„Znajdziesz mnie w bibliotece” – pod takim hasłem przebiegać będzie
przyszłoroczny Tydzień Bibliotek – jedna z największych ogólnopolskich
kampanii upowszechniających czytelnictwo a jednocześnie wielkie święto
bibliotekarzy i bibliotek. Już dziś zapraszam do aktywnego udziału oraz
śledzenia portalu i mediów społecznościowych SBP, gdzie będziemy
informować o akcji, przypomnimy także poprzednie edycje.
Nowy rok to nowe wyzwania i nowe możliwości. Zachęcam do korzystania z materiałów na stronie
projektu AFB oraz krótkich nagrań dostępnych na kanale YouTube SBP, pokazujących jak
przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki wg metody AFB i jak wykorzystać
zaproponowane narzędzia badawcze. Warto poznać potrzeby, opinie i oczekiwania użytkowników
bibliotek – tak samo warto pochylić się nad nieużytkownikami. Kim są? Dlaczego nie korzystają z
biblioteki? Tu może pomóc praca zbiorowa Wiesławy Budrowskiej, Magdaleny Paul, Aldony
Zawałkiewicz i Marcina Żyndy pt. „Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki”, która
właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Gorąco polecam!
Z życzeniami zdrowych, spokojnych, niosących nadzieję Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrego Nowego Roku 2021
w imieniu
ZG SBP, Biura ZG SBP
oraz własnym
Joanna Filimonow
Redaktor naczelna portalu SBP
Polecam także:

Nowelizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakup zdalnych dostępów do książek
elektronicznych oraz możliwość kontynuacji zadań w wydłużonym terminie zakłada znowelizowany
NPRC >>więcej
Nagroda Młodych SBP im. Prof. M. Dembowskiej. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich przypomina o stałym cyklicznym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej na najlepsze prace magisterskie >>więcej
Pasja czytania – zakończenie projektu SBP. Dobiega końca realizacja projektu „Pasja czytania”, w
ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki” >> więcej
Rzecznicy dostępności w bibliotece - podsumowanie projektu SBP. Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich kończy w grudniu br. projekt pt.: „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, który
realizowany był we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier >> więcej
Projekty „Pasja czytania” oraz „Rzecznicy dostępności w bibliotece” dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Informacje od Partnerów /Patronaty
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•
•
•
•
•
•
•

Sejm RP wybrał patronów roku 2021 >>więcej
Ranking Bibliotek 2020 – poznaliśmy zwycięzców >>więcej
Od 28 listopada można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej >>więcej
MEN: Biblioteki szkolne działają na podstawie decyzji dyrektora szkoły >>więcej
Ewa Bukowska - laureatką XXVII edycji Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 online - 27-28 lutego 2021 r., Toruń
>>więcej
VI Forum Kultury bez Barier: Dostępna biblioteka – wymogi/ potrzeby/ możliwości – materiały
>>więcej
Nowości DVD i Blu-Ray od MPLC w grudniu 2020 r. >>więcej
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