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Vážení a milí čtenáři,
v tomto čísle Bulletinu SKIP se dočtete například:

že EBLIDA pro knihovny připravila průvodce Evropskými strukturálními a investičními fondy
2021–2027 [5];

že Modrý štít v roce 2021 oslavil 25 let od svého založení [6];

které národní knihovny se v roce 2021 představily v cyklu mezinárodních webinářů [7];

co přinesla konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 [8];

jaké výstupy nabízí projekt Co nebylo v učebnici [9];

jak Nadace OSF podporuje rozvíjení mediální gramotnosti v knihovnách [10];

co zaznělo na semináři o tvůrčích prostorech (angl. makerspaces) [11];

jak probíhala 21. Noc s Andersenem [12];

že projekt S knížkou do života (Bookstart) podporuje i ostravský primátor [13];

co je milevský Knižní prcek [14];

že v klatovské [15] a poděbradské [16] knihovně mohou čtenáři nově využívat výdejní boxy;
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které aktivity pro nejmenší čtenáře [17] připravuje knihovna Institutu Cervantes;

jak se ve Vyšším Brodě hledal Čapek [18];

že předseda SKIP v roce 2021 oslavil významné životní jubileum [19];

že i knihovničtí senioři mohou být Seniory roku [20];

jak kolegové a spolupracovníci vzpomínají na Andělu Tomanovou [21], Ivu Slámovou [22]
a Janu Nejezchlebovou [23].

Přínosné čtení Vám za celou redakční radu Bulletinu SKIP přeje
Linda Jansová
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