Zbliżają się wakacje, które dla jednych będą czasem odpoczynku, a dla innych
okazją do samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Wirtualne szkolenia=realne
kompetencje”, ale przed bibliotekarzami kolejna szansa na udział w bezpłatnych
szkoleniach organizowanych przez SBP. Już 6 lipca br. rozpoczynamy kolejny
projekt pt. „Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych”, tym razem
realizowany w ramach progamu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Na
bibliotekarzy czekają trzy bezpłatne kursy e-learningowe: „Strony i blogi czytelnicze”, „Elektroniczne
publikacje” oraz „Wywiad – to proste”. Po szczegóły odsyłam do podstrony:
www.szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania.
Z kolei wszystkim, którzy chcieliby wziąć udział w naszych szkoleniach jeszcze w czerwcu polecam
warsztaty online, na które zostały ostatnie wolne miejsca:
•
•
•

„Książka i czytelnik – (nie)codzienny duet” - 29 czerwca godzina 10.00-12.00
Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast? - 24 czerwca w godzinach 13.00-15.00
Niesztampowe metody pracy w bibliotece - 30 czerwca w godzinach 14.00-16.00.

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl
Na okres wakacji zawieszamy nasz cykl „Autor wieczorową porą”, który powróci w zupełnie nowej
formule już we wrześniu. W ramach literackich poniedziałków gościliśmy wielu znanych i cenionych
twórców – nagrania z wszystkich spotkań autorskich online są udostępnione publicznie na kanale
You Tube SBP. Warto obejrzeć oraz udostępnić Czytelnikom.
Joanna Filimonow
Redaktor naczelna portalu SBP
Polecam:

Rozpoczynamy projekt „Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych”
realizowany przez SBP w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki” >> więcej

>> Sprawdź zasady rekrutacji

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące organizowania wydarzeń w
bibliotekach >> więcej
#hot16Challenge2 - Bibliotekarze podejmują wyzwanie >> więcej
Czerwcowe numery naszych miesięczników – w „Bibliotekarzu m.in. ważne tematy
odnoszące się do bieżących bibliotekarskich wydarzeń oraz nawiązanie do problemów
związanych z zawodem bibliotekarza i kształceniem kadr a także garść porad
prawnych. W „Poradniku Bibliotekarza” m.in. o znaczeniu słowników regionalnych,
funkcjach dyrektora jako managera kultury, nawiązanie do 100. Rocznicy urodzin
papieża Jana Pawła II (w tym zestawienie bibliograficzne) oraz ciekawy scenariusz
zajęć dla dzieci >> więcej

Informacje od Partnerów

•

Rabka Festival 2020 – znamy program >>więcej
Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ
pod adres rezygnacja@sbp.pl

