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

nr 2/2015

Serwis Informacyjny
bibliotekarzy województwa podlaskiego

nr 2/2015

Pełnych miłości, radości i zdrowia świąt Wielkiej Nocy,
Abyśmy zmartwychwstali z codziennego zabiegania,
Pamiętając o tym co w naszym wędrowaniu Najważniejsze.
życzą
Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Podlaskiej
oraz
Biblioteka Powiatu Białostockiego
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Wiadomości bieżące
"Bibliotekarz Podlaski” posiada stronę internetową
Za pośrednictwem strony http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl można
zapoznać się z archiwalnymi numerami (publikowane są w całości on-line) „Bibliotekarza
Podlaskiego", charakterystyką pisma, jego historią oraz profilem. Również osoby
zainteresowane współpracą z redakcją pisma, a także publikowaniem artykułów,
sprawozdań naukowych i recenzji - znajdą tam niezbędne informacje.

Zapowiedź konkursu wojewódzkiego.
Książnica Podlaska wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział
Białystok zaplanowała kolejny konkurs dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego
honorujący patrona roku 2015 - Jana Długosza. Konkurs będzie dotyczył kronik bibliotek.
Szczegóły wkrótce.

Podlaskie Biblioteki Łączą Pokolenia
Książnica Podlaska pozyskała dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki na
szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego.
Projekt szkoleniowy „Podlaskie biblioteki łączą pokolenia” realizowany będzie w maju
i czerwcu 2015. Zaplanowane formy doskonalenia zawodowego adresowane są głównie do
bibliotekarzy pracujących z czytelnikiem najmłodszym i najstarszym.
Plan szkolenia zakłada 2 moduły szkoleniowe:
I.

Dwudniowe warsztaty z zakresu obszarów:
 komunikacja społeczna i kontakty interpersonalne;
 elementy biblioterapii;
 kreatywne metody pracy z dziećmi i dorosłymi;
 podstawy genealogii i działań z nią związanych.

II.

Jednodniowy warsztat z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Książki.
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Tydzień Bibliotek 2015 – Wybieram Bibliotekę
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło Konkurs na najciekawsze wydarzenie
organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2015.
Przedmiotem konkursu jest jedno wybrane przez bibliotekę najciekawsze wydarzenie
organizowane w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2015. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie
do 30 czerwca 2015 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl
Więcej szczegółów na stronie: http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=13255

Tablety w Twojej bibliotece
Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek.
Fundacja

Rozwoju

Społeczeństwa

Informacyjnego

wyposaży

biblioteki

wyłonione

w konkursie w ponad tysiąc tabletów. Dodatkowo FRSI udostępni bibliotekom pakiet
edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria)
oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.
W naszym województwie 9 bibliotek zostało finalistami konkursu. Urządzenia
otrzymały biblioteki z miejscowości: Juchnowiec Kościelny, Łapy (po 6 tabletów) oraz Janów,
Krypno, Mielnik, Mońki, Sokółka, Szczuczyn i Wiżajny (po 3 tablety).
Również Książnica Podlaska otrzyma urządzenia i już wkrótce będziemy mogli
poszerzyć swoją ofertę szkoleniową.
Więcej o programie: http://www.biblioteki.org/pl/tablety_w_twojej_bibliotece/aktualnosci

IV Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku „Na pograniczu kultur”
Fundacja Sąsiedzi, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki oraz
Białostocki Teatr Lalek zapraszają do Białegostoku na IV Międzynarodowe Targi Książki „Na
pograniczu kultur", które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2015 r. w gmachu Opery
i Filharmonii Podlaskiej.
Imprezie towarzyszyć będą Spotkania z książką „Na pograniczu kultur", w ramach
których odbędą się warsztaty literackie oraz dziennikarskie, spotkania z wybitnymi pisarzami,
konkursy literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży i liczne działania edukacyjne
(szczegółowy program już wkrótce na stronie: http://www.fundacja-sasiedzi.org.pl/targiksiki.html).
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Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza
Już XVI edycję Czerwcowego Konkursu Jednego wiersza ogłosiła Miejska Biblioteka
Publiczna w Łomży. Regulamin Konkursy na stronie: http://www.mbp-lomza.pl/czerwcowykonkurs-jednego-wiersza-xvi-edycja/

Legalna Kultura – Projekt Kultura Na Widoku
Legalna kultura to edukacyjna kampania społeczna realizowana przez Fundację Legalna
Kultura, a promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury oraz kształtująca poczucie
odpowiedzialności za kulturę. Kultura Na Widoku to multimedialny projekt z zakresu
upowszechniania kultury, który daje dostęp do niej w wydaniu cyfrowym. To propozycja dostępu do
ponad 600 filmów, książek, utworów muzycznych, gier i zasobów dotyczących historii Polski. Utwory
i treści pochodzą m.in. z domeny publicznej, udostępnione są na wolnych licencjach, a także przez
legalne źródła kultury w specjalnych, bardzo niskich cenach. Kultura Na Widoku to instalacje pięciu
regałów, które znajdą się w przestrzeni publicznej miast i plakaty, które spotkać będzie można na
przystankach komunikacji miejskiej, w szkołach, bibliotekach i domach kultury – także w małych
miejscowościach o utrudnionym dostępie do kultury. Dostęp do wszystkich utworów znajdzie się
również na stronie projektu. Projekt uzyskał specjalne wyróżnienie: „Patronat Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Samorządności”. Chcemy aktywizować lokalne społeczności
i współpracować z samorządami, których misją jest działanie na rzecz tych wspólnot. Dlatego
z naszymi plakatami, prezentującymi część utworów, oraz całą inicjatywą trafimy także do małych
miejscowości. Częścią instalacji będzie również specjalnie dedykowany regał poświęcony historii
Polski – pokazanej również poprzez biografię znanych ludzi – na którym umieszczone zostaną filmy,
książki i muzyka związane tematycznie z różnymi epokami historii.
www.legalnakultura.pl
www.kulturanawidoku.pl

Serwis internetowy NINATEKA
NINATEKA jest multimedialną biblioteką treści audio i audiowizualnych dotyczących kultury,
a udostępnianych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. W portalu znajduje się ponad 3 tysiące
materiałów, są to: spektakle teatralne i operowe, animacje, filmy dokumentalne, koncerty,
słuchowiska, programy publicystyczne, filmy eksperymentalne, relacje dokumentujące życie
kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.
www.ninateka.pl.

str. 4

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

nr 2/2015

Doskonalenie zawodowe
Książnica Podlaska zaprasza w II kwartale 2015 r. na następujące spotkania i szkolenia:
 Ochrona danych osobowych w bibliotece – warsztaty dla bibliotekarzy województwa
podlaskiego, Książnica Podlaska – 15 kwietnia 2015 r.
 Szkolenie moderatorów DKK – 23 kwietnia 2015 r.
 Obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej.
Ogłoszenie wyników w konkursie „Bibliotekarz Roku 2014” – 13 maj 2015 r.
 Spotkanie studyjne bibliotekarzy pt. „Podlaski tygiel wielokulturowy” zaplanowane
w Supraślu w ramach koalicji czterech powiatów: białostockiego, łomżyńskiego,
suwalskiego, monieckiego – 20 maj 2015 r.
 Zlot moderatorów i klubowiczów DKK ph „Podróże literackie po Polsce i regionie.
Spotkanie przy filiżance pełnej słów – impresje literackie” – czerwiec 2015 r.
Konferencje ogólnopolskie:
 XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek: „Biblioteki nowej
generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”
Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów, wspólnych dla wszystkich
rodzajów bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się, stale doskonalonych
i zmieniających się technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych –
Wrocław, 16-17 kwietnia 2015 r.
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=13379

 Konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej”
Biblioteka Narodowa zaprasza do udziału w otwartej konferencji pt. „Deskryptory
Biblioteki Narodowej – propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych
w dobie sieci semantycznej”, która odbędzie się w Bibliotece Narodowej w dniach 2021 kwietnia 2015 r.
http://bn.org.pl/deskryptory/konferencja-deskryptory-biblioteki-narodowej
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Polecamy
 „Digitalizacja dla początkujących” Aleksandra Trembowieckiego

to praktyczny

przewodnik po temacie digitalizacji. Książka ukazała się w serii Propozycje i Materiały
Wydawnictwa SBP.
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=241
 „Digitalizacja jest narzędziem opatrznościowym” - wywiad z Tomaszem Makowskim,
dyrektorem Biblioteki Narodowej
http://www.bn.org.pl/multimedia/336-digitalizacja-jest-narzedziem-opatrznosciowym--wywiad-z-tomaszem-makowskim.html

Do poczytania
Artykuły
 Katarzyna Pawluk, … a może by tak e-książkę! Pierwsze kroki w świecie wirtualnym,
Bibliotekarz, 2014, nr 12, s. 16-19.
 Jacek Wojciechowski, Zawodowe urazy i ewaluacje, Bibliotekarz, 2015, nr 1, s. 4-8.
 Małgorzata Rokicka-Szymańska, Partnerstwo gminne w działaniu, Bibliotekarz, 2015, nr 2, s.
10-14.
 Bolesław Howorka, O artykule 28 prawa autorskiego, Bibliotekarz, 2015, nr 2, s. 38-43.

Ciekawe linki
Konferencje, szkolenia, warsztaty:


http://www.bn.org.pl/aktualnosci/854-szkolenia-dla-bibliotekarzy-w-kwietniu%2C-maju-iczerwcu.html



http://www.sbp.pl/konferencje/lista_konferencji_sbp



http://www.sbp.pl/konferencje/inne_konferencje
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