
 

 

SBP i polskie bibliotekarstwo poniosły dotkliwą stratę. Niespodziewana śmierć 

Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej dotknęła wszystkich, którym było dane Ją 

bliżej poznać i współpracować. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Na 

portalu SBP powstało specjalne miejsce poświęcone pamięci Pani 

Przewodniczącej. To na tej stronie poinformujemy o dacie i miejscu pogrzebu. 

Tymczasem łączymy się w bólu i głębokim smutku z Rodziną i Bliskimi.  

Poznaliśmy Bibliotekarza Roku 2020, którym została Monika Machowicz, starszy kustosz, instruktor 

w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Serdecznie gratuluję zwyciężczyni a pozostałym finalistom 

składam wyrazy uznania. 

Przed nami XVIII edycja Tygodnia Bibliotek. Zapraszam do przesyłania zaproszeń, relacji oraz do 

udziału w konkursie SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach TB 2021. Na 

laureatów czekają nowości książkowe przekazane m.in. od wydawnictw: Bellona, Nasza Księgarnia, 

Świat Książki, Mamania, Tandem, Axis Mundi. 

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
w imieniu Zarządu Głównego SBP, Biura ZG SBP oraz własnym 

Joanna Filimonow 
Redaktor naczelna portalu SBP 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23351
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23351
http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_id=23092
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2021/


 
 
 

Polecam uwadze: 

 

NAGRODA MŁODYCH SBP im. Prof. M. Dembowskiej 
Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów 
informacji, pracowników informacji naukowej >>więcej 
 

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2020 
Na wniosek Komisji, ZG SBP przyznał nagrody za rok 2020 w trzech kategoriach >>więcej 
 

Konkurs muzyczny dla bibliotekarzy “NPSIG MUSIC CONTEST 2021” 
IFLA New Professional Special Interest Group (NPSIG) zaprasza bibliotekarzy do uczestnictwa w 
konkursie muzycznym i nagrania piosenki o bibliotece! >>więcej 
 

III Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych. 
3 września 2021 r. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: "Nowoczesna biblioteka muzealna. 

Czytaj: rewitalizujemy, organizujemy, tworzymy" >>więcej 
 

Nowa jakość czytania online 
27 kwietnia ruszyła nowa odsłona czytelni online IBUK Libra, która od ponad czternastu lat 
dostarcza akademickie, i nie tylko, publikacje do bibliotek zarówno naukowych, jak i publicznych 
>>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23382
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23401
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23338
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23367
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23389


 
Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii - rejestracja i 

program konferencji >>więcej 

• Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 3 >>więcej 

• 14th International Conference on Performance Measurement in Libraries >>więcej 

• Lekki wzrost poziomu czytelnictwa w Polsce - raport BN >>więcej 

• Zwyrtała 2021 – startuje konkurs na najlepszy pomysł promujący czytanie >>więcej 

• Każdy cel jest ważny! - akcja promująca 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 

ONZ >>więcej 

• Słowoteka, czyli słowem o książkach online - 12 maja 2021 >>więcej 

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

Nowa powieść Ewy Cielesz "Tango" - premiera 19 maja >> więcej 
 

 
 
 
 

Tydzień Bibliotek 2021 
 

Zapraszamy na stronę: www.tydzienbibliotek.sbp.pl 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23359
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23366
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23370
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23371
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23374
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23378
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23386
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23387
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23402&prev=1
http://www.tydzienbibliotek.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23402


XVIII Tydzień Bibliotek 2021 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 
 

 
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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