
 

 

Pandemia nie ustępuje, ogłaszane są kolejne obostrzenia, które nie pozostają 

bez wpływu na działalność polskich bibliotek. O ile w ostatnich miesiącach były 

możliwe spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego, to w najbliższym czasie 

należy spodziewać się daleko idących ograniczeń. 

Bezpieczną formą wydaje się być kontakt online z wykorzystaniem coraz 

lepszych narzędzi i technologii. Ważne jednak aby pamiętać o zagrożeniach jakie niesie za sobą 

Internet.  

W tym miejscu gorąco polecam bibliotekarzom udział w wyjątkowym projekcie Media Literacy 

Accelerator (MLA) realizowanym przez TechSoup Global. Już w listopadzie odbędzie się cykl 

bezpłatnych webinariów „Edukacja medialna: jak uruchomić krytyczne myślenie?”, podczas 

których będzie można poznać m.in. metody skutecznego wyszukiwania rzetelnych informacji a także 

narzędzia ich weryfikacji. O projekcie przeczytacie >> tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 

listopada br.  

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie w formie stacjonarnej zostały odwołane, odbędzie się 

jednak szereg wydarzeń online. Już w najbliższy piątek, w tzw. dniu branżowym, SBP – oficjalny 

partner Targów, organizuje spotkanie online „Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się 

mediach społecznościowych”, które w godz. 12:30-14:00  poprowadzi Rafał Hetman. Gorąco 

polecam! 

Na koniec przypominam, że jeszcze tylko do jutra można zgłosić szkołę do konkursu Empiku „1000 

powodów by czytać”. 

Z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

 Joanna Filimonow 

Redaktor naczelna portalu SBP 

 
Polecam uwadze: 

 
Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 
października 2020 r. >> więcej 
 
Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA 2021 - odbędzie się online >> więcej 
 
Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby 
zapobiegania zagrożeniom – szkolenie online, 29 października br.  >> więcej 

 
Informacje od Partnerów /Patronaty 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22847
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22871
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22873
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22805
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/podstawowe-dzialania-zapewniajace-bezpieczenstwo-biblioteki-w-cyberprzestrzeni-i-sposoby-zapobiegania-zagrozeniom/


 

• Nowości DVD i Blu-Ray od MPLC w październiku 2020 r. >> więcej 

• 3. Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli – online, 27-28 października br. >> więcej 

• "A wszystko zaczęło się Łodzi. Ludwik Jerzy Kern" - wykład online, 21 października 2020 r. 

>>więcej 

• Festiwal Konfrontacje Kultur tymczasowo odwołany! >> więcej 

• Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2020 >> więcej 

• X Lubelskie Forum Bibliotekarzy – relacja >> 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=22809
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22853
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22860
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22861
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22864
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22870
mailto:rezygnacja@sbp.pl
https://www.empik.com/biblioteki

