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Wiadomości bieżące
Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek 2014. Priorytet 2 – wyniki naboru wniosków
W programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek

Priorytet

2

-

Zakup

nowości

wydawniczych

do

bibliotek

publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół
stopnia podstawowego i gimnazjów) dotację otrzymały:
 Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Supraślu
 Miejska biblioteka Publiczna w Wasilkowie
 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
 Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie
 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach
 Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej
 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
 Biblioteka Publiczna Gminy Zawady
 Knyszyński

Ośrodek

Kultury.

Miejsko-Gminna

Biblioteka

Publiczna

w

Knyszynie

 Biblioteka Publiczna w Mońkach
Szczegóły wyników naboru wniosków na stronie Biblioteki Narodowej:
http://www.bn.org.pl/download/document/1407318958.pdf

str. 1

Książnica Podlaska w Białymstoku
nr 4/2014
Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Biblioteka Powiatu Białostockiego

Serwis Informacyjny bibliotek województwa podlaskiego

Program Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj
W ramach programu Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz,
działaj, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
działające na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
dwie biblioteki z terenu województwa podlaskiego zapraszają bibliotekarzy
oraz wszystkich zainteresowanych na wizyty studyjne:
 Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu – w dn. 29.10.2014
r. o godz. 10.00. Temat spotkania Lokalne Archiwa Cyfrowe i
digitalizacja dokumentów.
Szczegółowe

informacje

na

stronie

internetowej:

http://www.bpglomza.pl/node/119

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – w dn. 29.10.2014 r. o
godz. 10.00. Temat spotkania Praca z seniorami w bibliotece.
Szczegółowe

informacje

na

stronie

internetowej:

http://www.bibliotekalapy.pl/

Najlepsze biblioteki w Polsce – wyniki Rankingu Bibliotek
2014
W tym roku po raz czwarty Instytut Książki i „Rzeczpospolita”
nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój
swojej
odebrali

gminy.

Samorządowcy

dyplomy

Ministerstwa

z

Kultury

rąk
i

oraz

Jacka

dyrektorzy

Olbrychta,

Dziedzictwa

najlepszych

Dyrektora

Narodowego

oraz

bibliotek

Generalnego
organizatorów

rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Pawła
Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.
Podczas gali nagrodzeni zostali przedstawiciele samorządów i bibliotek z
pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderzy każdego z województw. Wśród
nagrodzonych znalazły się również biblioteki z województwa podlaskiego.
Najlepszą biblioteką w woj. podlaskim okazała się Biblioteka Publiczna
Gminy Łomża z/s w Podgórzu, która zajęła wysokie piąte miejsce
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w Rankingu. Na 802 biblioteki biorące udział w Rankingu w pierwszej setce
znalazły się także : na 25 miejscu Gminna Biblioteka Publiczna w
Mielniku oraz na 73 miejscu Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Pełna

lista

wyników

na

stronie

internetowej:

http://www.rp.pl/instytutksiazki

Strony WWW dla bibliotek – wyniki konkursu
Znamy

już

zorganizowanego

laureatów
przez

konkursu

Strony

Stowarzyszenie

WWW

dla

Bibliotekarzy

bibliotek

Polskich

i

dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedmiotem konkursu była strona internetowa biblioteki, a jego celem
wyłonienie najciekawszej i najbardziej użytecznej witryny internetowej.
Adresatami

konkursu

były

biblioteki

z ośrodków

wiejskich,

miejsko-

wiejskich i gminnych, których przedstawiciele brali udział w warsztatach
Strony WWW dla bibliotek w maju 2014 roku. Wśród laureatów znalazły się
również biblioteki województwa podlaskiego. I miejsce zajęła Miejska
Biblioteka Publiczna w Łomży, a III miejsce Gminna Biblioteka
Publiczna w Wiżajnach. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Sukcesy bibliotek i bibliotekarzy
Małgorzata

Rokicka-Szymańska

z

Książnicy

Podlaskiej,

kierownik

Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego została odznaczona medalem
W dowód uznania, który przyznaje Prezydium Zarządu Głównego SBP.
Medal nadaje się osobom oraz instytucjom, stowarzyszeniom i innym
organizacjom za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa podlaskiego,
czytelnictwa

i

Stowarzyszenia

Bibliotekarzy

Polskich.

Serdecznie

gratulujemy!

Fundusze, programy, dotacje
 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015
Minister

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

prof.

Małgorzata

Omilanowska ogłosiła Programy MKiDN na rok 2015. Wnioski będzie
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systemu

EBOI

-

formularz

został

udostępniony 6 października 2014 r. Nabór wniosków do priorytetu
Ochrona zabytków trwa do 31 października, pozostałych - do 30 listopada
2014 r.
Szczegółowe informacje:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/programy-ministra-kultury-i-dziedzictwanarodowego-2015-5017.php

 Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse
2014
Termin składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym
Równać Szanse upływa 6 listopada 2014 r. Celem konkursu jest wsparcie
projektów, które przyczynią się do wzrostu u młodych ludzi umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O
dotacje do 7.500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1.02.2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31.08.2015 r.
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i
gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i
miast do 20 tys. mieszkańców.
Szczegółowe informacje oraz link do formularza wniosku w systemie
elektronicznym:
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073

 Program Biblioteki Publiczne 2020 – granty na projekty
rzecznicze na rzecz bibliotek
Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu
grantowego
elementem

na

projekty

programu

rzecznicze

Biblioteki

na

Publiczne

rzecz

bibliotek,

2020.

Program

będącego
realizuje

holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven (Fundacja na rzecz
Czytania i Pisania) we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów,
prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest
Program Rozwoju Bibliotek. Realizowany przez Fundację program Biblioteki
Publiczne 2020 ma na celu rzecznictwo na rzecz bibliotek publicznych
wobec instytucji Unii Europejskiej. Konkurs grantowy ogłoszony przez
Fundację

Lezen

&

Schrijven

umożliwia

sfinansowanie

projektów
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rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach:
lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Nabór zgłoszeń potrwa do
1.06.2015 r.
Szczegółowe informacje: http://www.biblioteki.org/wiadomosci/czytaj/3055

Konkurs Zakładka z przeszłości. Historia spomiędzy kart
Biblioteka Narodowa jest honorowym patronem konkursu Zakładka z
przeszłości. Historia spomiędzy kart organizowanym przez portal Lustro
Biblioteki. To już trzecia edycja konkursu kierowanego do wszystkich
czytelników (dzieci i dorosłych), bibliotekarzy i innych wielbicieli słowa
pisanego. Pracą konkursową jest „zakładka z przeszłości” lub inny
przedmiot znaleziony w książce. Praca może mieć formę opowiadania,
wiersza, obrazu, zdjęcia, komiksu lub prezentacji multimedialnej. Czas
trwania konkursu od 8 do 31 października 2014 r. Więcej informacji o
konkursie na portalu Lustro Biblioteki:
http://www.lustrobiblioteki.pl/2014/10/uwaga-zakadkowy-konkurs.html

Trwa akcja Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki
W bibliotekach powiatu białostockiego trwa akcji pod hasłem
Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki. Adresatami akcji są najmłodsi
czytelnicy – tj. dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 01). Działania mają na celu zachęcenie dzieci do jak najwcześniejszego
korzystania z biblioteki, odwiedzania i wypożyczania książek. Szersze
informacje na temat akcji można uzyskać w bibliotekach publicznych
powiatu białostockiego lub Bibliotece Publicznej Powiatu Białostockiego.
Podsumowanie przedsięwzięcia w grudniu 2014 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.

Nowy projekt Chodź człowieku, coś Ci powiem (E. Stachura)
Na dzień 26.11.2014 r. w Filii Bibliotecznej nr 13 Książnicy
Podlaskiej zaplanowano spotkanie organizacyjne bibliotek publicznych z
powiatu białostockiego, które chciałyby włączyć się w realizację projektu.

Inspiracje
str. 5

Książnica Podlaska w Białymstoku
nr 4/2014
Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Biblioteka Powiatu Białostockiego

Serwis Informacyjny bibliotek województwa podlaskiego

 Poradnik na temat przydatnych narzędzi z zakresu nowych technologii
można

pobrać

ze

strony

www.biblioteki.org.pl,

zakładka

Nowe

technologie w bibliotece.
 Ukazał się poradnik Grywalizacja. Zrób to sam!, wydany przez Fundację
Orange, Fundację Highlight/Inaczej i Laboratorium EE. Publikacja
zawiera praktyczne wskazówki tworzenia grywalizacji, która zaangażuje
ludzi w rozwiązanie problemu społecznego i pozwala poczuć emocje,
jakie towarzyszą graniu w gry. Wydaniu książki towarzyszy konkurs. Do
31.10.2014 na stronie www.grywalizujemy.pl można przedstawić
wstępny

pomysł

grywalizacji

dla

swojej

organizacji.

Autorzy

najciekawszych z nich zostaną zaproszeni na warsztaty z ekspertami.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3184

 Jak promować bibliotekę? Murale, a może „siatkale”? Nie zawsze
biblioteka ma duże powierzchnie ścienne i środki na profesjonalną
realizację muralu. Alternatywą może być akcja „siatkal” zrealizowana
przez MBP w Cieszanowie.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.elubaczow.com/2014/08/21/siatkale-zamiast-murali-oryginalnypomysl-w-cieszanowie/

Doskonalenie zawodowe
 Seminarium z cyklu Rozwój infrastruktury bibliotek w Książnicy

Podlaskiej (Czytelnia Książek) – Nowe rozwiązania
architektoniczne i modernizacja bibliotek publicznych
województwa podlaskiego w latach 2011-2014 – 22.10.2014 r.
 V

Konferencja

Podlaskiego

Regionalna

w Urzędzie

Bibliotek

Publicznych

Marszałkowskim

–

Województwa

Biblioteka

dla

seniorów, seniorzy dla biblioteki – 19.11.2014 r.
 Szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – Biblioteka jako animator
partnerstw lokalnych – 10.12.2014 r.
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Polecamy
 Informację o serwisach, portalach, 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 można znaleźć relacje z różnych bibliotecznych działań.
www.ksiaznicapodlaska.pl
 Raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce przynosi optymistyczne
informacje na temat rozwoju czytelnictwa. Więcej informacji na stronie:
www.mkin.gov.pl

 Podsumowanie

ankiety

Bibliotek

dotyczącej

realizacji

Programu

w województwie

Rozwoju

podlaskim.

http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/projekty/prb/
 W przyszłym roku – narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa.
Wiadomość

na

stronie

Instytutu

Książki:

http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31714,wprzyszlym-roku---narodowe-czytanie-lalki.html
 Posłowie o egzemplarzach obowiązkowych. Wiadomość na stronie
Instytutu

Książki:

http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31559,poslowie-oegzemplarzach-obowiazkowych.html.

Do poczytania
Artykuły
 Katarzyna Ziętal, Karta i archiwa społeczne - Biuletyn EBIB (2014), nr 151
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/271/444
 Marcin Witkowski, Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej
– Biuletyn EBIB (2014), nr 151
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/274/436
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 Bogna Mrozowska, Trzeba zasiać ziarenko, czyli o wielokulturowych
działaniach

bibliotek

-

Biuletyn

EBIB

(2014),

nr

150

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/260/425
 Beata Antczak-Sabala, Dorota Lipińska, Czytacz w bibliotece – dla seniorów
i

nie

tylko

-

Biuletyn

EBIB

(2014),

nr

150

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/266/432
 Ewa A. Rozkosz, Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma Biuletyn EBIB (2014), nr 149
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246/419
 Teresa Hackett, Prawo autorskie i biblioteki: aktualne zagadnienia.
Perspektywa EIFL - Biuletyn EBIB (2014), nr 148
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/236/406

Ciekawe linki
www.direlasua.wordpress.com -

Poczytalnia/Kultura czytania, czyli zapiski o

prozie i literackie impresje. Inaczej rzecz ujmując to, jak sama autorka pisze blog
o literaturze, książkach i o tym wszystkim, co mieści się pomiędzy dwoma
okładkami. A czasem również o tym, co znajduje się na nich
www.krytykanaostro.blogspot.com - Książki na ostro – blog krytyczny Pauliny
Małochleb
www.mowaliter.blogspot.com – Ze smakiem o czytaniu, jak zachęca sama autorka
bloga
www.nieszuflada.pl – serwis poetów
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