Początek września upłynął w bibliotekach pod znakiem Narodowego Czytania.
„Balladynę” Juliusza Słowackiego czytano w kraju i za granicą, w tym w wielu
bibliotekach publicznych i pedagogicznych, które w tym roku musiały zmierzyć
się z licznymi ograniczeniami i koniecznością stosowania zaleceń sanitarnych.
Wiele placówek zdecydowało się na organizację wydarzenia w plenerze oraz
umożliwiło uczestniczenie w akcji online. Poznaliśmy też przyszłoroczną lekturę
Narodowego Czytania – za rok czytamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Do szkół wrócili uczniowie a wraz z nimi działalność wznowiły szkolne biblioteki. Tym, którzy
realizują w tym roku NPRC polecam uwadze odpowiedź MEN w sprawie wprowadzania
ewentualnych zmian w planie realizacji NPRC w szkołach w okresie trwania epidemii. Szkolnych
bibliotekarzy zachęcam też do włączenia się w organizację tegorocznej edycji konkursu „Wolnych
Lektur” #cojaczytam! Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada br.
Biblioteki mogą i często już stają się partnerami do wspólnego działania i wspierania
zrównoważonego rozwoju i realizacji Agendy2030. Ciekawy „zielony” projekt realizuje MBP w
Legionowie. O „Bibliotece roślin” przeczytacie na naszym portalu.
Poznaliśmy wyniki badania efektywności bibliotek publicznych w roku 2019 – po szczegóły
odsyłam do strony AFBP
Zapraszam też do odwiedzenia nowoczesnych placówek, które w ostatnich tygodniach pojawiły się
na mapie polskich bibliotek. Do nowej siedziby przeniosły się m.in. MBP w CzechowicachDziedzicach, MBP w Żorach, BP MOKSiR w Chełmku. Na kieleckim dworcu autobusowym powstała
nowoczesna Mediateka – Poczytalnia na DVoRcu.
Z bibliotekarskimi pozdrowieniami
Joanna Filimonow
Redaktor naczelna portalu SBP
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Rzeczpospolita Ranking Bibliotek 2020 – ankieta >>więcej
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Podaruj wiersz - akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta >>więcej
Wielokulturowa biblioteka - bezpłatne warsztaty z Muzeum POLIN, 5-6 listopada 2020 r.
>>więcej
Równać Szanse 2020 - trwa nabór wniosków >>więcej
Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2 - projekt MBP w Jaworznie
>>więcej
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