
 

 
Od 4 maja br. można otwierać biblioteki. Decyzję o otwarciu podejmuje dyrektor 
książnicy w porozumieniu z organizatorem i po konsultacji z inspektorem 
sanitarnym. Obowiązują przy tym wytyczne wydane przez Ministerstwo 
Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz rekomendacje 
zawarte w komunikacie MKiDN. Warto stosować też zalecenia Biblioteki 
Narodowej, która na tym etapie nie rekomenduje m.in. otwierania czytelń.  
Najważniejsze informacje dotyczące działalności bibliotek w czasie epidemii 

COVID-19 zostały zebrane na portalu SBP w zakładce Dla bibliotekarzy/Covid-19.  
 
Kontynuując akcję #NieZostawiamCzytelnika, SBP proponuje nowy cykl - „Autor wieczorową 
porą”, czyli cotygodniowe, bezpłatne spotkania autorskie online na platformie Clickmeeting z 
udziałem znanych i lubianych pisarzy. Nagrania z pierwszych spotkań z Robertem Małeckim i 
Jakubem Szamałkiem są już dostępne na YouTube SBP. Gorąco polecam! 
 
Przed nami 8 maja i Dzień Bibliotekarza i Bibliotek -  bibliotekarskie święto obchodzone z 
inicjatywy SBP od 1985 r. Tego dnia już po raz 17. rozpocznie się Tydzień Bibliotek - tym razem 
online i pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Już dziś zapraszam do śledzenia strony 
www.tydzienbibliotek.sbp.pl , na której będą zamieszczane zaproszenia i relacje z bibliotecznych 
wydarzeń. Zachęcam też bibliotekarzy do udziału w konkursie SBP na najciekawsze wydarzenie dla 
młodych czytelników, organizowane online, w ramach Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2020. 
 
Wiadomością dosłownie z ostatniej chwili jest wybór Bibliotekarza Roku 2019, którym został Karol 
Baranowski, reprezentant Małopolskiego Okręgu SBP. Na podium znalazły się także Ewa Kmiecik-
Wronowicz i Katarzyna Žák-Caplot. 
Gratuluję zwycięzcy, laureatkom 2 i 3 miejsca oraz wszystkim pozostałym finalistom tegorocznej 
edycji Konkursu SBP. 
 
 

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
w imieniu Zarządu Głównego SBP, Biura ZG SBP oraz własnym 
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Redaktor naczelna portalu SBP 
 

 

Polecam: 
 

• Od 4 maja 2020 r. będą otwierane biblioteki >> więcej 

 

• Ministerstwo Rozwoju wydało wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w 
trakcie epidemii COVID-19 w Polsce >> więcej 

 

• Rekomendacja BN dotycząca konsultacji bibliotek z inspektorami 
sanitarnymi >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/covid_19
https://www.youtube.com/channel/UCroRMlYlK5tz3ghYjsnDe7w/videos
http://www.tydzienbibliotek.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22428
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22431
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22438


• BN zmienia rekomendację i skraca okres kwarantanny książek do 3 dni 
>>więcej 

 

 
 
 
 

Literackie poniedziałki w ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika >>więcej 

 

 
 

Konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników, 
organizowane online, w ramach Tygodnia Bibliotek 8 – 15 maja 2020 >>więcej 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22442
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22410
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-sbp-na-najciekawsze-wydarzenie-dla-mlodych-czytelnikow-organizowane-online-w-ramach-tygodnia-bibliotek-8-15-maja-2020/
http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/covid_19
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22410


 
 
Karol Baranowski  - Ogólnopolskim Bibliotekarzem Roku 2019 >>więcej 

 

 
 

 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22447
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-sbp-na-najciekawsze-wydarzenie-dla-mlodych-czytelnikow-organizowane-online-w-ramach-tygodnia-bibliotek-8-15-maja-2020/


 
 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ  

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
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