe tendencje i kierunki badań 
informatologicznych,

• znajduje się na liście czasopism punktowanych 
MNiSW (20 pkt.), 

• jest włączony do prestiżowej bazy nauk huma-
nistycznych ERICH PLUS, 

• jego zawartość jest indeksowana w CEJSH, 
CSA, LISTA, Knowledge Organization Litera-
ture, PBN, PBP, 

• numery bieżące i numery z lat 2013-2020 do-
stępne są w formatach: PDF, ePUB, MOBI. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury

ukazuje się  
od 1927 roku

ukazuje się  
od 1962 roku

Więcej informacji:  
www.czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny 

www.ojs.sbp.pl

Więcej informacji:  
www.czasopisma.sbp.pl/zin 

www.ojs.sbp.pl

CZASOPISMA NAUKOWE



17Oferta 1/2021 17Oferta 2/2020

Numery tematyczne czasopism naukowych SBP, 
związane z pandemią, wydane w 2020 r.,  

udostępnione w systemie OJS.

Przegląd Biblioteczny

Numer specjalny czasopisma poświęcony jest funkcjonowaniu bibliotek, bibliote-
karzy i rynku książki w sytuacjach kryzysowych. Znalazły się w nim teksty zarów-
no teoretyków bibliotekoznawstwa, jak i praktyków związanych z bibliotekami. 
Omówiono m.in.: skutki społeczne kryzysu w bibliotekarstwie i metody ich mini-
malizacji; inicjatywy podejmowane przez polskich bibliotekarzy, aby jak najlepiej 
służyć czytelnikom w dotarciu do zbiorów zamkniętych bibliotek; doświadczenia 
pracowników sektora księgarskiego w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowane 
teksty pokazują sytuacje kryzysowe, jako swoistą wartość zachęcającą do poszu-
kiwania rozwiązań kształtujących poczucie odpowiedzialności za środowisko,  
w którym żyjemy. Wszystkie artykuły są w języku angielskim. Numer specjalny, 
w wersji elektronicznej, pobrać można ze strony http://ojs.sbp.pl/index.php/pb
 

Zagadnienia Informacji Naukowej.  
Studia Informacyjne

Numer 2A/2020 pt. „Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji” dotyczy roli nau-
ki o informacji w kontrolowaniu sytuacji kryzysowych oraz w efektywnym za-
rządzaniu nimi. Tematykę omówiono z perspektywy pięciu głównych obszarów 
nauki o informacji: użytkowników, zasobów i usług, strategii zarządzania infor-
macją, badań i komunikacji naukowej, wpływu sytuacji kryzysowych na rozwój 
technologii informacyjnych i ich wdrożeń. Autorami 7 artykułów w języku angiel-
skim są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego. Numer jest 
dostępny w wersji elektronicznej, w formatach PDF, ePUB, MOBI pod adresem 
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin

Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie zasięgu 
czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym – zadanie finansowane w ramach 
umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przezna-
czonych na działalność upowszechniającą naukę.

CZASOPISMA NAUKOWE
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Poradnik Bibliotekarza
miesięcznik instruktażowo-metodyczny
Redaktor naczelna: Dorota Grabowska

Co w środku:
• problemy, doświadczenia, opinie dotyczące  

świata bibliotek, 
• przykłady ciekawych projektów animacji  

czytelnictwa,
• pomysły na promocję biblioteki,
• Świat Książki Dziecięcej,
• nowe obiekty biblioteczne,
• z warsztatu metodyka.

Dla kogo:
• pracowników bibliotek publicznych, 
• nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek  

szkolnych i pedagogicznych,
• animatorów kultury,
• studentów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury

ukazuje się  
od 1949 roku

ukazuje się  
od 1919 roku

Czasopismo wydawane we współpracy z Biblioteką  
Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną  

Województwa Mazowieckiego  
 

Bibliotekarz
miesięcznik branżowy
Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk

Co w środku:
• bieżące zagadnienia bibliotekarstwa w kraju  

i za granicą, 
• prezentacja dobrych praktyk, 
• sprawozdania, wywiady, 
• nowe technologie w pracy bibliotekarza, 
• prawo biblioteczne, 
• przeglądy piśmiennictwa, 
• postaktualia (felietony).

Dla kogo:
• pracowników wszystkich typów bibliotek,
• animatorów kultury,
• studentów. 

CZASOPISMA BRANŻOWE
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kontakt:
Joanna Filimonow – j.filimonow@sbp.pl
tel. 22 608-28-25

• na portalu www.sbp.pl 
• w czasopismach SBP
• w newsletterze
• na facebooku

Reklama w SBP
• 17 200 unikalnych użytkowników miesięcznie
• 120 000 odsłon miesięcznie
• 25 000 zarejestrowanych użytkowników
• 2550 odbiorców newslettera

Nasze publikacje możesz zamówić  
na www.sbp.pl oraz:

1745  CZASOPISM, 277 KSIĄŻEK
www.ac.sbp.pl

Dział Sprzedaży: al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
email: sprzedaz@sbp.pl

Wydawnictwo: ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa
email: wydawnictwo@sbp.pl

Sylwia Nowak – s.nowak@sbp.pl
tel. 22 827-52-96

CZASOPISMA BRANŻOWE
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Publikacje w przygotowaniu

• Katarzyna Wądolny-Tatar – Kulturowe konteksty literatury dla dzieci  
i młodzieży w XXI wieku  

• Michał Zając, Magdalena Paul – Kontrowersyjne książki dla dzieci  
w polskich bibliotekach publicznych 

• Hanna Diduszko – Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści.
Recenzje wybranych książek dla dzieci i młodzieży (2002-2020)

• Monika Simonjetz – Bliżej kultury, bliżej słowa – zbiór rozmów  
z bibliotekarzami 

• Katarzyna Janczewska-Sołomko, Michał Pieńkowski – Dyskopedia  
poloników do roku 1918. Suplement 


