Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Konkursu SBP na najciekawsze
wydarzenie realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek. W tym roku
uhonorowano wydarzenia zrealizowane przez biblioteki online i skierowane do
młodych czytelników. Zwyciężyła gra miejska „Słodko-gorzkie historie”
Książnicy Płockiej a na podium znalazły się aż dwie biblioteki szkolne. Druga
nagroda trafiła do SP nr 43 w Gdańsku za „Smakowity cykl zabaw
czytelniczych…” a trzecie miejsce zajęła SP w Kamienicy Szlacheckiej za
„Książkowe degustacje”. Przyznano także osiem wyróżnień. Laureatom oraz wyróżnionym
serdecznie gratuluję.
Trwa realizacja projektów SBP – w tym o charakterze szkoleniowym, dofinansowanych w ramach
programów MKiDN. Po szczegóły odsyłam na strony www.autyzm.sbp.pl, www.wsrk.sbp.pl oraz
www.szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania. Już za kilka dni ruszamy z rejestracją na kolejny bezpłatny kurs
e-learningowy dla bibliotekarzy „Wywiad to proste”. Zapisy zostaną uruchomione na portalu sbp.pl 10
lipca br. o godz. 12:00.
Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy na FB, Instagramie,
Twitterze i YouTube. Warto zajrzeć też na stronę Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjne SBP - w
ostatnim tygodniu ukazało się sporo nowości. Pojawił się najnowszy numer ZINu, Przeglądu
Bibliotecznego, a w wolnym dostępie – „Zarządzanie Biblioteką” Nr 1(11) 2019, rocznik wydawany
w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu SBP. Zeszyt dostępny jest w formie
elektronicznej (PDF) na stronie www.czasopisma.sbp.pl
Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Joanna Filimonow
Redaktor naczelna portalu SBP
Polecam uwadze:

Wyniki Konkursu SBP na najciekawsze wydarzenie dla młodych czytelników,
organizowane online, w ramach Tygodnia Bibliotek 8 – 15 maja 2020 r. >> więcej
Rzecznicy dostępności w bibliotece - za nami I etap projektu SBP >> więcej
Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału
w projekcie Fundacji Civis Polonus >>więcej
Informacje od Partnerów

•
•

1920 - Ogólnopolski konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej >>więcej
Narodowe Czytanie 2020 odbędzie się 5 września 2020 r. >>więcej

•
•
•

VI Noc Bibliotek - "Klimat na czytanie", 10 października 2020 r. >>więcej
Lipcowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >>więcej
Imieniny Jana Kochanowskiego z Leopoldem Tyrmandem, 29 sierpnia 2020 r.>>więcej
Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ
pod adres rezygnacja@sbp.pl

