
 

 

Trwa ogólnopolska kampania SBP #NieZostawiamCzytelnika. Za nami 
webinarium informacyjne i dwa wykłady online. Na horyzoncie czekają kolejne 
wydarzenia. Warto się zarejestrować i śledzić media społecznościowe SBP 
oraz stronę projektu: https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/ 

Poznaliśmy laureatów konkursu SBP na najciekawsze wydarzenie 
organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 r. W tym roku triumfowała Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej nagrodzona za przygotowanie spotów 
filmowych „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Wyniki konkursu są dostępne na stronie TB2021. Gratuluję 
wszystkim nagrodzonym! 

Przed nami Kongres IFLA, w tym roku organizowany online i tym samym dostępny dla szerszego 
grona uczestników. Warto wziąć udział! Wszyscy członkowie SBP mogą uiścić niższą opłatę 
konferencyjną. Aby pobrać kod członkostwa należy się skontaktować z biurem SBP lub zarządami 
okręgów SBP >> więcej. 

Również w formule online odbędzie się kolejna, XIII edycja ogólnopolskiej konferencji SBP z cyklu 
„Automatyzacja bibliotek”. Wydarzenie pt. Technologie biblioteczne w okresie pandemii 
zaplanowano na 1-2 grudnia br. Po szczegółowe informacje zapraszam na stronę: 
www.automatyzacjabibliotek.sbp.pl  

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  
i życzeniami udanych wakacji 

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP   

Kampania „#NieZostawiamCzytelnika oraz 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. 

 

 
 

Polecam uwadze: 

 
 

Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek - bezpłatne 
seminarium  
SBP zaprasza przedstawicieli wszystkich typów bibliotek do udziału w bezpłatnym seminarium, które 
odbędzie się w formule online 13 września br. >> więcej    
 

https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tb-2021-wyniki/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23542
https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23546


Konkurs na najlepszą pracę magisterską – Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii 
Dembowskiej rozstrzygnięty!  
Tegoroczną nagrodę otrzymała Renata Gulczyńska za pracę: Działalność jezuitów w Lublinie w 
latach 1582-1773, na podstawie wydanych drukiem materiałów źródłowych i opracowań >>więcej 
 

Ponad miliard złotych na NPRCz 2.0 na lata 2021–2025 
21 czerwca w siedzibie MKDNiS ogłoszono przedłużenie Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2021–2025 >>więcej 

 
Instytut Książki ogłosił nabór wniosków do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” 
Nabór trwa do 9 sierpnia 2021 r. >> więcej 
 

NCK ogłosiło nabór wniosków w konkursie dla bibliotek: BLISKO Nabór trwa do 20 

lipca br. >> więcej 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• Lipcowe premiery DVD i Blu-Ray od MPLC >> więcej 

• Poznaliśmy 10 książek nominowanych do 28. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 

Makuszyńskiego >> więcej 

• Narodowe Czytanie 2021 – ruszyła 10. odsłona akcji >> więcej  

• 425 lat PAN Biblioteki Gdańskiej >> więcej 

• Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim >> więcej 

• 9 lipca 2021 - konferencja m.in. dla bibliotekarzy podczas Rabka Festival >> więcej 

• „Biblioteka na to czeka 2021” - bezpłatna wysyłka książek do bibliotek >> więcej 

• V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych – relacja >> więcej 

• Zakopiański Festiwal Literacki, 9-11 lipca 2021 r. >> więcej 

• Zwyrtała 2021 – wyniki konkursu >> więcej 

 
 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ  

pod adres rezygnacja@sbp.pl 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23550
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23529
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23552
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23556
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23485
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23486
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23489
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23507
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23517
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23530
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23532
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23539
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23553
mailto:rezygnacja@sbp.pl

