
 

 
Za nami Tydzień Bibliotek 2020, który nie dość, że przebiegał wyłącznie 

online, co wiązało się z koniecznością przemodelowania wielu bibliotecznych 

aktywności i dostosowaniem ich do wirtualnej rzeczywistości, to zbiegł się z II 

etapem znoszenia obostrzeń i ponownym otwieraniem bibliotek w reżimie 

sanitarnym. Stęsknieni i spragnieni nowych lektur czytelnicy ustawiali się w 

kolejkach do bibliotek, które przeżywały momentami istne oblężenie. 

Bibliotekarze stanęli jednak na wysokości zadania i poradzili sobie z licznymi, 

nowymi wyzwaniami, realizując wiele ciekawych akcji pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. W tym 

miejscu dziękuję za wszystkie przesłane programy i opisy wydarzeń, które trafiły na stronę 

www.tydzienbibliotek.sbp.pl i przypominam, że trwa konkurs na najciekawsze wydarzenie dla 

młodych czytelników, organizowane online w ramach Tygodnia Bibliotek 2020.  Na zgłoszenia 

czekamy do 5 czerwca br.  

Chociaż biblioteki się otwierają i umożliwiają czytelnikom zwroty i wypożyczenia, wciąż nie jest 
możliwe prowadzenie promocji czytelnictwa w sposób jaki znamy sprzed pandemii. Aby wyposażyć 
bibliotekarzy w wiedzę i kompetencje, które pozwolą na przeniesienie części oferty kulturalnej 
bibliotek do świata online, SBP stale poszerza swoją ofertę szkoleniową, do której trafiły ostatnio 
nowe warsztaty dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sketchnotingu oraz sposobów na 
wirtualne spotkania z czytelnikami.  

Zachęcam do śledzenia strony www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl i subskrypcji dedykowanego 
szkoleniom Newslettera  

 
Joanna Filimonow 

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Moje rekomendacje: 

 
60 mln zł wsparcia dla prawie 1200 beneficjentów na działania kulturalne on-line 
w ramach programu Kultura w sieci 
Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci >>więcej 
 

Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych 
w zakresie przyjmowania książek 
Wskazówki zostały opracowane m.in. z inicjatywy Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych 
SBP  >>więcej 
 

VIII Edycja konkursu fotograficznego „Bibliotekarz inny niż myślisz” - 
rozstrzygnięta! 
Nagrodzone zdjęcia publikujemy na portalu sbp.pl >>więcej 
 

Autor wieczorową porą na kanale You Tube SBP 

http://www.tydzienbibliotek.sbp.pl/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22477
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22463
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22469


Przypominamy, że nagrania z poniedziałkowych spotkań autorskich online, organizowanych przez 
SBP, udostępniamy publicznie  >>więcej 
 

Nowe tematy w ofercie szkoleń online SBP dla bibliotekarzy >>więcej 

Nowe tematy w ofercie szkoleń online SBP dla bibliotekarzy 

 
 

 
Informacje od Partnerów 

 
Majowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >> więcej 

 
 

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

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
 

https://www.youtube.com/channel/UCroRMlYlK5tz3ghYjsnDe7w/videos
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22490
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22468
mailto:rezygnacja@sbp.pl
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22490

