
 

 

Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych w konkursie SBP Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2020. W XIII edycji triumfowała Biblioteka Raczyńskich, którą 

doceniono za dokonania na rzecz upowszechniania czytelnictwa w trudnym, 

przebiegającym w cieniu pandemii, ubiegłym roku.  

Zakończył się pierwszy etap plebiscytu Bibliotekarz Roku 2020. Wyłoniono 16 

finalistów, wśród których kapituły okręgowe SBP wybiorą zwycięzcę. W tej edycji konkursu, oprócz 

działań na rzecz biblioteki, jej użytkowników i środowiska lokalnego, oceniane będą dokonania 

kandydatów w zakresie wdrażania internetowych formy działalności biblioteki w czasie pandemii. Kto 

zdobędzie prestiżowy tytuł? Dowiemy się już za trzy tygodnie.  

Ostatnie rozporządzenie RM przedłuża dotychczasowe obostrzenia dotyczące funkcjonowania 

bibliotek do 18 kwietnia br. Część bibliotek, z uwagi na trudną sytuację epidemiczną pozostaje 

zamknięta. Trzeba mieć nadzieję, że wkrótce sytuacja ulegnie zdecydowanie poprawie – przecież za 

pasem wielkie majowe święto bibliotekarzy i bibliotek. Przypominam, że trwa rejestracja do programu 

TB 2021. Już ponad 500 placówek zadeklarowało realizację tegorocznego Tygodnia Bibliotek i 

otrzymało bezpłatny pakiet materiałów w formie elektronicznej. Wciąż można też zakupić 

kolekcjonerski plakat – pięknie wydany i wydrukowany w dużym formacie. Warto dołączyć go do 

bibliotecznych DŻSów. 

Na koniec zachęcam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Mamy jeszcze kilka miejsc na 

kurs dla kadry zarządzającej obejmujący aż 4 szkolenia online i sesję warsztatową. Warto też 

zainteresować się najbliższymi warsztatami poświęconymi zarówno efektywniejszemu wykorzystaniu 

narzędzi w popularnych mediach społecznościowych, jak i niesztampowym metodom pracy w 

bibliotece. 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 

Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 

 
 
 

Polecam uwadze: 

 

Potrzebna krew dla Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej SBP 
ZG SBP zwraca się z prośbą do wszystkich członków SBP o oddawanie krwi dla p. Przewodniczącej 
w stacjach krwiodawstwa w swoich miejscach zamieszkania >>więcej 
 

1% dla SBP to kaPITalny wybór 
Aby przekazać 1% podatku SBP wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer 
KRS: 00000 81477 >>więcej 
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"777 pomysłów na zabawy z książką" – by dzieci pokochały czytanie!  
W swojej najnowszej książce Małgorzata Swędrowska, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, 
ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji czytelnictwa, dzieli się sposobami na 
wprowadzenie książek do życia codziennego dzieci >>więcej 
 

 
 

 
Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Opublikowano raport o czasopismach z 2019 roku >> więcej 

• WebQuest Kwietniowych Antypiratów >> więcej 

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2021. Informacja o wydarzeniach Polskiej Izby 

Książki  >> więcej 

 
Składanie zamówień na plakat TB 2021 
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>> 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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