
 

 

#NieZostawiamCzytelnika – akcja zainicjowana przez SBP na początku 

pandemii i realizowana także przez biblioteki została dostrzeżona a SBP 

znalazło się w gronie pięciu organizacji, których działania na rzecz zapewnienia 

dostępu do kultury uznano w 2020 roku za szczególnie ważne. Otrzymaliśmy 

nominację w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie Roku w plebiscycie Książka 

Roku 2020 lubimyczytać.pl, Allegro. W tej kategorii nie ma przegranych ale o ostatecznym sukcesie 

zadecydują wyniki głosowania Internautów. Dlatego tak bardzo liczymy na Wasze głosy. 

Głosowanie trwa do końca lutego br. >> Zagłosuj 

Wystartowało badanie ankietowe dotyczące postrzegania SBP przez jego członków i ich opinii 

o działalności SBP. To pierwsze tak wszechstronne i powszechne badanie dotyczące 

Stowarzyszenia. Jeśli jesteś członkiem SBP – koniecznie wypełnij ankietę >> więcej 

W tym tygodniu nasza oferta szkoleniowa wzbogaciła się o nowy kurs online, który powinien 

zainteresować wszystkich, którzy planują rozpoczęcie katalogowania w Formacie MARC21 lub 

zamierzają doszkolić się w zakresie jego stosowania. Kurs obejmujący osiem dwugodzinnych 

spotkań online będzie realizowany od 14 kwietnia do 9 czerwca br. >> Zapisz się 

Na koniec zachęcam do zapoznania się z nową kolekcją literacką „Klasyka dla Dzieci” 

Wydawnictwa Tandem, która zaprasza młodych czytelników na spotkanie z wyjątkowymi bohaterami 

utworów literackich, zaliczanych są do klasyki światowej literatury. Jak zachęcić dzieci do sięgania po 

klasykę? – odpowiedź na >> portalu SBP 

 

 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  

https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/109/fundacja-stowarzyszenie-roku?
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23160
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/format-marc21-kurs-online/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23164
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23164


Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 

 
Polecam uwadze: 

 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza XIII edycję konkursu Mistrz Promocji 
Czytelnictwa. Dokumentację konkursową należy przesłać do 15 marca 2021 r.  >>więcej 
 

Zapraszamy do udziału w badaniach efektywności bibliotek publicznych. Formularz danych 
statystycznych za rok 2020 jest już dostępny w bazie AFB  >>więcej 
 
Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2020 r. - zgłaszanie nominacji  do 15 marca 
2021 r. >>więcej 
 

Z półki Wydawcy 
 

Jak wykorzystać crowdsourcing internetowy w pracy biblioteki?  >>więcej 
 

 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. Edycja XXV >>więcej 

• Zgłoś swoją bibliotekę do projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach" >>więcej 

• Program grantowy Patriotyzm Jutra 2021 >> więcej 

• Zgłoszenia do 29. edycji Nagrody Złoty Ekslibris WBP w Łodzi >> więcej 

• Rusza IV edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza" >> więcej 

• Akcja Żonkile 2021 - zgłoszenia bibliotek do 15 kwietnia >> więcej 

• 1,1 mld zł na NPRCz 2.0 – trwają konsultacje publiczne >> więcej 

• Lutowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC (2021) >>więcej 

 
Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ  
pod adres rezygnacja@sbp.pl 
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