
 

 
Kontynuujemy projekt "Pasja czytania", na który otrzymaliśmy dofinansowanie z 
MKiDN w ramach programu "Partnerstwo dla książki". Już dzisiaj rusza 
rejestracja na trzeci, bezpłatny kurs elearningowy "Elektroniczne publikacje".  
Kurs poświęcony zasadom prawidłowej edycji tekstu oraz poznaniu aplikacji 
umożliwiających publikowanie wywiadów tekstowych, recenzji książek w postaci 
e-publikacji będzie realizowany od 7 września do 27 września 2020 r. 
Zachęcam do udziału. Przyjmiemy 30 osób.  

Rejestracja prowadzona jest na stronie: http://szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania/zasady-rekrutacji/ 
 
W tym roku, z uwagi na pandemię nie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy SBP. 
Dyplomy i medale zostały wysłane pocztą a laureatów poprosiliśmy o przesłanie pamiątkowych zdjęć 
drogą elektroniczną. Fotografie trafiły do galerii na portalu sbp.pl i można je przeglądać pod adresem: 
http://www.sbp.pl/galeria  
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udostępniło wszystkim zainteresowanym bezpłatnie, w 
wolnym dostępie, z zachowaniem praw autorskich, publikację RODO dla bibliotek. Kodeks 
postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO. Kodeks opracowany przez 
specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych działających na rzecz bibliotek, pod redakcją 
Sylwii Czub-Kiełczewskiej i dr. Łukasza Wojciechowskiego, jest dostępny na portalu – zachęcam do 
korzystania. 
 
W imieniu Fundacji im. Zbigniewa Herberta zapraszam bibliotekarzy do udziału w ogólnopolskiej akcji 
społecznej „Podaruj wiersz”. Wiersze można przepisywać odręcznie na specjalnie przygotowanej 
karcie papeterii lub przesyłać drogą elektroniczną w formie „cyfrowego dyptyku”. 
 
Zachęcam także do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek - akcji Fundacji Zaczytani.org, która startuje 
już 8 września br.  
 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
 
 

Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Moje rekomendacje: 
 

„RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we 
właściwym stosowaniu RODO” – bezpłatna publikacja udostępniona przez 

SBP na portalu sbp.pl 
Kodeks skierowany jest do bibliotek publicznych, w tym działających w ramach 
ośrodków kultury, pedagogicznych oraz wojskowych. 
>> więcej 

 
 

„Elektroniczne publikacje” – bezpłatny kurs e-learningowy >> więcej 

 

http://szkolenia.sbp.pl/pasja-czytania/zasady-rekrutacji/
http://www.sbp.pl/galeria
http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/rodo
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22699


 
 
 

XIV Bałtycka Konferencja odwołana >> więcej 

 
Informacje od Partnerów  / Patronaty 

 

Utwórz otwarty punkt zbiórki książek! Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz 

zgłoszeniowy >>więcej 
Chcesz postawić Zaczytaną Ławkę lub Zaczytaną Wystawę przy swojej placówce? Skontaktuj się z 
Fundacją Zaczytani.org: biuro@zaczytani.org 

 

 
 

• „Podaruj wiersz" - ogólnopolska akcja społeczna >> więcej 

• Blisko 6 tysięcy bibliotek w nowej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” >> więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22689&prev=1
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22698
mailto:biuro@zaczytani.org
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22676
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22634
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22699
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22698


• Rabka Festival 2020 - materiały edukacyjne online >>więcej 

• Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu" 2020 >>więcej 

• Sierpniowa premiera DVD i Blue-Ray od MPLC >>więcej 

• W Łodzi stanęła Szuflandia - wypożyczalnia 24/7 - pierwsza w Polsce biblioteka 
samoobsługowa >> więcej 

• Biblioteki publiczne w 2019 roku - dane GUS >>więcej 

• Poradnik UKD dostępny on-line >>więcej 

• Rekomendacje BN dla bibliotek w powiatach objętych specjalnymi obostrzeniami podczas 
epidemii >> więcej 

•  

Tylko dla Bibliotek – Pakiet 30 książek w wersji audio – niemal za darmo! 
 

 
 

>> więcej 
 

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

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22636
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22656
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22651
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22632
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22624
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22696
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22695
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22680
mailto:rezygnacja@sbp.pl
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22680

