
 

 

Zapraszam do udziału w ogólnopolskich konkursach SBP. Do końca lutego 

można zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2021 oraz projekty na 

plakat Tygodnia Bibliotek 2022. Jak co roku czekamy także na nominacje do 

Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego oraz Mistrzów Promocji 

Czytelnictwa. Aktualne informacje można znaleźć na portalu SBP w zakładce 

„Konkursy”. 

Zachęcam również do zapoznania się z całkowicie nową ofertą szkoleniową, przygotowaną przez 

zespół trenerów i naszych koordynatorów. Już w marcu startuje kurs online 6 twarzy bibliotekarza, a 

wraz z nim m.in. bezpłatny dostęp do platformy Ebookpoint Biblio dla uczestników! W bieżącej ofercie 

SBP znajdują się szkolenia online, ale każde z nich może być przeprowadzone stacjonarnie – 

wystarczy zgłosić miejsce i grupę uczestników. Szczegóły na stronie dedykowanej szkoleniom SBP 

Poznaliśmy datę i miejsce 14. Forum Młodych Bibliotekarzy. Tegoroczna edycja odbędzie się w 

Katowicach i Zabrzu w dniach 8-9 września po hasłem „Biblioteka w sercu”. Więcej informacji 

wkrótce! 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

Wyraź swoje poparcie i podpisz deklarację dla zachowania w Polsce "Katalogu 

Korwina" 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wyraża pełne poparcie dla zachowania w narodowym 

dziedzictwie kultury Rzeczpospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” >>więcej 

 

Statystyka biblioteczna i badania funkcjonalności bibliotek na świecie. Wybór 

projektów realizowanych w 2021 roku 

Opracowanie opublikowano w serwisie AFB (Analiza Funkcjonowania Bibliotek) >>więcej 

 

Facebook, Instagram, strona WWW - jak zadbać o bieżącą dostępność cyfrową | 

Bezpłatne szkolenie online 

http://www.sbp.pl/konkursy/informacje
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/6-twarzy-bibliotekarza/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenie-online/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24106
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24123
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24102


SBP wraz z FCC i CEO zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej 

Edukacji, które odbędzie się 2 marca br. >>więcej 

 

„Moja praca kocha mnie bez wzajemności” – bezpłatne szkolenie online dla 

członków SBP 

Szkolenie odbędzie się 24 marca 2022 r. w godzinach 12.00-14.00 >>więcej 

 

 

SBP lokalnie 

 

"EkoCzwartki dla Seniora"- wykłady i warsztaty ekologiczne w Bydgoszczy 

Od 10 lutego 2022 r. w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy rozpocznie się cykl cotygodniowych 

spotkań ekologicznych skierowanych do osób w wieku emerytalnym >>więcej 

 

„Nieznane, ciekawe, cenne – stargardiana!” – projekt współfinansowany przez 

Okręg Zachodniopomorski SBP 

Projekt obejmował wydanie katalogu XVI-wiecznych druków z dawnych bibliotek Stargardu oraz cykl 

sześciu wykładów >>więcej 

 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Norwegia gościem honorowym Targów Książki w Warszawie | 26-29 maja 2022 r.  >>więcej 

• Konkurs Literacki o "Złote Pióro Prezydenta Jaworzna" | Edycja XXVI >>więcej 

• Ogólnopolska akcja Kwietniowi Antypiraci | Zapraszamy do udziału! >>więcej 

• Rusza akcja „Supermoc książek w domu”! >>więcej 

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

• Akcja Żonkile w bibliotekach i instytucjach | Zgłoszenia >>więcej 

• IV Konferencja Naukowa WIAD22 | 5-6 marca 2022 r. | Online >>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=24127
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/moja-praca-kocha-mnie-bez-wzajemnosci-bezplatne-webinarium-dla-czlonkow-sbp/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24091
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24060
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24100
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24097
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24083
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24082
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24077
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24067
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24058
mailto:rezygnacja@sbp.pl

