
 

 

#ZbibliotekarzamiUkrainy – pod taką nazwą powstała specjalna zakładka na 

portalu SBP, gdzie zamieszczamy informacje o akcjach pomocowych dla osób 

z Ukrainy realizowanych przez polskie biblioteki. Zapraszam do przesyłania 

relacji na adres: redakcja.portal@sbp.pl oraz oznaczania akcji w mediach 

społecznościowych hasztagiem  #ZbibliotekarzamiUkrainy. Na naszym portalu 

został także opublikowany aktualizowany na bieżąco wykaz linków do stron, 

gdzie można bezpłatnie pobrać książki oraz materiały dla dzieci w języku ukraińskim.Zachęcam do 

korzystania i udostępniania! 

Został rozstrzygnięty konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2022. Decyzją Jury zwyciężył projekt 

Agaty Małeckiej a wyróżniono prace Anny Błądek, Piotra Burzyńskiego i Patrycji Gontowskiej. 

Gratuluję Laureatom! 

Już dziś zapraszam na bezpłatne webinarium informacyjne dotyczące Tygodnia Bibliotek 2022, które 

odbędzie się 30 marca br. na platformie ZOOM. Podczas spotkania przedstawimy główne założenia 

oraz partnerów tegorocznej edycji a także bezpłatne materiały do pobrania.  

XIX Tydzień Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, 8-15 maja 2022 r., dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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 

 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

Apel SBP w sprawie pomocy dla Ukrainy 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich solidaryzuje się z narodem ukraińskim w walce z agresorem, 

który niszczy kraj, dorobek pokoleń, zabija niewinnych ludzi >>więcej 

 

Apel SBP w sprawie wykluczenia rosyjskich organizacji i bibliotek z IFLA 

http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/_zbibliotekarzamiukrainy
mailto:redakcja.portal@sbp.pl
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24160
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-plakat-tygodnia-bibliotek-2022-rozstrzygniety/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24145


Zarząd Główny SBP podjął w dniu 3 marca 2022 r. uchwałę o przyjęciu Apelu o wykluczenie 

wszystkich rosyjskich organizacji i bibliotek z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji 

Bibliotekarskich IFLA >>więcej 

 

Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych 

Informujemy, że na stronie projektu AFB dostępny jest formularz dla bibliotek pedagogicznych za 

2021 rok  >>więcej 

 

 

Informacje od Partnerów /Patronaty 

 

• Biblioteki dla Ukrainy – strona z zasobami wiedzy dla bibliotek  >>więcej 

• Akcja Żonkile w bibliotekach i instytucjach | Zgłoszenia do 15 kwietnia >>więcej 

• Kwietniowi Antypiraci z całej Polski spotkali się online >>więcej 

• Poznaliśmy laueratów Lubuskich Wawrzynów 2021 >>więcej 

• Nowe czytelnie Biblioteki Narodowej otwarte dla czytelników >>więcej 

• „Książka dla dzieci w dobie rewolucji cyfrowej” | Konferencja naukowa KNB >>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=24168
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24224
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24223
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24192
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24187
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24140
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24139
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24124
mailto:rezygnacja@sbp.pl

