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1. ABC ochrony danych osobowych w bibliotece / Sylwia Czub-Kiełczewska. 

- Rybnik : Medialex, 2016. - 174 s. 

sygnatura M   161514 + CD 

Zawiera rozdziały z krótkim wprowadzeniem teoretycznym oraz przykłady 

(tylko i wyłącznie biblioteczne) i wzory dokumentów. Te same wzory są 

dołączone do książki w wersji elektronicznej. Zagadnienia ochrony danych 

zostało zaprezentowane całościowo i kompleksowo, jednocześnie wszystko 

opisano w sposób łatwy i zrozumiały (np. opisano wszystkie typowe zbiory 

danych przetwarzanych w bibliotece wraz z komentarzem, kiedy i dlaczego 

trzeba lub nie zarejestrować w rejestrze GIODO lub rejestrze ABI). Książka 

przygotowuje na zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem ogólnego 

rozporządzenia unijnego. 

 

2. Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 90 s. 

sygnatura pb   154731 / 086, M   154733, M   154732 

Zawiera rozdziały: Zarys historii audiobooków. Nośniki dźwięku – progresja 

przemian technologicznych. Typologia audiobooków. Rynek audiobooków. 

Audiobooki w bibliotekach. Audiobooki w praktyce bibliotecznej. Wywiady  

z bibliotekarzami. 

 

3. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : 

poradnik / Aleksander Radwański. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. 59, [1] strona 

sygnatura M   162180, pb   162181 / 026 

Zawiera rozdziały: Nie bądź misjonarzem technologii. Nie używaj komputera 

bez internetu. Nie daj się ograniczyć. Nie dziel się z nikim komputera i sieci. 

Nie przechowuj danych lokalnie. Nie miej serwera. Nie wybieraj systemu. Nie 

kataloguj. Nie tematuj. Nie spiesz się. Podsumowanie antyporad. Garść 

praktycznych porad. 

 

4. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian 

Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. -  290, [2] s. 

sygnatura M   163079, pb   163078 / 027 

Zawiera rozdziały: Metodologia prowadzonych badań. Mobilność podstawą 

ludzkiej cywilizacji. Propedeutyka. Wykorzystanie urządzeń mobilnych przez 

czytelników i bibliotekarzy. Wybrane aplikacje mobilne. 

 

5. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / 

Lidia Teresa Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 175, [1] s. 

sygnatura M   155766, pb   155767 / 025 

Zawiera rozdziały: Dlaczego asertywność jest nam coraz bardziej potrzebna? 



Bibliotekarki odkrywają siłę swojej profesji. Asertywność w zarządzaniu. 

Konferencja. Czy Polacy są asertywni? Kontekst kulturowy. Mobbing, czyli 

molestowanie moralne. Dlaczego asertywność jest nam potrzebna coraz 

bardziej? Nadać życiu sens. 

 

6. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. - 199, [1] strona 

sygnatura M   162075, pb   162074 / 02 

Zawiera rozdziały: Rodzaje bibliotek. Podstawy normatywne działalności 

bibliotek. Organizacja bibliotek. Zarzadzanie biblioteką. Pracownicy bibliotek. 

Finansowanie bibliotek. Materiały biblioteczne. Korzystanie ze zbiorów a 

prawo autorskie. Dane i informacje gromadzone w bibliotece. Zakres 

działalności (zadań) bibliotek. Otoczenie informatyczne działalności bibliotek. 

Działalność bibliotek a ochrona praw autorskich. Współpraca bibliotek z innymi 

podmiotami. Umowy zawierane przez biblioteki. Aspekty podatkowe 

działalności bibliotek.  

 

7. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria 

Morawiec. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

2014. - 114, [2] s. 

sygnatura pb   158640 / 021 

Zawiera m. in. rozdziały: Idea bloga. Wielkość blogosfery. Dlaczego 

bibliotekarze powinni blogować? Zawód bloger, czyli wirtualna wizytówka. 

Wykorzystanie biblioblogów. Typologia blogów bibliotecznych. Platformy 

blogowe. Bezpieczeństwo na blogu. Zarabiaj na blogu. Zdobywaj publiczność, 

promuj bloga i daj się znaleźć. Pomocne rady, czyli triki i porady dla blogera. 

 

8. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław 

Pacek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - 243, [1] s. 

sygnatura M   158483, pb   158482 / 01 

Zawiera rozdziały: Przedmiot i postać bibliografii. Stan obecny i perspektywy. 

Standaryzacja i metadane bibliograficzne. Możliwości i narzędzia 

wyszukiwania w bibliografiach tradycyjnych i cyfrowych.  

 

9. Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa / pod 

red. Doroty Grabowskiej i Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo 

SBP, 2012. -  203, [1] s. 

sygnatura p   154911 / 02, pb   154912 / 027.5 

Zawiera teksty przybliżające koncepcję biblioteki jako ważnego miejsca życia 

społecznego. Omówiono znaczenie działań teatralnych, które pełnią funkcje 

kulturalne, edukacyjne, literaturoznawcze, czytelnicze, kulturowe, społeczne, 

środowiskowe i etniczne. Przybliżono problemy związane z informowaniem i 

korzystaniem z bezpośrednich źródeł informacji.  



 

 

10. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014 : praca zbiorowa / pod 

redakcją Zbigniewa Osińskiego, Renaty Malesy i Sebastiana D. Kotuły. - 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -  286 s. 

sygnatura pb   159610 / 025 

Zawiera części: Informacja i wiedza w dobie internetu. Kształcenie, książka i 

biblioteka a możliwości stwarzane przez internet. 

 

 

11. Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 1, Przez dzieje ku 

współczesności / pod redakcją Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława 

Kasperka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

2015. - 308 s. 

sygnatura pb   159755 / T. 1 / 02(091) 

Zawiera części: Biblioteka e perspektywie czasu. Biblioteka obszarem 

pamięci. 

 

12. Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność / pod 

redakcją Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka. - Lublin : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 216 s. 

sygnatura pb   159755 / T. 2 / 02(091) 

Zawiera części: Biblioteki akademickie wobec wyzwań współczesności. Czas 

w Bibliotece. 

 

13. Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : 

Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 270 s. 

sygnatura M   153002, pb   153001 / 021 

Zawiera rozdziały: Komunikacja publiczna. Biblioteczne procesy mediacyjne  

w komunikacji publicznej . Funkcje bibliotecznej mediacji. Mediacja 

komunikacyjna w różnych bibliotekach. Biblioteki w społeczeństwie.  

 

14. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe 

aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 175 s. 

sygnatura M   153004, pb   153003 / 021 

Zawiera rozdziały: Sieć jako współczesna forma kontaktów społecznych. 

Biblioteka miejscem spotkań. Bibliotekarzy relacje z użytkownikami. Tło 

środowiskowe kontaktów z użytkownikiem. Biblioteka w kulturze – kultura  

w bibliotece. Biblioteki - Archiwa – Muzea. Współpraca w sieci instytucji 

kultury. 

 



15. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / 

Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 259 s. 

sygnatura M   155754, pb   155755 / 025 

Zawiera rozdziały: W świecie konwergencji mediów i rzeczywistości Web 2.0. 

Zjawisko Biblioteki 2.0. Wybrane narzędzia Web 2.0 w bibliotece. Przykłady 

praktycznego wykorzystania.  

 

16. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich ; [tł. na jęz. ang. i słownik angielsko-polski Jacek Tomaszczyk]. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. –  

727 s. 

sygnatura  p   157512 / 02, pb   157513 / 02 

Zawiera: Moduł I Podstawy wiedzy o bibliotece. Moduł II Organizacja  

i zarzadzanie zasobami. Moduł III Organizowanie informacji w bibliotece. 

Moduł IV Organizowanie dostępu do informacji. Moduł V Usługi biblioteczne  

i użytkownicy bibliotek. Moduł VI Zarządzanie biblioteką i jej wizerunkiem. 

 

17. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników 

bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - 

Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. - 233, [11] s. 

sygnatura  M   153006, pb   153005 / 021.89(438) 

Zawiera rozdziały: Prawo i norma prawna. Źródła prawa. Gałęzie prawa. 

Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki. Ustawa  

o bibliotekach. Ustawy, o których bibliotekarze powinni wiedzieć. Ustawa  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biblioteka – zakład publiczny, 

status czytelnika. Pracownicy biblioteki. Wewnątrzzakładowe akty 

normatywne. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego.  

 

18. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki 

Krakowskiej i Marii Próchnickiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. -  

548 s. 

sygnatura M   155753, pb   155752 / 025 

Monografia, obejmująca całokształt zagadnień związanych z bibliotekami 

cyfrowymi, od genezy i dalszej historii, problemy terminologiczne, prawne, 

opisy procesów, metod, modeli, po omówienie istniejących bibliotek. Książka 

jest podzielona na cztery części. Pierwsza ogólna zawiera artykuły związane  

z zagadnieniami teoretycznymi, historycznymi, prawnymi i finansowymi, druga 

jest poświęcona ludziom związanym z bibliotekami cyfrowymi, użytkownikom, 

twórcom i pracownikom bibliotek, trzecia  - procesom i projektom tworzenia 

kolekcji cyfrowych, czwarta przedstawia opisy bibliotek cyfrowych. 

 



19. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata 

Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 235 s. 

sygnatura M   163471, M   163472, pb   159566 / 028 

Zawiera części: Biblioteki w ujęciu współczesnym: fakty, liczby i koncepcje. 

Kultura czytelnicza nastolatków w świetle badań. Zachęcić do czytania:  

o sposobach na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych nastolatków.  

 

20. Biblioteki w nowym otoczeniu / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. - 303 s. 

sygnatura  M   158485, pb   158484 / 02 

Zawiera rozdziały: Na rozstajach. Biblioteczne usługi. Uczelniana sieć 

biblioteczna. Biblioteki akademickie: obszary kooperacji. Funkcjonowanie 

bibliotek publicznych. Odbiór komunikatów z internetu i z druku.  

 

21. Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej 

: konteksty - istota - uwarunkowania / Małgorzata Kowalska ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 366 s. 

sygnatura  M   160904, pb   160903 / 02 

Zawiera rozdziały: Konteksty technologiczno-ekonomiczne crowdsourcingu. 

Konteksty społeczno-kulturowe crowdsourcingu. Crowdsourcing – dyskurs 

terminologiczny. Crowdsourcing internetowy – próba konceptualizacji. 

Crowdsourcing jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii. 

Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotecznej. 

 

22. Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji  

w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca 

zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - 368 s. 

sygnatura  M   158487, pb   158488 / 02 

Zawiera: Kompetencje informacyjne w kontekście bibliologii i informatologii. 

Kompetencje informacyjne w praktyce bibliotecznej. Kompetencje 

informacyjne w różnych obszarach aktywności. 

 

23. Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata 

Fedorowicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 2010. - 345 s. 

sygnatura p   154052 / 02, pb 154190 / 027.5 

 

24. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : 

praca zbior. / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo 



Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 461 s. 

sygnatura  M   158645, pb   158644 / 028 

Zawiera części: Programy wspierające rozwój czytelnictwa. Czytelnictwo 

dzieci i młodzieży. Czytelnictwo w środowisku naukowym. Wpływ marketingu  

i działań projakościowych na czytelnictwo. Działalność bibliotek promująca 

czytelnictwo. Współczesne problemy czytelnictwa.  

 

25. Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach 

kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła 

; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Biblioteka Główna 

UMCS. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 

367 s. 

sygnatura 163863, pb 163862  

Zawiera: Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekonesanse badawcze. 

Zasoby informacji i wiedzy – sposoby organizacji. Komunikacja naukowa  

w dobie cyfrowej. Czytelnicy, użytkownicy bibliotek i informacji – edukacja, 

usługi, przestrzeń. 

 

26. E-booki w kraju i na świecie : poradnik / Bogdan Klukowski. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 79 s. 

sygnatura pb   155769 / 002, 155768, 155770 

Zawiera rozdziały: Publikacje i książki elektroniczne. E-booki. Formaty, 

programy, czytniki. Czytniki. Ceny e-booków. Prawa autorskie  

i zabezpieczenia techniczne. Casus Google. Tematyka e-booków. Formy 

udostępniania e-booków. Publikowanie elektroniczne w praktyce wydawnictw. 

Sklepy z e-książkami. Bestsellery e-booków w Virtualo z I połowy 2012 roku. 

E-booki w bibliotekach Polski i swiata. Zalety i wady książek elektronicznych. 

Krótki raport o czytelnictwie. Koegzystencja druku i elektroniki, estetyka  

e-booków. 

 

27. E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, 

Warszawa, 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 

172 s. 

sygnatura pb   155743 / 025 

Zawiera części: E-learning – teoria, dydaktyka, metodyka. Metody, techniki i 

narzędzia e-learningu. E-learning – przykłady dobrej praktyki. 

 

28. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / 

Ewa Jadwiga Kurkowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa 

: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 207 s. 

sygnatura M   155757, pb   155756 / 002 

Zawiera rozdziały: Społeczeństwo wiedzy. Edukacja w społeczeństwie wiedzy. 



Information literacy. Działalność organizacji bibliotekarskich na rzecz 

kompetencji informacyjnych. Wybrane standardy i modele. 

 

29. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 164 s. 

sygnatura pb   154723 / 372.831, p   154724 / 37.016:028+316.77 

Zawiera rozdziały: Geneza i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Edukacja 

w wieku informacji. Tendencje w bibliotekarstwie szkolnym w pierwszej 

dekadzie XXI wieku. Kształcenie kompetencji informacyjnych w warunkach 

polskiej edukacji – zagadnienia programowe. 

 

30. Fizyczna przestrzeń biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk 

[etc.] : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013. - 279 s. 

sygnatura p   157644 / 02 

31. Katechizm biblioteki / Paul Ladewig ; przeł. z jęz. niem. na jęz. pol. Zdzisław 

Gębołyś przy współpr. Bernharda Kwoki, przeł. z jęz. niem. na jęz. ang. 

Zdzisław Gębołyś. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego, 2016. - 211 s. 

sygnatura 160884, 160885, M   163189 

Zawiera: Paul Ladewig – życie i dzieło bibliotekarza. Katechismus der 

Bücherei Paula Ladewiga – geneza, zawartość, indeks, forma, język. 

Recepcja Katechismus der Bücherei Paula Ladewiga. Katechismus der 

Bücherei Paula Ladewiga – w Niemczech i w Polsce. Katechismus der 

Bücherei Paula Ladewiga – wczoraj i dzisiaj. Kruppsche Bücherhalle – 

Biblioteka w koncernie Kruppa.  

 

32. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, 

kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna 

Jasiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 238 s. 

sygnatura M   155765, pb   155764 / 027 

Zawiera rozdziały: Przemiany społeczne w perspektywie rozwoju ICT. Google 

generatio – próba charakterystyki młodzieży jako pokolenia użytkowników 

nowych mediów. Kompetencje informacyjne jako warunek aktywnego 

uczestnictwa w społeczeństwie XXI wieku. Edukacja informacyjna w 

Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Analiza problemów nauczania. 

Kompetencje informacyjne młodzieży – wyniki badań własnych.  

 

33. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, 

użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras  

i Małgorzaty Janiak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo SBP ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania  

i Komunikacji Społecznej, 2014. - 463 s. 



sygnatura M   162104, pb   162105 / 025 

Zawiera części: Teoria, kontekst prawny. Zielona droga OA. Zasoby obiektów 

cyfrowych. Zasoby bibliograficzne. Użytkownicy, źródła, narzędzia, systemy. 

 

34. Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod redakcją 

Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych. - Wrocław : Oficyna 

Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - 484 s. 

sygnatura pb   160349 / 02 

Zawiera części: Karol Głombiowski i jego myśl naukowa. Społeczne 

funkcjonowanie książki w procesie komunikacji. Biblioteki w systemie 

komunikacji – przemiany ich funkcji i usług 

 

35. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane 

zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. - 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 168 s. 

sygnatura M 161328, M 161329, pb   159675 / 028 

Zawiera m. in.: Współczesna kultura czytelnicza – wybrane pojęcia, konteksty, 

badania. Czytanie i surfowanie pokolenia sieci, czyli kultura czytelnicza 

studentów. Wyniki sondażu.  Kultura informacyjna. Internet i open source  

w działalności bibliotecznej ( ze scenariuszami. Sprawność informacyjna 

bibliografii lokalnych wydanych w Polsce w latach 1945-1989. 

 

36. Kultura informacji / Małgorzata Kisilowska. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – 218 s. 

sygnatura M   160801, pb   160800 / 001.102 

Zawiera rozdziały: Konteksty kultury informacji. Kultura informacji – termin 

informatologiczny i jego interpretacje. Pole badawcze kultury informacji. 

Kultura informacji z perspektywy informatologii. 

 

37. Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011) / Jan Wołosz ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 276 s. 

sygnatura M   155763, pb   155762 / 02 

 

 

38. Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka 

cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty przy 

udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016. - 276 s. 

sygnatura pb   162687 / 002 

Zawiera części: Problematyka, źródła i narzędzia badawcze humanistyki 

cyfrowej z perspektywy informatologii.  Badacze nauk humanistycznych w 

cyfrowym świecie. Projekty badawcze, wyniki badań humanistyki cyfrowej oraz 



dostęp do nich w przestrzeni cyfrowej. Biblioteki akademickie wobec wyzwań 

humanistyki cyfrowej. 

 

39. Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, 

praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale 

Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 359 s. 

sygnatura pb   158511 / 002 

Zawiera części: Teoretyczne i metodologiczne aspekty nauki o informacji. 

Informacja i komunikacja naukowa. Edukacja informacyjna i badanie 

zachowań informacyjnych. Nowoczesne techniki informacyjne we 

współczesnych usługach bibliotecznych i informacyjnych. 

 

40. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach  

w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa 

Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 

Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. - 218, [2] s. 

sygnatura M   163558, pb   163557 / 028 

Zawiera części: Świat cyfrowy w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci  

i młodzieży. Wychowując w kulcie czytania. 

 

41. O bibliotekach po mojemu / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 

2012. – 203 s. 

sygnatura pb   154741 / 02 

Zawiera m. in. rozdziały: Bibliotekarstwo kłopotliwe. Stan rozbieżności. Światło 

w półmroku. Trwałość nietrwałości. Biblioteczne stany nie zjednoczone. 

Rozchwianie profesjonalnej świadomości. Czy ten zawód zniknie? Rejestr 

słabości domniemanych. W imadle stereotypów. Wyzwania. Biblioteczne 

strategie. Co zaprząta innych. Próba refleksji ogólnej. Bibliotekarstwo na 

świecie. Biblioteki w społecznym odczuciu. Panorama zawodu. Bibliotekarstwo 

w Rosji na przełomie. Biblioteki białoruskie. Nowoczesny bibliotekarz szkolny. 

Informacja: różne ujęcia. Mielizny internetu. O czytaniu. Usługi na dystans: 

biblioteka w kieszeni.  

 

42. Ocena ryzyka zawodowego w bibliotekach : wzory, karty kontroli, 

praktyczna dokumentacja / [koncepcja książki i realizacja Leszek Jurek]. - 

Rybnik : Medialex, 2016. - 61 s. 

sygnatura  M   161515 + CD 

Publikacja zawiera przykładowe, gotowe do adaptacji i wykorzystania zasady  

i metody oceny ryzyka zawodowego w bibliotece, identyfikacje zagrożeń  

i ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy. Przedstawia 



dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, listy kontrolne i procedury oceny 

ryzyka zawodowego. 

 

43. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania  

o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 155 s. 

sygnatura M   158515, pb   158516 / 002 

Zawiera rozdziały: Miedzy dorosłością a dojrzałością informacyjną. Kultura 

informacyjna – dynamika rozwoju. Znaczenie kultury informacyjnej w życiu 

społecznym.  

 

44. Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów / 

Freda Matassa ; tł. Sonia Jaszczyńska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i 

Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. – 353 s. 

sygnatura M   160566 

Zawiera rozdziały: Przewodnik. Organizacja wystawy krok po kroku. 

Planowanie. Organizacja. Pakowanie i transport. Montaż. Otwarcie wystawy. 

Utrzymanie wystawy i programy edukacyjne. Zamknięcie wystawy. Wystawy 

objazdowe. Spuścizna. Słownik pojęć.  

 

45. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew 

Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich, Uniwersytet Łódzki. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 612 s. 

sygnatura p   154728 / 02(03),  pb   154729 / 02(03) 

Zawiera: Słownik (5700 haseł). Indeks haseł w języku angielskim. Indeks 

haseł w języku francuskim. Indeks haseł w języku niemieckim. Indeks haseł  

w języku rosyjskim. 

 

46. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa : 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2012. - 375 s. 

sygnatura M   155744, p   154735 / 02, pb   154734 / 02 

Zawiera: Z historii prawa autorskiego. Przepisy Unii Europejskiej. Twórczość 

bibliotekarzy i przepisy o kosztach uzyskania przychodów. Utwór. Twórca. 

Osobiste i majątkowe prawa autorskie. Dozwolony użytek chronionych 

utworów. Czas trwania autorskich praw majątkowych. Przejście autorskich 

praw majątkowych. Utwory audiowizualne – przepisy szczególne. Programy 

komputerowe – przepisy szczególne. Ochrona praw autorskich. Ochrona 

wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Prawa 

pokrewne. Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego. Kontrola produkcji 

nośników optycznych. Fundusz Promocji Twórczości. Odpowiedzialność 

karna. Przepisy przejściowe i końcowe. Inne ustawy związane z prawem 



autorskim.  

 

47. Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa 

wiedzy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Marii Burchard, Kamili 

Grzędzińskiej i Agnieszki Kasprzyk ; Centrum NUKAT Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 209 s. 

sygnatura pb   155742 / 025 

Zawiera: NUKAT i katalogi centralne w innych krajach. Rola standardów w 

budowaniu informacji. NUKAT w sieci. Katalog centralny dla bibliotek, katalog 

centralny dla wszystkich. Udostępnianie i wykorzystanie danych z NUKAT-u. 

 

48. Seniorzy w bibliotekach publicznych : poradnik / Mirosława Dobrowolska. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. –  

103 s. 

sygnatura pb   155760 / 027.5, M   155761 

Zawiera rozdziały: Starość z punktu widzenia medycyny i psychologii. 

Starzejące się społeczeństwo (demografia, prognozy). Obraz seniora w opinii 

społecznej oraz seniorzy o sobie samych. Seniorzy w bibliotece publicznej. 

Nowa kategoria użytkowników. Oferta bibliotek publicznych skierowana do 

osób starszych. Działania bibliotek publicznych na rzecz osób w podeszłym 

wieku. Senior wkracza i… Przydatne informacje. 

 

49. Sfera kultury, sfera nauki : współczesny obraz biblioteki / pod red. Mai 

Wojciechowskiej. - Gdańsk [etc.] : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. -  

332 s. 

sygnatura M   157632, M   157633 

Zawiera części: Marketing w działalności naukowej i kulturalnej bibliotek. 

Działalność edukacyjna na rzecz użytkowników i pracowników bibliotek. 

Działalność kulturotwórcza w bibliotekach. 

 

50. Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca 

zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 140, [1] s. 

sygnatura pb   154745 / 004 

Zawiera rozważania na temat zmian w zachowaniach informacyjnych, 

oddziaływania sieci komputerowych i urządzeń komunikacji mobilnej na 

kształtowanie się nowych modeli biznesowych i nowego stylu życia, wpływu 

nowych technologii na demokratyzację i wyrównywanie szans kobiet, 

zarządzania informacją indywidualną.  

 

51. Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty 

Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. - 



317, [2] s. 

sygnatura M   159640 

 

52. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, 

fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w 

codziennej pracy bibliotekarza / oprac. Grażyna Bilska. - Wyd. 2 popr. i 

uzup. - Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, 2012. - 52 s. 

sygnatura p   154740/ 025, pb   154739 / 004 

Zawiera: Biblioteki i konsorcja bibliotek. Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne. 

Wojewódzkie biblioteki publiczne. Biblioteki cyfrowe. Biblioteki cyfrowe – 

instytucjonalne (wybór). Instytucje kultury w Polsce. Serwisy informacyjne. 

Fora. Blogi. Wyszukiwarki. Czasopisma. Fundacje, fundusze i programy 

wspierające działalność bibliotek. 

 

53. Świat bibliotek : z bibliotecznych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. - 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. -  

156 s. 

sygnatura pb   162868 / 02 

Zawiera: Biblioteki w Nowej Zelandii. Biblioteki w Japonii. Biblioteki  

w Portugalii. Biblioteki w Hiszpanii. Biblioteki w Irlandii. Biblioteki w Szwecji. 

 

54. Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-

2010) / Dorota Siwecka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wrocław ; 

Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. - 355, [1] s. 

sygnatura pb   160018 / 002 

Zawiera rozdziały: Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji 

historycznej i bieżącej. Bibliografia na forum międzynarodowym. Program 

Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Unversal Bibliographic Control) 

 i programy pokrewne. Międzynarodowe systemy numeracji i identyfikacji 

dokumentów i ich twórców. Opis bibliograficzny dokumentów. Format opisu 

wymiany danych. Próby unifikacji opracowania rzeczowego dokumentów  

w bibliografii. Organizacja pracy nad bibliografiami. Forma i zawartość 

bibliografii narodowych. 

 

55. Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod redakcją Małgorzaty 

Pietrzak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

2015. - 122, [2] s. 

sygnatura pb   160362 / 025 

Publikacja skierowana do bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury, 

pedagogów. Przybliża doświadczenia i praktykę tych, którzy od głośnego 

czytania, poprzez różne formy sztuki żywego słowa i przedstawienia teatralne 

wyzwalają potencjał twórczy uczestników swoich zajęć.  

 



56. Ustawa o bibliotekach : komentarz / Jan Ciechorski. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 193 s. 

sygnatura p   154743 / 02, pb   154742 / 02 

 

57. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Mariola 

Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 2015. - 215, [1] s. 

sygnatura M   160254, pb   159643 / 028.5 

Zawiera części. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym. Dzieci i młodzież  

w świecie czasopism. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej. 

Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. 

 

58. Wojna książek : Biblioteka i historia literatury / Jan Tomkowski. - 

Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich 

PAN. Wydawnictwo, 2013. -  382, [1] s. 

sygnatura M   157185 

Zawiera m. in. rozdziały: Biblioteka i świat. Życie i śmierć kanonu. Katalogi, 

księgozbiory, kolekcje. Wieczór z Pustelnikiem i książkami. Chleb i książka. 

Jak przeczytać wszystkie książki? Jak książki zmieniają ludzi? Profesor  

w bibliotece. Eseista jako literacki przemytnik. Książki na wojnie. Esej literacki 

– między książką i gazetą. Pisarz w świecie gazet. 

 

59. Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat 

pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

2013. -  299, [1] s. 

sygnatura M   158550, pb   158549 / 002 

Zawiera rozdziały: Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Problemy 

teoretyczne. Opis projektu badawczego. Strategie informacyjne – próba 

typologii. Sytuacje informacyjne w życiu codziennym. Praktyka informacyjna. 

Horyzont informacyjny. Informacyjny świat pokolenia Y – podsumowanie. 

Model pozyskiwania i użytkowania informacji w życiu codziennym. Diagnoza  

i terapia – czego i jak uczyć w ramach edukacji informacyjnej.  

 

60. Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai 

Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – 473 s. 

sygnatura M   163124, pb   163125 / 02 

W książce zaprezentowano wieloaspektowe ujęcie zarządzania jakością, 

prezentowane zarówno przez bibliologów, jak i praktyków bibliotekarzy. 

Zaprezentowane artykuły zostały zgrupowane w trzech głównych zrębach: 

Rekomendacje (prezentacja najnowszych trendów, zagadnienia teoretyczne  

i terminologiczne. Analizy (wyniki badań jakościowych i ilościowych). Studia 



przypadków (doświadczenia bibliotek w zakresie projektowania, wdrażania  

i ewaluacji systemów jakości). 

 

61. Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red. Joanny 

Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

- Wyd. 2. popr. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich, 2011. – 158 s. 

sygnatura pb   154725 / 02 

Zawiera rozdziały: Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką. Rozwój zasobów 

ludzkich biblioteki. Wybrane metody zarządzania kadrami w bibliotece. 

 

62. Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie 

wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – 407 s. 

sygnatura pb   162157 / 02, M   162156 

Zawiera części: Wykorzystanie teorii zasobowej w praktyce i teorii zarzadzania 

bibliotekami. Zarzadzanie kapitałem ludzkim. Komunikacja i relacje. 

Kształtowanie wizerunku i zarzadzanie marką biblioteki. Innowacyjność  

i zarzadzanie zmianami w bibliotekach. Zarządzanie nowymi technologiami, 

obsługa procesów.  

 

63. Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. / Jan 

Muszkowski ; w oprac. Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem 

Hanny Tadeusiewicz ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. -  LIV, 474 s. 

sygnatura M   160603 

Zawiera części: Drogi rozwoju książki. Początki pisma. Materiał i forma 

zewnętrzna rękopisów. Rękopis biblioteczny. Początki drukarstwa. Książka 

drukowana XVI-XIX wieku. Książka współczesna. Produkcja i obieg książki. 

Autor i nakładca rys historyczny. Księgarstwo. Książka w bibliotece. Służba 

informacyjna. Użytkowanie książki. Konsumpcja książki. Książka w akcji 

oświatowej. Badanie czytelnictwa.  

 


