
 

 

Decyzją Rady Ministrów wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności 

przez biblioteki publiczne i naukowe do 29 listopada br. Biblioteki nie zamykają 

się jednak na swoich czytelników proponując różne aktywności online a nawet 

udostępniają swoje zbiory nie tylko za pośrednictwem książkomatów ale 

również, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej, na zewnątrz 

budynków - z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.  

Wydarzenia kulturalne zostały ponownie w całości przeniesione do Internetu. Oferta wirtualnych 

spotkań proponowanych przez biblioteki jest coraz bogatsza. To niewątpliwie zasługa determinacji i 

otwartości bibliotekarzy na nową sytuację. Dzięki udziałowi w licznych projektach, czy szkoleniach, w 

tym organizowanych przez SBP, bibliotekarze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie 

organizowania webinariów, zdalnej promocji książek, tworzenia podcastów, filmów, które z sukcesem 

wykorzystują w swojej pracy.  

Na naszym portalu znajdziecie informacje o wielu ciekawych bibliotecznych inicjatywach online. 

Szczególnej uwadze polecam projekt Mikroświat Biblioteki Śląskiej i odkrywanie jej sekretów 

uwiecznionych na zdjęciach Dawida Kaszy a także organizowane wirtualnie wydarzenia 

literackie:  16. Sosnowieckie Dni Literatury oraz 10. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej „Proza 

Poetów”. Warto także wziąć udział w bezpłatnym V Forum Edukacji Dorosłych. W tym miejscu gorąco 

polecam artykuł Moniki Schmeichel-Zarzecznej – „Bibliotekarze przyszłości.”   

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia  

 Joanna Filimonow 

Redaktor naczelna portalu SBP 

 
Pozostałe rekomendacje 

 
RODO i kontrola zarządcza w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu – szkolenie 
online, które stanowi odpowiedź na liczne pytania dyrekcji i pracowników bibliotek dotyczące 
funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19 >> więcej 
 
Zakończyła się realizacja projektu “Wirtualne szkolenia = realne kompetencje” 
dofinansowanego ze środków NCK w ramach programu „Kultura w sieci” >> więcej 
 
V Forum Edukacji Dorosłych – bezpłatna konferencja online >> więcej 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22929
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22933
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22930
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22939
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22939
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22918
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/rodo-i-kontrola-zarzadcza-w-okresie-pandemii-covid-19-i-po-jej-zakonczeniu/
http://wsrk.sbp.pl/zakonczyla-sie-realizacja-projektu-wirtualne-szkolenia-realne-kompetencje/
https://epale.ec.europa.eu/pl/node/162735


 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Finał projektu Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2 >> więcej 

• Głosowanie  - 1000 powodów, by czytać do 2 grudnia br. >> więcej 

• Relacja z gali plebiscytu Brakująca Litera 2019 >> więcej 

• „Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży” - publikacja online >> więcej 

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

• VI Forum Kultury bez Barier - Dostępna biblioteka - wymogi/ potrzeby/ możliwości, 20 

listopada 2020 r. >> więcej 

• Konferencja Jubileuszowa - Jest w nas moc - 85 lat SBP na Lubelszczyźnie >> 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=22931
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22915
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22909
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22912
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22899
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22944
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22942
mailto:rezygnacja@sbp.pl
https://epale.ec.europa.eu/pl/node/162735

