
 

 

Wystartował ogólnopolski konkurs „Bibliotekarz Roku 2021”. To już XII edycja 

plebiscytu organizowanego przez SBP w celu prezentacji tych pracowników 

bibliotek, którzy w danym roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami 

zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich działań zarówno w 

środowisku bibliotekarskim jak i wśród szerokiej publiczności. Formuła 

Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek. 

Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i 

harmonogram są dostępne na portalu SBP.  

Zachęcam do śledzenia portalu i mediów społecznościowych SBP. Jeszcze w styczniu ogłosimy 

konkurs na plakat promujący XIX Tydzień Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, Wkrótce 

rozpocznie się także nowa edycja konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 

Przypominam, że na adres redakcji portalu (redakcja.portal@sbp.pl) można przesyłać informacje o 

realizowanych przez biblioteki akcjach i projektach, a także oferty pracy. Warto wystąpić o patronat 

medialny portalu – oferujemy wówczas szeroką promocję wydarzeń! Istnieje również możliwość 

publikacji artykułów sponsorowanych. Szczegóły w zakładce Reklama.    

Z noworocznymi pozdrowieniami 

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

Infografiki AFBP 

Są już dostępne do pobierania i modyfikowania szablony infografik AFBP – dane za rok 2020 

>>więcej 

 

Aptekarz literacki | Podsumowanie projektu SBP    

SBP zakończyło w grudniu 2021 r. zadanie „Aptekarz literacki – cykl szkoleń online”, realizowane w 

ramach grantu uzyskanego z programu MKiDN Partnerstwo dla książki >>więcej     

 

#NieZostawiamCzytelnika | Podsumowanie projektu SBP 

http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=24044
mailto:redakcja.portal@sbp.pl
http://www.sbp.pl/reklama
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24009&prev=260
https://aptekarzliteracki.sbp.pl/podsumowanie-projektu/


W grudniu 2021 r. odbyło się webinarium podsumowujące realizację projektu 

#NieZostawiamCzytelnika >>więcej 

 

Cykl #WiedzaDlaBibliotek na YT  

Z wielką przyjemnością informujemy, że SBP objęło oficjalnym patronatem cykl #WiedzaDlaBibliotek 

na nowym kanale Youtube "Łukasz Wojciechowski - Dzielę się wiedzą"  >>więcej 

 

SBP lokalnie 

 

„Kreatywne hobby dla seniora” | Projekt SBP i WBP w Bydgoszczy 

W bibliotece na bydgoskim Szwederowie, w ramach projektu pn.  

„Kreatywne hobby dla seniora”, odbywały się warsztaty dla osób starszych  >>więcej 

 

Zostań EkoSeniorem | Projekt SBP Oddziału w Bydgoszczy | Podsumowanie 

Projekt "Zostań EkoSeniorem", zorganizowany przez SBP Oddział w Bydgoszczy w ramach Małych 

Grantów Senioralnych sfinansowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy >>więcej 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

 

• Tadeusz Borowski – pierwsze opowiadania już na Wolnych Lekturach  >>więcej 

• Wystawy online promujące literaturę dziecięcą | WBP w Łodzi >>więcej 

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

• Nagrody i Wyróżnienia IFLA | Przyjmowanie nominacji >>więcej 

• Globalna strefa zaczytania | Podsumowanie akcji "Przerwa na czytanie" >>więcej 

• Konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY | Edycja 2021 |Wyniki >>więcej 

• Rozstrzygnięcie konkursu "Znajdź JAGUARA pod choinką"  >>więcej 

• Biblioteka Norwida zakończyła digitalizację cennych starodruków >>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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