
 

 

Zakończyliśmy rekrutację do projektu „Aptekarz literacki”. Z prawie 200 
zgłoszeń wyłoniliśmy 40 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, którzy wezmą 
udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i stworzą apteczki literackie. 

Na horyzoncie czeka kolejny projekt SBP, będący pokłosiem ubiegłorocznej 

akcji #NieZostawiamCzytelnika! Tym razem będziemy promować wdrażanie 

rozwiązań technologicznych ułatwiających dostęp do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, z 

uwzględnieniem czytelników o szczególnych potrzebach! Już dziś zapraszam biblioteki do udziału w 

konkursie na spot promujący kampanię. Webinarium informacyjne odbędzie się 16 czerwca br. 

Szczegóły na stronie: www.niezostawiamczytelnika.sbp.pl/  

Także 16 czerwca br. odbędzie się bezpłatne webinarium „Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

Publicznych”. Polecam – zwłaszcza dyrektorom bibliotek publicznych oraz osobom zajmującym się 

gromadzeniem i interpretacją danych statystycznych.  

Również z myślą m.in. o dyrektorach bibliotek powstał cykl szkoleń - Pakiet dla kadry 

zarządzającej. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie warsztatami zdecydowaliśmy się uruchomić 

ich wakacyjną odsłonę. W czasie czterech spotkań online, od 7 do 28 lipca br., poruszone zostaną 

tematy dotyczące norm prawnych, zarządzania zespołem, analizy otoczenia oraz planowania długo- i 

krótkoterminowego. Każde ze szkoleń zostało wzbogacone o narzędzia ułatwiające codzienną pracę 

dyrektora. Polecam! >> Zapisy  

Wystartowała nowa strona Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP – na wszystkich, którzy 

się zarejestrują czekają promocje, bonusy i rabaty. Warto zalogować się na www.wydawnictwo.sbp.pl 

i skorzystać z atrakcyjnej oferty!  

Na koniec przypominam, że jeszcze tylko do 11 czerwca można przesyłać zgłoszenia do konkursu 

SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. Na laureatów 

czekają paczki z książkami – nowości pozyskane m.in. od wydawnictw: Bellona, Nasza Księgarnia, 

Świat Książki, Mamania, Tandem, Axis Mundi i innych.  

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP   

Projekty: „Aptekarz literacki” i „#NieZostawiamCzytelnika” a także konkurs SBP na najciekawsze 
wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 zostały dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 
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uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

 
 

Polecam uwadze: 

 

40. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej, 30 września - 1 października 
2021 r., WiMBP w Zielonej Górze 
Zarząd Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze 
serdecznie zapraszają na 40. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP 
pod hasłem „Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych - narzędzia i metody 
ich wykorzystania"  >>więcej 
 

II Międzynarodowa edycja "Przerwy na czytanie" - zgłoś szkołę 
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza 
uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie >>więcej 
 

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między ochroną a popularyzacją - IV 
ogólnopolska konferencja naukowa 
Konferencja pod hasłem: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między ochroną a popularyzacją 
odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 roku w Książnicy Pomorskiej >>więcej 

 
Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Wywiad z Moniką Machowicz, Bibliotekarzem Roku 2020 - w serwisie Lubimyczytać.pl 

>>więcej  

• Konkurs ACADEMIA 2021 na najlepszą książkę akademicką i naukową  >>więcej 

• Nagrodzono najlepsze książki o Łodzi i regionie >> więcej 

• 1. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Lider/ka w zmianie” - 22 czerwca 2021 >>więcej 

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

• Fotorelacja z nietypowego spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza na Mazowszu w 

nietypowych czasach >>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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