
 

 
„Wirtualne szkolenia = realne kompetencje” to najnowszy projekt 
realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W ramach zadania, 
które otrzymało dofinansowanie ze środków NCK w ramach programu „Kultura 
w sieci”, 45 bibliotekarzy z całej Polski weźmie udział w cyklu bezpłatnych 
szkoleń przygotowujących do organizacji różnego rodzaju wirtualnych imprez 
dla użytkowników. Trwa rekrutacja. Zachęcam do udziału! 
 

Ostatni tydzień przyniósł wiele istotnych wydarzeń i informacji. Podjęto m.in. decyzję o odwołaniu 
13. FMB. Mam nadzieję, że z młodymi bibliotekarzami spotkamy się, w realnej rzeczywistości, w 
2021 r. 
 
Ruszyła kolejna odsłona projektu Instytutu Książki dla bibliotekarzy – „Mała książka – wielki 
człowiek”, a Instytut Pamięci Narodowej poinformował o wznowieniu programu „Biblioteka na to 
czeka”. Po szczegóły odsyłam do portalu sbp.pl. 
 
Poznaliśmy laureatów Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego. Wśród sześciu nagrodzonych 
książek aż trzy ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP: 

• Zarządzanie biblioteką pod red. M. Wojciechowskiej oraz 

• Zarządzanie informacją pod red. W. Babika 
zdobyły dwie równorzędne nagrody w kategorii ‘Podręczniki akademickie’.  
Z kolei Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach 
akademickich L.Szafrańskiego nagrodzono w kategorii ‘Prace o charakterze praktyczno-
wdrożeniowym’. 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję a naszemu Wydawnictwu życzę kolejnych sukcesów 
wydawniczych. 
 
Na koniec, pozostając w klimacie nagród i wyróżnień, gratuluję Katarzynie Kobylarczyk, która gościła 
w naszym cyklu Autor wieczorową porą, zdobycia Nagrody im. R. Kapuścińskiego za Reportaż 
Literacki Strup. Hiszpania rozdrapuje rany. Przypominam, że nagranie ze spotkania online, które 
odbyło się 11 maja br. na platformie ClickMeeting SBP jest dostępne na naszym kanale You Tube.  
 

Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Moje rekomendacje: 
 

Rusza rekrutacja do projektu SBP „Wirtualne szkolenia = realne kompetencje”. 
Zapraszam do udziału! >> więcej 

 

http://wsrk.sbp.pl/zasady-rekrutacji/
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/o_wydawnictwie
https://www.youtube.com/watch?v=_IS49MPb2nE
http://wsrk.sbp.pl/


 
>> Zapisz się na cykl bezpłatnych szkoleń online 

 

 
Odwołano 13. Forum Młodych Bibliotekarzy, które miało się odbyć we wrześniu br. 
w Krakowie >>więcej 
 

"Mała książka - wielki człowiek" - trwa nabór dla bibliotek do kolejnej edycji projektu 

>>więcej 
 

Powraca akcja „Biblioteka na to czeka”. Bezpłatna wysyłka książek IPN do bibliotek 
>>więcej 

 
Poznaliśmy Laureatów Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 
2019 >> więcej 

 
Informacje od Parnerów  

 

• Czerwcowe 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 
 

http://wsrk.sbp.pl/zasady-rekrutacji/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22515
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22502
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22506
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22492
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22519
mailto:rezygnacja@sbp.pl
http://wsrk.sbp.pl/zasady-rekrutacji/

