
 

 

Dużymi krokami zbliżamy się do wielkiego majowego święta - Tygodnia 

Bibliotek. Będąc u szczytu kolejnej fali pandemii przed nami wiele 

niewiadomych. Czy za miesiąc biblioteki będą otwarte, czy uda się 

zorganizować wydarzenia przynajmniej w plenerze, a może realizację należy 

przenieść wyłącznie do przestrzeni wirtualnej? 

Nie znamy niestety odpowiedzi na te i inne pytania, ale jestem głęboko przekonana, że bibliotekarze 

staną na wysokości zadania i także w tym roku, mimo trudnej sytuacji, zrealizują wiele fantastycznych 

wydarzeń dla swoich czytelników. Już dziś zapraszam do rejestracji na stronie poświęconej 

Tygodniowi Bibliotek. Dla zarejestrowanych instytucji przygotujemy bezpłatne materiały w formie 

elektronicznej do samodzielnego wydruku. W tym miejscu gorąco polecam także 

zakup  oryginalnego, pięknie wydanego dużego plakatu Tygodnia Bibliotek, który będzie 

niewątpliwie ozdobą w każdej placówce. Zamówienia można składać przez e-sklep lub mailowo: 

sprzedaz@sbp.pl 

Tak jak w poprzednich latach będziemy publikować Wasze relacje z Tygodnia Bibliotek. Liczymy na 

zdjęcia, zaproszenia, czy linki do wydarzeń. Wkrótce ogłosimy także konkurs na najciekawsze 

wydarzenie organizowane w ramach TB. Dodam, ze zdecydowanie warto śledzić nasz FB – 

szykujemy w tym roku trochę niespodzianek.  

Na koniec, chciałabym Was zachęcić do skorzystania z najnowszej oferty szkoleniowej SBP, która 

wraz z nadejściem wiosny wzbogaciła się o wiele nowych tematów, zarówno z zakresu zarządzania 

biblioteką – tu polecam pakiet dla kadry zarządzającej, jak i biblioterapii oraz terapeutycznych 

funkcji książki, czy copywritingu i promocji biblioteki w social media. 

 

Z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
 

Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 
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Polecam uwadze: 

 

II miejsce SBP w Plebiscycie Książka Roku 2020 w kategorii 
Fundacja/Stowarzyszenie Roku >> więcej 

 
Wstępne wyniki badania ankietowego członków SBP >> więcej 

 

Pismo SBP w sprawie szczepień dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i 
akademickich >> więcej 
 

• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia >> więcej 

• Pismo MEiN do MZ i KPRM >> więcej 

 

Dr Barbara Budyńska p.o. przewodniczącej SBP >> więcej 
 

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych i naukowych 
do 9 kwietnia br. >> więcej 

 

4. runda PRB. Rusza rekrutacja bibliotek do Programu >> więcej 

 

13. FMB odbędzie się online >> więcej 
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Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Bezpłatne e-booki z utworami Stanisława Lema w bibliotece cyfrowej POLONA 

>>więcej 

• IV edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, 14-16 kwietnia 2021 r. >> więcej 

• Słowoteka, czyli słowem o książkach online - 21 kwietnia 2021 r. >> więcej 

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

• Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Niepodległa” >> więcej 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika”, 19-20 kwietnia 

2021 r., online >> więcej 

• 9-12 września 2021 - nowy termin Warszawskich Targów Książki >>więcej 

• Ogólnopolska konferencja naukowa "Problem wypalenia zawodowego pracowników 

bibliotek w dobie pandemii" - online, 12 maja 2021r. >> więcej 

• XXVI edycja konkursu poetyckiego „O Złote Pióro Sopotu” >> więcej 

• Znamy laureatów Lubuskich Wawrzynów 2020 >> więcej 

 
Składanie zamówień na plakat TB 2021 

 

 
 

>> Kup teraz << 
 

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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