
 

 

Tradycyjnie w styczniu ogłaszamy kolejne edycje konkursów dla bibliotek i 

bibliotekarzy organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Szczegółowe informacje, w tym regulaminy i formularze są dostępne na portalu 

SBP w zakładce Konkursy – zachęcam do aktywnego udziału! 

Nowy rok to nowe szkolenia od SBP. Do bogatej oferty warsztatów online, 
dołączył 1.5 miesięczny kurs dotyczący opracowania formalnego zbiorów. Start już 10 lutego br. 
Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zapisy przyjmowane są tutaj.  
 
Zdecydowanie warto zajrzeć także na strony naszych czasopism. Ostatnio pojawiły się w otwartym 
dostępie dwa numery specjalne: Przegląd Biblioteczny 2020 – special issue oraz  ZIN 2A/2020. Ten 
ostatni także w formatach mobi i epub. Miłej lektury! 
 
Ostatnie miesiące mocno nadwyrężyły naszą kondycję psychiczną. Najlepiej by było „powalić stres 
na łopatki” w czym mogą pomóc organizowane przez SBP spotkania antystresowe online. Najbliższe 
już 16 lutego br. Polecam! 
 
Na koniec niezmiennie zachęcam do śledzenia portalu i mediów społecznościowych SBP oraz do 
przesyłania na adres naszej Redakcji (redakcja.portal@sbp.pl) relacji, zdjęć z akcji prowadzonych w 
polskich bibliotekach. Najciekawsze, najbardziej inspirujące na pewno pojawią się na naszych 
łamach. 
 

Z noworocznymi pozdrowieniami  
Joanna Filimonow 

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 
Bibliotekarz Roku 2020 - ogłoszenie konkursu. Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą 
reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności 
zawodowej >>więcej 
 
Konkurs na plakat promujący program XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021. Na projekty 
plakatów czekamy do 19 lutego br. >>więcej 
 
Zamiar likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim. W dniu 21 stycznia 
br. SBP skierowało list do przedstawicieli władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi 
wyrażając stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji bibliotek >>więcej 
 
Zaprenumeruj czasopisma w naszym e-sklepie a otrzymasz Kalendarz Bibliotekarza! >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/konkursy/informacje
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/opracowanie-formalne-zbiorow-bibliotecznych-wedlug-aktualnych-wskazan-biblioteki-narodowej-kurs-online/
http://czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny-2020-special-issue/
http://czasopisma.sbp.pl/zin-2a-2020/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/spotkania-antystresowe-powal-stres-na-lopatki/
mailto:redakcja.portal@sbp.pl
http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=23092
http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=23111
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23108
http://czasopisma.sbp.pl/prenumerata-czasopism-sbp-na-2021-rok/


 
 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Bezpłatne audiobooki w Polona.pl >>więcej 

• Lubuskie Wawrzyny 2020 >>więcej 

• 28. Koziołek czas start! >>więcej 

• Publikacja jubileuszowa Jest w nas moc. 85 lat działalności SBP na Lubelszczyźnie >>więcej 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21, 27-28.02.2021 >>więcej 

• Hybrydowe czytanie na przerwie – podsumowanie I Międzynarodowej edycji V 

Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie” >>więcej 

• Styczniowe 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://www.sbp.pl/artykul/?cid=23102
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23101
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23083
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23074
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23067
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23110
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23066
mailto:rezygnacja@sbp.pl
http://czasopisma.sbp.pl/prenumerata-czasopism-sbp-na-2021-rok/

