
 

 

Czytaki to główna nagroda w konkursie na film promujący ogólnopolską 

kampanię SBP #NieZostawiamCzytelnika kierującą uwagę w stronę osób z 

różnymi niepełnosprawnościami. Zgłoszenia spotów reklamowych przyjmujemy 

do 22 sierpnia br. – warto wziąć udział!  

Warto również się zarejestrować! Przed nami jeszcze seminaria i warsztaty, 

panele literackie oraz konkurs na najciekawsze wydarzenie. Szczegółowe informacje w tym plakat do 

pobrania są dostępne na stronie www.niezostawiamczytelnika.sbp.pl. Tutaj także zostało już 

opublikowane nagranie z czerwcowego wykładu „Czy niewidomi czytają książki tylko w brajlu?”, 

wygłoszonego przez Monikę Dubiel, osobę niewidomą, konsultantkę rozwiązań dedykowanych 

osobom z niepełnosprawnością wzroku. Kto przeoczył powinien koniecznie obejrzeć.  

#NieZostawiamCzytelnika: 

• Konkurs na spot reklamowy 

• Rejestracja do Programu 

• Plakat do pobrania 

• Wydarzenia  

• Nagrania z wydarzeń 

Trwa rejestracja na inne flagowe wydarzenia SBP. Już we wrześniu odbędzie się 13. Forum Młodych 

Bibliotekarzy a na początku grudnia również po raz 13-ty spotkamy się na konferencji z cyklu 

„Automatyzacja bibliotek”. Oba wydarzenia potrwają dwa dni, zostaną zrealizowane online i będą 

bogate w ofertę warsztatową. W tym roku udział w 13. FMB jest całkowicie bezpłatny! 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami  

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP   

Kampania „#NieZostawiamCzytelnika została dofinansowane ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

 

 

http://www.niezostawiamczytelnika.sbp.pl/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/konkurs-na-spot-reklamowy/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/rejestracja/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/materialy/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/wydarzenia/
https://niezostawiamczytelnika.sbp.pl/nagrania-z-wydarzen/
https://13fmb.rajska.info/rejestracja/
https://13fmb.rajska.info/rejestracja/
https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/rejestracja/


Polecam uwadze: 

 

Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek - bezpłatne 

seminarium 

13 września 2021 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza przedstawicieli wszystkich 

typów bibliotek do udziału w bezpłatnym seminarium online >> więcej 

 

Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 r. - dane GUS 

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych w 2020 roku, 

zbierane na podstawie formularza K-03 >> więcej 

 

Zarządzanie Biblioteką | Nr 1 (12) 2020 dostępny online 

Ukazał się najnowszy numer czasopisma wydawanego w ramach działalności Komisji Zarządzania i 

Marketingu SBP >> więcej 

 

Rozwój portalu SBP dzięki składkom członkowskim 

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjęło Uchwałę 2/2021 w 

sprawie wydatkowania środków pozyskanych przez ZG SBP ze składek członkowskich >> więcej 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• VII Noc Bibliotek | 9 października 2021 r. | „Czytanie wzmacnia” >> więcej 

• Czechy gościem honorowym Warszawskich Targów Książki 2021 >> więcej 

• Zakończył się Rabka Festival 2021 >> więcej 

• Katalogi bibliotek KUL i UMK połączone z katalogami BN >> 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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