
 

 

Wybrano nowe władze wykonawcze SBP! Przewodniczącą Stowarzyszenia na 
najbliższą kadencję została dr Barbara Budyńska, a do Zarządu Głównego 
SBP weszli: Artur Borzęcki, Bożena Chlebicka-Abramowicz, Andrzej Czapnik, 
Paweł Dobrzelecki, Anna Godowska, Tomasz Grabiński, Bożena Lech-
Jabłońska, Katarzyna Pawluk, Paweł Pioterek, Joanna Potęga, Marzena 
Przybysz, Joanna Szymczak-Ryczel, Jerzy Woźniakiewicz oraz  Łukasz 

Krzysztof Załęski. Ponadto, podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 3-4 
czerwca br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, delegaci m.in. wybrali skład Głównej 
Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz nadali Godność Członka Honorowego SBP 
czterem osobom. Zapraszam do obejrzenia >> relacji z KZD.  

Za nami Targi Książki w Warszawie, którym towarzyszyło wiele wydarzeń, w tym organizowanych 
przez SBP. Na stoisku Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP można było zapoznać się z 
najnowszą ofertą wydawniczą SBP oraz zakupić publikacje z atrakcyjnym rabatem. Podczas Targów 
odbyło się spotkanie „Gdzie w sieci są czytelnicy? O zmianach w mediach społecznościowych w 
2022 roku” oraz wręczono nagrody w konkursach SBP".  

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 

„Siła lektury w czasie zagrożenia” – seminarium SBP | Relacja 
3 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich >>więcej 
 

Tydzień Bibliotek 2022 | Trwa konkurs na najciekawsze wydarzenie 
Zgłoszenia są przyjmowane do 9 czerwca br. >>więcej 
 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Silne kobiety, wielkie namiętności i niepowtarzalny klimat – nowa seria Ewy 
Cielesz "Zakryte lustra" już w księgarniach! 
Sny i przebudzenia to pierwszy tom nowej serii Ewy Cielesz pod tytułem Zakryte lustra >>więcej 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24516
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24492
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24492
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24491
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24513
https://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2022/
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24472


 

 
SBP lokalnie 

 

X Sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego", Książnica Pomorska w 
Szczecinie >>więcej 

 

Zachodniopomorska Inauguracja XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
>>więcej 
 

Z Poznania do puszczy i z powrotem - Odjazdowy Bibliotekarz 2022 >>więcej 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• „Certyfikat dla małych księgarni” – czy lokalna księgarnia zna tę formę dofinansowania? 

>>więcej 

• Prawie 79 mln zł dla 47 bibliotek | Wyniki programu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" 

NPRCz 2.0 >> więcej 

• Badanie bibliotekarzy i bibliotekarek szkolnych | Zaproszenie do udziału >>więcej  

• Najlepsi autorzy publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej nagrodzeni >>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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http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24460
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http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24503
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24484
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24476
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24416
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