
 

 

14. Forum Młodych Bibliotekarzy przeszło do historii. Dwudniowe wydarzenie 
zgromadziło w Zabrzu i Katowicach blisko 130 uczestników z całej Polski, 
którzy wzięli udział w prelekcjach, warsztatach a także panelu dyskusyjnym 
oraz uroczystej kolacji w zabytkowych wnętrzach Kopalni Guido – 320 m pod 
ziemią! Zachęcam do zapoznania się z relacjami z 14.FMB dostępnymi na 
portalu SBP. 

Po wakacjach wracamy z bogatą ofertą szkoleniową. Na stronie 
www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl przedstawiona jest aktualna oferta warsztatów online, które 
mogą być przeprowadzone także stacjonarnie dla grupy zorganizowanej. Wystarczy się z nami 
skontaktować. Dane kontaktowe są dostępne na ww. stronie. 

Przypominam, że na portalu SBP można bezpłatnie zamieścić oferty pracy dla bibliotekarzy. W tym 
celu należy przesłać mail z ofertą na adres: redakcja.portal@sbp.pl. Zachęcam do kontaktu! 
Szukającym pracy polecam zaglądanie do zakładki DLA BIBLIOTEKARZY | OFERTY DLA BIBLIOTEKARZY. 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami 
Joanna Filimonow  

Redaktor naczelna portalu SBP 
 

Polecam uwadze: 

 

Manifest bibliotek publicznych IFLA-UNESCO 2022  
Przedstawiamy polską wersję językową zaktualizowanego Manifestu bibliotek publicznych IFLA-
UNESCO 2022 >>więcej 
 

Do kogo zgłaszać naruszenia i próby wyłudzeń? 
Kolejny film z cyklu #WiedzaDlaBibliotek na kanale Youtube "Łukasz Wojciechowski - Dzielę się 
wiedzą" zawiera praktyczne informacje na temat zgłaszania naruszeń i incydentów >>więcej 
 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Azymut organizuje bezpłatny cykl szkoleń dla bibliotekarzy 
OSDW Azymut zaprasza bibliotekarki i bibliotekarzy na cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów z 
zakresu promocji czytelnictwa, pracy z książką podczas wydarzeń dla dzieci oraz wykorzystania 
literatury do rozmów z najmłodszymi o świecie wartości >>więcej 
 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

O trendach w kinematografii i sposobach ich wykorzystania w bibliotece 
Producenci i dystrybutorzy filmowi i serialowi nie zwalniają tempa i bez względu na trudności, z 
którymi od kilku ostatnich lat muszą się zmagać, nie przestają dostarczać nowości, które możemy 
podziwiać na małych i wielkich ekranach >>więcej 
 

Informacje od Partnerów /Patronaty 
 

• 7. Festiwal Pięknej Książki | 24 września 2022 | Piaseczno >>więcej 
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• „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej lekturą Narodowego Czytania 2023 >>więcej 

• Nominacje do 29. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego >>więcej 

• "Pociąg do literatury" skończył bieg na stacji Kielce >>więcej  

• XXVII Targi Wydawców Katolickich | 29 września - 2 października 2022 >>więcej 

• Ranking Bibliotek | Instytut Książki pracuje nad nową formułą >>więcej 

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

• Noc Bibliotek 2022 pod hasłem "To się musi powieść" >>więcej 

• Katarzyna Sudół laureatką XXVIII edycji Nagrody im. Anny Platto >>więcej 

• Jesienne Targi Książki | 15-18 września 2022 r. | Warszawa >>więcej 

 
Pozostałe 

 
ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Przedstawiamy fragmenty hitu czytelniczego "Żaby w śmietanie, czyli Stanisław 
Bareja i bliscy" Katarzyny Barei >>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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