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Wiadomości bieżące
Z książką w podróż muzyczną
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dofinansowanie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki na
zadanie pn. „Z książką w podróż muzyczną”. Kluczową ideą przedsięwzięcia literackokulturalnego i edukacyjnego jest promocja czytelnictwa. Mieszkańcy Białegostoku i okolic
(dzieci, młodzież, dorośli) zostaną zaproszeni na szereg wydarzeń interdyscyplinarnych
skoncentrowanych wokół książki, zbiorów nieksiążkowych i muzyki. Będą to warsztaty,
zajęcia, spotkania autorskie oraz koncerty. Projekt realizowany będzie od maja do
października 2019 r. W najbliższym czasie odbędą się następujące zaplanowane wydarzenia:
 Wystawa dokumentów nieksiążkowych – siedziba główna Książnicy Podlaskiej, zaś
wirtualna wersja wystawy ukaże się na stronie internetowej KP,
 10 maja – Dźwięki wokół nas – spotkanie autorskie dla dzieci z Zuzanną Kisielewską w
Filii nr 3 i 7 KP,
 31 maja – Gdzie ukryły się słowa? – warsztaty kreatywnego pisania tekstów z
zespołem GAŁGAN, skierowane do dzieci, odbędą się w siedzibie głównej Książnicy
Podlaskiej,
 1 czerwca – Rozczochrane dźwięki – koncert zespołu GAŁGAN odbędzie się w
siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej,
 3 czerwca – Z muzyką i książką dookoła świata – warsztaty dla młodzieży odbędą się
w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej, poprowadzi Izabela Szymańska,
 10 czerwca – Z muzyką i książką dookoła świata – warsztaty dla seniorów odbędą się
w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej, poprowadzi Izabela Szymańska,
 W bibliotece filharmonia – muzyczne zajęcia dla dzieci z Kingą Szmigulską odbędą się
w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej oraz filiach nr 3, 4, 17.

VIII Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku 12-14 kwietnia 2019 r.
VIII Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku odbędą się w dniach 12-14 kwietnia
2019 r. Imprezie towarzyszyć będzie Festiwal literacki „Na pograniczu kultur”, w ramach
którego odbędą się warsztaty literackie oraz dziennikarskie, spotkania z wybitnymi pisarzami,
konkursy literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, liczne działania edukacyjne.
Szczegóły: http://www.fundacja-sasiedzi.org.pl/targi-ksiki.html
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Podlaski Bibliotekarz Roku 2018
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego informuje:
 Do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2018 powołano Kapitułę
Wyboru Bibliotekarza Roku 2018 województwa podlaskiego, w składzie: Edyta Jurkiewicz
(przewodnicząca), Dorota Łuckiewicz, Maria Kołodziejska, Iwona Czyżewska. Spośród 6
zgłoszonych kandydatów, wybrano Bibliotekarza Województwa Podlaskiego – Koleżankę
Małgorzatę Pieńczykowską (kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie).
 Podczas Dnia Bibliotekarza 8 maja 2019 r. w Książnicy Podlaskiej odbędzie się oficjalne
ogłoszenie wyników Konkursu Podlaski Bibliotekarz Roku 2018 i wręczenie aktywnym
bibliotekom dyplomów Srebrnej Róży.

Tydzień Bibliotek XVI edycja: #biblioteka
W dniach 8-15 maja 2019 r. odbędzie się XVI edycja programu Tydzień Bibliotek ph.
#biblioteka. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości
życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką
szerokich kręgów społeczeństwa.

Dyskusyjne Kluby Książki
 Odbędą się spotkania autorskie w poszczególnych placówkach bibliotecznych w
oparciu o przygotowany grafik.
 12 kwietnia – spotkanie szkoleniowe ph. „Podszepty i inspiracje do twórczych działań
w pracy moderatorów DKK” połączone z „Cyklicznym świętowaniem z literaturą na VIII
Międzynarodowych Targach Książki i Festiwalu literackim Na pograniczu kultur”.
 12 czerwca – zlot moderatorów i klubowiczów DKK ph. „Wszędobylscy – daleko i blisko
– w poszukiwaniu przygód”.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego





Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego zaplanowała:
2 kwietnia – V posiedzenie Rady Młodzieżowej szkół średnich, działającej przy Książnicy
Podlaskiej,
4 kwietnia – spotkanie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy pt. „Zawsze jest
czas na marzenia” w ramach obchodów 70-lecia łapskiej biblioteki,
29-30 maja – spotkania w ramach V edycji „Przystanku z książką w bibliotece” z
udziałem Wydawnictwa Literatura ph. „Lektury nie są nudne, je się czyta”, spotkania
zaplanowano w: MBP w Wasilkowie, MBP w Czarnej Białostockiej, MBP w Supraślu i GB
w Zawadach.
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Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ogłosiła XX Jubileuszową edycję znanego w
całej Polsce konkursu poetyckiego. Zgłoszenia powinny być wysłane do 18 maja 2019 r.
Szczegóły i regulamin konkursu na stronie: http://www.mbp-lomza.pl/xxjubileuszowa-edycja-czerwcowego-konkursu-jednego-wiersza/

Melpomena 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym we współpracy z Książnicą
Podlaską, Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zapraszają do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Forum
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena 2019, które planowane jest w dniach
13-18 maja 2019 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Instytut Książki ogłosił V nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.
Szczegóły i wszelkie informacje pod adresem:
https://instytutksiazki.pl/pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek2016-2020,9.html

O finansach… w bibliotece – 6. edycja
Ruszył nabór do kolejnej 6. już edycji projektu „O finansach… w bibliotece”.
Szczegółowe informacje na stronach:
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Rusza_rekrutacja_do_6_edycji_projektu_O_finansac
h_w_bibliotece.html i http://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Następujące biblioteki z województwa podlaskiego otrzymały dotacje Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”:
 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Z książką w podróż
muzyczną, Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”,
 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Babciu, nie bój się emyszki, Syberia niejedno ma imię. Mosty historii,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem – Z legendą przez Polskę,
 Biblioteka Publiczna w Sejnach – Kongresy czytelnicze,
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 Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo – Teatr w książce – książka w teatrze.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za realizację!

Narodowe Czytanie 2019
Para Prezydencka wybrała osiem polskich nowel (z ponad stu propozycji tytułów
przesłanych do Kancelarii Prezydenta), które będą lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego
Czytania.
Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa,
2. Dym – Maria Konopnicka,
3. Katarynka – Bolesław Prus,
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno
Schulz,
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont,
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski,
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz,
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Doskonalenie zawodowe
W II kwartale 2019 roku zapraszamy na następujące spotkania i szkolenia:
 Książnica Podlaska:
 3 kwietnia godz. 9.00-11.00 – Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem – warsztat dla
bibliotekarzy Książnicy Podlaskiej – sala szkoleń, VI piętro Książnicy Podlaskiej,
 24 kwietnia – szkolenie bibliotekarzy powiatu sokólskiego – „Kodowanie w
bibliotece”, „Biblioterapia, czyli czytanie leczy”,
 22 maja – Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – sala szkoleń, VI piętro Książnicy
Podlaskiej,
 Latająca Biblioteka Pomysłów II – spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla
bibliotekarzy o nowej literaturze dziecięcej i młodzieżowej organizowane przez
Wydawnictwo Dwie siostry i Polską Sekcję IBBY – terminy są w trakcie ustalania, o
szczegółach biblioteki zostaną poinformowane.
 SBP Okręg Podlaski oraz Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego:
 15 maja – spotkanie studyjne w ramach 17. Bibliotecznej Ligi Powiatowej trzech
powiatów woj. podlaskiego (białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego) w Czarnej
Białostockiej ph. „Bibliotekarz we współczesnym świecie”. Spotkanie odbędzie się w
Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
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 15 czerwca – spotkanie emerytowanych bibliotekarzy (zatrudnionych w bibliotekach
woj. podlaskiego) ph. „Ocalić od zapomnienia nasze wspomnienia” w Książnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego,
 29 czerwca – wyjazd edukacyjno-krajoznawczy bibliotekarzy i ich sympatyków ph.
„Hajnówka i jej okolice”, zakończony biesiadą przy ognisku w Ośrodku Bachmaty.
 Szkolenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
8 kwietnia odbędzie się konferencja ph. „Dogonić współczesność w małych bibliotekach
samorządowych”. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w
Podgórzu, pod honorowym patronatem Biblioteki Narodowej.
Aktualna lista szkoleń i warsztatów organizowanych przez SBP znajduje się pod adresem:
http://www.sbp.pl/konferencje/lista_konferencji_sbp

Do poczytania
 Anna Kochaniec, Biblioteczny savoir-vivre dla dzieci, „Biblioteka Publiczna” 2019, nr 1, s.
14-16.
 Aleksandra Sękowska, Podróże po literaturze, „Biblioteka Publiczna” 2019, nr 2, s. 19-24.
 Małgorzata Rokicka-Szymańska, Spotkania Bibliotecznej Ligi Powiatowej w Łapach,
„Biblioteka Publiczna” 2019, nr 3, s. 36-38.
 Katarzyna Hryniewicka, Baśń w życiu dziecka, Wydawnictwo SBP, 2019.
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