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Ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru w 2014 roku w Programie Wieloletnim
KULTURA+, priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek na rok 2014. Spośród wszystkich
złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 20. Wśród nich znalazły się dwie biblioteki
z województwa podlaskiego:
- Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie – Zakup i montaż wyposażenia Filii Bibliotecznej
w Zambrowie
- Biblioteka Miejska w Szczuczynie – Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby
Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nabór wniosków do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych
Narodowe Centrum Kultury realizuje program dotacyjny Ojczysty – dodaj do ulubionych.
Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie, jako
część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Celem strategicznym
programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec
języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz

doskonalenie umiejętności

posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o
języku. W programie biorą udział samorządowe instytucje kultury oraz organizacje
pozarządowe. Termin realizacji zadania od 5 czerwca 2014 do 30 listopada 2014 roku.
http://www.jezykojczysty.pl/kategorie/o-kampanii.html
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Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom” wraz z Narodowym Centrum Kultury pod
honorowym patronatem i z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zainaugurowały pilotażowy projekt Pierwsza Książka Mojego Dziecka. Projekt zakłada
bezpłatne przekazanie pakietu multimedialnego matkom, które w okresie od początku
lutego do końca marca 2014 r. urodziły dzieci na terenie czterech województw (wybranych
ze względu na najniższy zasięg czytelnictwa) – świętokrzyskiego, podkarpackiego,
podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. W przyszłości projekt ma objąć całą Polskę. Pakiet
został wydany w nakładzie 6 tys. egz. W skład pakietu wchodzą:
- książka pt. Pierwsza Książka Mojego Dziecka ma zachęcić rodziców do codziennego czytania
dziecku. Znajdują się w niej wiersze dla najmłodszych oraz informacje na temat korzyści dla
rozwoju dziecka wynikających z czytania,
- płyta DVD z filmem edukacyjnym Jak kochać dziecko?, omawiającym sposoby zaspokajania
potrzeb emocjonalnych dzieci oraz Kołysankami i śpiewankami dla Najmłodszych.

Szkolenia dla moderatorów DKK na 2014 roku – Instytut Książki
Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014
PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT KSIĄŻKI
Moderatorzy Dyskusyjnych Klubów Książki województwa podlaskiego będą uczestniczyć w
zorganizowanych przez Instytut Książki następujących szkoleniach:
- Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie promowanie kultury
literackiej
- Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje literackie dla bibliotekarzy
- Przewodnicy po świecie książki dla dzieci – korepetycje literackie dla bibliotekarzy

str. 2

Książnica Podlaska w Białymstoku
Serwis Informacyjny bibliotek województwa podlaskiego
Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Biblioteka Powiatu Białostockiego

nr 2/2014

Szkolenia dla moderatorów DKK – Książnica Podlaska

11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej odbyło się
szkolenie moderatorów DKK województwa podlaskiego. Nagrody za najciekawsze relacje ze
spotkań otrzymały biblioteki: Filia nr 2 Książnicy Podlaskiej, Filia nr 15 Książnicy Podlaskiej,
Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy, Miejska
Biblioteka Publiczna w Zambrowie.
W programie:
1. Literacki obraz Białegostoku - dr Katarzyna Sawicka - Mierzyńska (wykładowca
Uniwersytetu w Białymstoku).
2. DKK – działalność i plany – koordynatorzy DKK Książnicy Podlaskiej.
- krótka relacja z działalności DKK w 2013
- przedstawienie najbliższych planów
3. Świat Kresów – prezentacja albumu – Tomasz Kuba Kozłowski (historyk,
publicystyka, „lwowski syn, wnuk i prawnuk”, instruktor harcerski i popularyzator
dziejów tego ruchu, kolekcjoner).
Drugie poprawione wydanie wyjątkowego albumu, który zawiera unikatowe materiały
dotyczące Kresów Wschodnich od końca XIX wieku do 1939 roku. Publikacja dowodzi, że
historię można opowiedzieć obrazem równie wnikliwie jak słowem. Autor zabrał
uczestników w podróż do wielokulturowego, wielonarodowego i wieloreligijnego świata
dawnych ziem wschodnich I i II Rzeczypospolitej.
4. Podzielmy się doświadczeniami ze swoich działań - relacje ze spotkań wybranych
DKK woj. podlaskiego przedstawiły moderatorki oraz klubowiczka następujących
klubów:
- DKK w Łapach – Alicja Łapińska, Dorota Więcko (klub dla dorosłych)
- DKK w Uhowie – Marta Kozłowska (klub dla dorosłych)
- DKK w Łomży – Justyna Kozicka (klub dla dorosłych)
- DKK w FB nr 2 KP – Krystyna Szolc (klubowiczka DKK)
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Zlot moderatorów i klubowiczów DKK
12 czerwca 2014 roku odbędzie się „Zlot moderatorów i klubowiczów” pod hasłem
Ku zdrowiu w towarzystwie książki realizowany przez Stefanię Korżawską - autorkę wielu
książek o tematyce dotyczącej ziół i ziołolecznictwa, wzbogacony o recital poezji śpiewanej
lokalnego muzyka. Dodatkowym elementem zlotu będzie kiermasz książek oraz produktów
zielarskich Stefanii Korżawskiej.

Regulamin konkursu Zapraszam do mojej biblioteki skierowany do bibliotek publicznych
powiatu białostockiego - http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/
Regulamin konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku 2013 http://www.sbp.pl/konkursy/bibliotekarz_roku
Podsumowanie konkursu powiatowego Zapraszam do mojej biblioteki ogłoszonego
w ramach „Roku Czytelnika” 25.06.2014 r. na spotkaniu bibliotekarzy powiatu białostockiego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawadach.

Inspiracją do działań bibliotecznych może być katalog projektów i sprawdzonych pomysłów
na ciekawe działania zrealizowane w ramach Konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka,
prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek. Inspiracji można szukać na stronie www.biblioteki.org.

Szkolenie warsztatowe z obsługi systemu bibliotecznego MAK+
- poziom podstawowy – 8.04.2014 r.
- poziom rozszerzony – 10.04.2014 r.

E-learning jako narzędzie współczesnego bibliotekarza – szkolenie warsztatowe
skierowane do bibliotekarzy największych bibliotek powiatowych województwa podlaskiego
– 29.04.2014 r.

Prowincja – próba opisania – seminarium w Goniądzu skierowane do bibliotekarzy z
powiatów: białostockiego, suwalskiego, łomżyńskiego i monieckiego – 21.05.2014 r.
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Słowo w przestrzeni ciszy. O terapeutycznych właściwościach świata – szkolenie
skierowane do bibliotekarzy gminy Łapy – 30.05.2014 r.

Tydzień Bibliotek 2014
Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Po raz jedenasty
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2014 roku Tydzień
Bibliotek. Hasło Tygodnia bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu 650 lat w służbie książki,
który ma miejsce w 2014 roku.
6 maja 2014 roku w Książnicy Podlaskiej odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia
Książki i Dnia Bibliotekarza.

Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej 2-8 marca 2014
Książka elektroniczna zdobywa biblioteki. W dn. 2–8 marca 2014 r. trwał Międzynarodowy
Tydzień Książki Elektronicznej. Obchody były okazją do przybliżenia czytelnikom tego
nośnika i zaprezentowania zbiorów e-booków.

Odjazdowy Bibliotekarz 2014
Akcja Odjazdowy Bibliotekarz cieszy się zainteresowaniem czytelników. W bieżącym roku, w
miesiącach maju i czerwcu przygotowywana jest IV ogólnopolska edycja Odjazdowego
Bibliotekarza. Więcej informacji oraz kontakty do koordynatorów można znaleźć na stronie
akcji: http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/ oraz blogu:
http://blog.odjazdowybibliotekarz.pl/.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku
7 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku
organizuje wyjazd do Giżycka w związku z wymianą doświadczeń.
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Ogólnopolskie kalendarium konferencji i wydarzeń w bibliotekach
http://www.lustrobiblioteki.pl/p/kalendarium.html
Poradnik Bibliotekarza – spis treści za 2013 rok
http://poradnikbibliotekarza.pl/new/pliki/roczny_spis_2013.pdf
Nowości wydawnicze 2014 roku - http://nowociwydawnicze.blox.pl/html
Blog projektu Filmowe pogwarki - http://blogiceo.nq.pl/filmowepogwarki/
Spis czasopism - portali, serwisów, baz - http://www.ebib.pl/?page_id=1234
Ustawy, rozporządzenia i przepisy prawne - http://www.ebib.pl/?page_id=622
PRACA – ENTER - Innowacyjne i bezpłatne narzędzie, którego celem jest umożliwienie
internautom lepszego poznania swojego potencjału zawodowego. Jeśli zastanawiasz się,
jakie są Twoje mocne strony, jakie masz potrzeby i co mógłbyś robić w życiu zawodowym,
skorzystaj ze strony http://www.praca-enter.pl/. Znajdują się tam artykuły o tematyce takiej,
jak np.: radzenie sobie ze stresem w pracy, motywacja, ścieżki kariery zawodowej, zawody i
umiejętności przyszłości oraz wiele innych.
Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl:
http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie.org.pl/public/RozPRACUJ_to_z_biblioteka/Przewod
nik_po_praca-enter.pl.pdf

Małgorzata Rokicka-Szymańska, Badania „Moja biblioteka”, „Bibliotekarz” 2014, nr 2, s.17-23.
Elżbieta Drozdowska, O bibliotekach w prasie [wybór], „Bibliotekarz” 2014, nr 2, s. 24-25.
Bolesław Howorka, Jeszcze o zawodzie bibliotekarza (po deregulacji), „Bibliotekarz” 2014, nr 2, s. 46-48.
Ewa Zalewska-Mańk, Organizacja opracowania książek z egzemplarza obowiązkowego w Bibliotece Narodowej,
„Bibliotekarz” 2014, nr 2, s. 4-7.
Marta Grabowska, Trzeci sektor i biblioteki, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 2, s. 13-17.
Krystyna Kuźmińska, Zawód bibliotekarza został poddany deregulacji, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 2, s .2124.
Magdalena Brewczyńska, Dysk przenośny, ale w chmurze, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 2, s. 5-8.
Anna Płusa, Jak pomóc w przygotowaniu prezentacji?, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 2, s. 12-14.
Elżbieta Gucwa, Umiem pisać w Wordzie! Czy to na pewno dziecinnie proste?, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 2,
s. 15-17.
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Robert Szczepaniak, Funkcjonalny komputer w bibliotece szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 2, s. 18-22.
(przewodnik po bezpłatnym oprogramowaniu)
Jolanta Szczepaniak, Walijskie przykłady współpracy międzybibliotecznej - Biuletyn EBIB (2013), nr 142
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/80/179
Emanuel Kulczycki, Czy możemy wyciągnąć sami siebie z jeziora, ciągnąc za własne włosy? O problemie
komunikowania o komunikacji - Biuletyn EBIB (2013), nr 142
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/30/174
Agata Sienkiewicz, Mangi – co każdy bibliotekarz wiedzieć powinien - Biuletyn EBIB (2013), nr 141
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/17/20
Bożena Bogdańska, Komunikacja bez słów - Biuletyn EBIB (2013), nr 141
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/21/26
Ewa Kołomecka, Problem alkoholowy — uzależnienie i współuzależnienie. Projekt „Biblioteka — Informacja —
Terapia” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku - Biuletyn EBIB (2013), nr 139
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/77/138
Katarzyna Ziętal, Jak biblioteka staje się archiwum społecznym - Biuletyn EBIB (2013), nr 139
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/60/85

Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej, Warszawa 2013.
Grzegorz Leszczyński, Michał Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi, studia i szkice,
Warszawa 2013.
Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010. Szkice i materiały, praca
zbiorowa pod red. Jadwigi Sadowskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej, Białystok 2013.

www.literaczek.blogspot.com
www.magiaksiazki.blogspot.com
www.mamaczyta.pl
www.mamalekkozdystansowana.blogspot.com
www.czytamyrazem.pl
www.ksiazki-dla-mlodziezy---chasm.blog.onet.pl
www.ksiazkiokiemnastolatki.blogspot.com
http://biblioteka.mokzambrow.pl/dyskusyjny-klub-ksiki/ - DKK w Zambrowie
http://biblioteka.hajnowka.pl/art/dkk_dla_doroslych - DKK w Hajnówce
https://dkksejny.wordpress.com/ - DKK Sejny
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