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Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 23 czerwca 2014 r. podział dotacji
dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2014 r. Podział dotacji został zaproponowany
przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu
Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1. Wnioski
należało przesłać w dwóch egzemplarzach do 11 lipca 2014 r. na adres Biblioteki Narodowej.
Szczegółowe informacje o Programie, wykaz bibliotek z przyznanymi kwotami oraz formularz
wniosku znajdują się na stronie internetowej BN w zakładce Programy i usługi.
http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/program-zakup-nowosci-wydawniczych-dobibliotek/2014-priorytet-1/
Szczegóły

propozycji

podziału

dotacji

dotyczące

województwa

podlaskiego:

http://www.bn.org.pl/download/document/1403622367.pdf.

Rada Programowa programu grantowego Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz,
działaj zapoznała się z wnioskami bibliotek o dotację na zorganizowanie wizyty studyjnej,
nadesłanymi do 30 czerwca 2014 r. Spośród 46 ofert Rada pozytywnie oceniła 17 wniosków.
Wśród zakwalifikowanych bibliotek znalazła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy.
Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji i lista zakwalifikowanych bibliotek na stronie SBP
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=11811&prev=1.
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W dniach 20-21 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolski
Kongres Bibliotek Publicznych pod hasłem Cała naprzód. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego zaprasza biblioteki do aktywnego włączenia się w tworzenie programu.
Otwartość i współpraca to motywy przewodnie tegorocznego kongresu. W trakcie każdego
z 15 warsztatów przeznaczony zostanie czas (15 minut) na pokazanie dobrej praktyki
związanej z omawianym tematem. Zapraszamy przedstawicieli bibliotek publicznych i innych
instytucji lub organizacji współpracujących z bibliotekami (domów kultury, szkół, urzędów
gmin, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także lokalnych liderów) do udziału
w konkursie na dobre praktyki – wzorcowe działania, które zostaną zaprezentowane podczas
kongresu. Do 31 lipca 2014 r. można zgłaszać propozycje dobrych praktyk. Wszystkie
szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek w zakładce
Wiadomości - http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3099.

Tegoroczna, III edycja konkursu stypendialnego dla bibliotek w ramach Funduszu
Wieczystego im. Olgi Rok skierowana jest do bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach
publicznych. Celem konkursu im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet
pracujących w bibliotekach publicznych oraz zebranie historii bibliotekarek z pasją, które
działają na rzecz swoich środowisk lokalnych.
Bibliotekarki z bibliotek publicznych z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium
w wysokości 5.000,00 zł w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz
placówka biblioteczna wieloosobowa. Termin składania wniosków – do 31 lipca 2014 r.
Wniosek o przyznanie stypendium znajduje się na stronie www.biblioteki.org.pl,
zakładka Oferty, propozycje dla bibliotek.

W dniach 10 – 27 czerwca 2014 r. biblioteki publiczne i filie bibliotek publicznych
mogły zgłaszać się do Akcji Wielokulturowość – jestem na tak! Warunkiem było
przygotowanie odpowiedzi na pytanie „Wielokulturowość – dlaczego jestem na tak? (w
dowolnej formie, np. opis, zdjęcia, fotoreportaż, film, wiersz) i umieszczenie jej w Internecie
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oraz wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza. W akcji weźmie udział 60 bibliotek
z całej Polski. Każda z zakwalifikowanych bibliotek otrzyma książki Wydawnictwa Widnokrąg i
zorganizuje przynajmniej jedno spotkanie dla dzieci i/lub młodzieży według scenariusza
opracowanego przez organizatorów akcji. Wśród zakwalifikowanych bibliotek znalazły się też
biblioteki z województwa podlaskiego:
Hajnówka - Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce,
Łapy - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy,
Uhowo - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy - Filia w Uhowie,
Wiżajny - Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach.
Serdecznie gratulujemy!
Bliższe informacje na stronie www.biblioteki.org.pl, zakładka Oferty, propozycje dla
bibliotek.

Na spotkaniu międzynarodowego komitetu UNESCO uzgodniono, że w 2016 roku
Wrocław będzie Światową Stolicą Książki. Więcej informacji można przeczytać na stronie
Instytutu Książki w zakładce Aktualności/Wydarzenia.
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31375,wroclaw-swiatowa-stolicaksiazki-w-2016-roku.html

Szkolenia dla moderatorów i koordynatorów DKK w 2014 roku – Instytut Książki
Moderatorzy Dyskusyjnych Klubów Książki województwa podlaskiego będą
uczestniczyć w najbliższym czasie w zorganizowanym przez Instytut Książki szkoleniu
Przewodnicy po świecie książki dla dzieci – korepetycje literackie dla bibliotekarzy, które
odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2014 r. w Rabce.
W dniach 21-24 sierpnia 2014 r. odbędzie się szkolenie koordynatorów DKK
w Sopocie. Uczestnicy szkolenia będą mieli też okazję udziału w festiwalu Literacki Sopot.
str. 3

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

nr 3/2014

Zlot moderatorów i klubowiczów DKK – Książnica Podlaska
12 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej odbyło się
spotkanie miłośników książki. Udział w nim wzięli moderatorzy DKK, klubowicze,
bibliotekarze województwa podlaskiego oraz czytelnicy. Uczestnicy spotkali się ze Stefanią
Korżawską, autorką wielu książek na temat ziół i ich właściwości leczniczych. Imprezie
towarzyszył minikiermasz książek Stefanii Korżawskiej oraz firmowanych przez nią
produktów zielarskich. W programie:
1. Ku zdrowiu w towarzystwie książki – Stefania Korżawska.
2. Recital Joanny Łajewskiej-Talipskiej – prezentacja utworów poetyckich twórców
regionalnych.
Spotkania autorskie w ramach DKK
W dniach 18-19 września 2014 r. odbędą się spotkania autorskie z Krzysztofem
Koziołkiem - pisarzem i dziennikarzem, autorem wielu książek o tematyce kryminalnej.

Zachęcamy bibliotekarzy do wykorzystania gotowych scenariuszy zajęć przy organizacji
w bibliotekach spotkań, kursów i szkoleń dla różnych grup wiekowych użytkowników.
Można je znaleźć na stronie www.biblioteki.org.pl, zakładka Scenariusz zajęć.
Bibliotekarzy poszukujących inspiracji dla swoich działań zachęcamy do zapoznania się
z inicjatywami podejmowanymi przez inne polskie biblioteki publiczne (głównie
z niewielkich miejscowości) na stronie www.biblioteki.org.pl, zakładka Inspiracje.

W dniach 11-13 września 2014 r. zaplanowany został wyjazd edukacyjnokrajoznawczy Dzieci Pana Astronoma. W programie uwzględniono zwiedzanie
olsztyńskich bibliotek oraz miast Olsztyn, Malbork, Frombork.
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Szkolenie w Filii bibliotecznej nr 15 Książnicy Podlaskiej – 17.09.2014 r.
- To warto wiedzieć – prezentacja Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej
- Kryminalne zbrodnie w kuchni czyli przepis na kryminał nieco mroczny, mocno
krwisty a czasami topograficzny – warsztaty prowadzone przez Krzysztofa Koziołka - autora
książek sensacyjnych i kryminalnych
- Nieznane opowieści o kryminalnych obliczach Białegostoku – prelekcja z prezentacją
multimedialną Izabeli Szymańskiej
- na zakończenie dla osób chętnych spacer do rezydencji Branickich.

Informację o serwisach, portalach i blogach o książkach i literaturze można znaleźć na
www.biblioteki.org.pl, zakładka Wiadomości.
Polecamy stronę internetową Książnicy Podlaskiej. W zakładce Archiwum w Działach
Instrukcyjno-Metodycznym i Bibliotece Powiatowej mogą Państwo znaleźć relacje
z różnych naszych działań, m. in.:
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
wizyta studyjna bibliotekarzy z Gruzji
szkolenie warsztatowe Komunikacja i współpraca w zespole
szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych zorganizowane w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Sejnach
Biblioteka Powiatu Białostockiego
szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady
szkolenie bibliotekarzy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy
Bibliotekarski wyjazd studyjny do Giżycka i sąsiadujących gmin
Odjazdowy Bibliotekarz w gm. Juchnowiec Kościelny
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/

str. 5

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

nr 3/2014

Ewa Kołomecka, E-booki w Książnicy Podlaskiej – z pierwszych doświadczeń, „Bibliotekarz” 2014, nr 4, s. 8-10.
Dagmara Sawicka, Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB – kurs „Redakcja publikacji elektronicznych” - Biuletyn EBIB
(2014), nr 146
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/216/355
Katarzyna Machcińska, Portret współczesnej bibliotekarki - Biuletyn EBIB (2014), nr 148
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/219/405

Bolesław Howorka, Prawo autorskie w pracy bibliotekarza, Warszawa 2012.

www.literat.ug.edu.pl – Projekt Badawczo-Naukowy Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie – Uniwersytet Gdański
www.zbrodniawbibliotece.pl - serwis poświęcony literaturze kryminalnej i sensacyjnej
www.portalkryminalny.pl - portal poświęcony ogólnie pojętej tematyce kryminalno-sensacyjnej
www.martinwoolf.blogspot.com – o książkach, pisarzach, poetach, życiu literackim w Polsce i nowościach
wydawniczych - blog prowadzony przez Marcina Wilka

www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com – „Z lektur prowincjonalnej nauczycielki” blog prowadzony
przez Monikę Badowską – można tu znaleźć zarówno pozycje dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych

www.sobolewska.blog.polityka.pl - recenzje najnowszych książek, wskazówki, co czytać z dzieckiem, które nie lubi
czytania, typy czytelników itd. na blogu Oczytany Justyny Sobolewskiej

www.tajnydetektyw.blogspot.com – mrożące krew w żyłach i jeżące włos na głowie szczegóły międzywojennych
zbrodni, występków i zwyczajnych świństw na blogu Jacka Dehnela poświęconym międzywojennemu tygodnikowi
kryminalnemu „Tajny Detektyw”
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