
 

 

Zakończyła się XII edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2021. Zwyciężyła 
Magdalena Gomułka, starszy bibliotekarz-instruktor Biblioteki Śląskiej w 
Katowicach, która w finałowej batalii pokonała 13 kandydatów. Gratuluję 
Laureatce a pozostałym finalistom składam wyrazy uznania. 

Przed nami wielkie majowe święto bibliotekarzy i bibliotek. Zapraszam do 
rejestracji, przesyłania programów, zaproszeń oraz udziału w konkursie na najciekawsze 
wydarzenie organizowane w ramach XIX Tygodnia Bibliotek – „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. 

Już za niespełna miesiąc, w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie odbędzie się 
Krajowy Zjazd Delegatów SBP, podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd Główny oraz 
Przewodniczący SBP na kadencję 2021-2025. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie KZD. 
Zjazdowi będzie towarzyszyło seminarium SBP „Siła lektury w czasie zagrożenia”. Zachęcam do 
udziału.  

Przypominam o naszej ofercie szkoleniowej. Oprócz propozycji online zapraszam na dwa szkolenia 
stacjonarne: Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych i Działania niesztampowe – 
online, offline i hybrydowe. 

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
Joanna Filimonow 

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni?konkurs_id=24044
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2022/
http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2022/
http://www.sbp.pl/kzd2022
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24390
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/biblioterapia-i-bajkoterapia-w-sytuacjach-kryzysowych-szkolenie-stacjonarne/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/dzialania-niesztampowe-online-offline-i-hybrydowe-15-czerwca-2022/
http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/dzialania-niesztampowe-online-offline-i-hybrydowe-15-czerwca-2022/


 
 

Polecam uwadze: 

 

14. Forum Młodych Bibliotekarzy | Czekamy na propozycje wystąpień! 
Propozycje wystąpień (referat lub warsztat) należy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety do 22 maja 
br. >>więcej 
 

IV Ogólnokrajowa Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek 
Muzealnych | 8-9 września 2022 | Warszawa 
Konferencja odbędzie się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie >>więcej 
 

Tydzień Bibliotek 2022 | Zgłoś bibliotekę 
Zapraszamy do rejestracji  >>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   

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24384
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24357
https://forms.gle/Av1XuKdZevoaMR9N7


 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Fragmenty "Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy" z okazji premiery 
książki!  
Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami publikacji Katarzyny Barei udostępnionymi na portalu 
SBP z okazji premiery książki >>więcej 
 

 
 
 

SBP lokalnie 

 

• Okręg Mazowiecki SBP ma nowe władze >>więcej 

• Zaproszenie na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz 2022 w Poznaniu >>więcej 

 
Informacje od Partnerów | Patronaty 

 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24394
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24401
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24342
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24394


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

• VI edycja ogólnopolskie j akcji Kwietniowych Antypiratów – finał działań >>więcej 

• Energia słowa - nowy projekt MBP w Jaworznie >>więcej 

• Wystartował II etap projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” >>więcej 

• Cykl #WiedzaDlaBibliotek | Kolejny materiał filmowy dostępny na YT >>więcej 

• Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 4 | Co autorów inspiruje? 

>>więcej 

• Społeczny potencjał bibliotek | Konferencja online | 8 czerwca 2022 >>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=24406
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24402
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24399
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24397
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24389
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24387
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24352
mailto:rezygnacja@sbp.pl

