
 

 

Już za miesiąc XIX Tydzień Bibliotek! Zachęcam biblioteki do zgłaszania 

udziału oraz pobierania bezpłatnych materiałów, które przygotowało 

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP. Na stronie WNIE SBP 

zamieszczono w wersji elektronicznej: plakat do samodzielnego wydruku 

(500x700mm) oraz pakiet materiałów graficznych zawierający m.in. plakat A4, 

kolorowankę, zakładki do książek oraz grafiki do mediów społecznościowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek są na bieżąco publikowane 

na stronie: tydzienbibliotek.sbp.pl 

Rozpoczął się II etap konkursu Bibliotekarz Roku 2021. Kapituły okręgowe wybiorą zwycięzcę 

spośród 14 wojewódzkich laureatów. Z sylwetkami finalistów można zapoznać się na portalu SBP. 

Wracamy z ofertą szkoleń stacjonarnych. Na początek przygotowaliśmy dwie propozycje: 

„Biblioterapia i  bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych” (17 maja br.) oraz „Działania 

niesztampowe – online, offline i hybrydowe” (15 czerwca br.). W ofercie mamy również nowości, 

w tym m.in. Bibliotekarz infobrokerem oraz Personal Digital Archiving (PDA) czyli jak zarządzać 

zasobami osobistych archiwów cyfrowych  (szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych). 

Warto zainteresować się także kolejną edycją kursu Deskryptory Biblioteki Narodowej  

Z życzeniami zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych  

Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 

 

Polecam uwadze: 

 

OSDW Azymut partnerem Tygodnia Bibliotek 2022 

Dystrybutor książek Azymut wspiera SBP organizacyjnie, promocyjnie oraz zapewni atrakcyjne i 

wartościowe nagrody książkowe dla laureatów konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane 

w ramach Tygodnia Bibliotek 2022 >> więcej  

 

https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2022-zglos-biblioteke/
https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2022-zglos-biblioteke/
https://wydawnictwo.sbp.pl/plakat-tygodnia-bibliotek-2022,86,262.html
https://wydawnictwo.sbp.pl/pakiet-grafik-promujacych-tydzien-bibliotek-2022,86,263.html
https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2022-biblioteka-swiat-w-jednym-miejscu/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24313
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenia-tradycyjne/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/najnowsza-oferta/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/deskryptory-biblioteki-narodowej-kurs-online-2-edycja/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24306


 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu - Mistrzem Promocji 

Czytelnictwa 2021  

Jury konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021 przyznało nagrody i wyróżnienia >>więcej 

 

Tydzień Bibliotek 2022 | Webinarium informacyjne – nagranie 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego zostały przedstawione szczegóły 

tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek >>więcej 

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

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury   

 

 

SBP lokalnie 

 

• Walentynkowy cykl literacki „Najpiękniej o miłości” | Koło 17 Choszczno OZ SBP >>więcej 

#ZbibliotekarzamiUkrainy 

 

Przypominamy, że na portalu SBP zamieszczamy informacje o akcjach pomocowych dla 

ukraińskich uchodźców, realizowanych przez polskie biblioteki >> więcej 

 

• Apel Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek do bibliotekarzy świata >>więcej 

• Rosyjskie i białoruskie biblioteki członkowskie usunięte z Bibliotheca Baltica >>więcej 

• Biblioteki rosyjskie i białoruskie wykluczone z LIBER >>więcej  

• IFLA nie wykluczy rosyjskich instytucji ze swoich struktur  >>więcej 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24281
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/nagranie-z-webinarium-informacyjnego-ktore-odbylo-sie-30-marca-2022-r/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24309
http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/_zbibliotekarzamiukrainy
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24256
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24241
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24244
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24248
https://www.azymut.pl/pl/


 

Informacje od Partnerów | Patronaty 

 

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

• #WiedzaDlaBibliotek | Biblioteki w nowej rzeczywistości – nowy film na YT >>więcej 

• Zarządzanie Biblioteką | Nr 1 (13) 2021 dostępny online >>więcej 

• PFRON | Nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury w ramach projektu 

„Kultura bez barier” (do 26 kwietnia br.) >>więcej 

• Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2022 | Zapraszamy do udziału! >>więcej 

• Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH | 22-23 września 2022 

>>więcej 

• "Biblioteka rodzin" - projekt MBP w Legionowie >>więcej 

• Znamy listę wystawców Targów Książki w Warszawie >>więcej 

 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24263
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24264
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24228
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24252
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24260
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24270
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24319
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24311


 

Nadawcą Newslettera jest Redakcja portalu SBP  

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ  

pod adres rezygnacja@sbp.pl 

 

mailto:rezygnacja@sbp.pl

