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Wiadomości bieżące

Podlaski Bibliotekarz Roku 2014
Podlaskim Bibliotekarzem Roku 2014 została wybrana pani Bożena Cylko – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Laureatka to wieloletni pracownik
biblioteki w Juchnowcu Kościelnym (27 letni staż pracy). Wielokrotnie wyróżniana
w konkursach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Realizatorka i pomysłodawczyni
wielu projektów na rzecz środowiska lokalnego, ambasador Programu Rozwoju Bibliotek
w województwie podlaskim, kreatywna, „wulkan energii”, pomocna zawsze w potrzebie,
liderka.

Konkurs grantowy „Na dobry początek!”
Rusza ósma edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego
organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się
fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach
wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Szczegóły programu na stronie: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3464 lub
http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/484Na_dobry_pocz%C4%85tek_-_nab%C3%B3r_wniosk%C3%B3w_w_8._edycji_konkursu.html.
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Nabór do programu „Chrzest966”
W 2016 r. przypada 1050. rocznica przyjęcia chrztu przez Mieszka I. W związku z tą
rocznicą Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu „Chrzest966”. Wnioski
można składać do 30 września 2015 r.
Zadania w ramach programu będzie można realizować od 1 stycznia do 30 listopada
2016 r. Można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych
z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski z zakresu: organizacja festiwali, wystaw (wraz
z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych),
konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych; nagrania audio, wideo,
rejestracja wideo spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji
(w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla
niewidomych i słabowidzących); organizacja kampanii edukacyjnych.
Więcej informacji na stronie: www.nck.pl w zakładce „Chrzest966” nabór do programu
dotacyjnego.

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Aktywizacja, Fundacja
Orange oraz Centrum Cyfrowe zapraszają gminy i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.
Projekt zakłada tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób
dorosłych na terenie gmin. Partnerstwa mają składać się z lokalnych instytucji i organizacji
(np. bibliotek, pracowni komputerowych czy szkół), dysponujących odpowiednimi zasobami
(trenerzy, programy szkoleń, sprzęt komputerowy, itp.) lub chcących rozwijać się w tym
obszarze. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: szkoleń dla trenerów, pomocy
w przygotowaniu planu działań, czy też uzupełnieniu w sprzęt. Otrzymają również programy
szkoleniowe i materiały edukacyjne, a także dofinansowanie samych szkoleń. Szkolenia te
będą przeznaczone dla dorosłych (powyżej 18. roku życia) - w szczególności tych, którzy
z różnych względów nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie (jak
np. osoby z niepełnosprawnością).
Strona projektu: www.e-mocni.org.pl
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Konkurs wojewódzki
Przypominamy o Konkursie dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego.
Książnica Podlaska wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział Białystok
zaplanowała konkurs honorujący patrona roku 2015 - Jana Długosza. Konkurs polega na
przedstawieniu w formie prezentacji multimedialnej wybranych działań bibliotecznych
z zakresu: zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wydarzeń skierowanych do osób
dorosłych, działań marketingowych i promujących bibliotekę, przedsięwzięć społecznokulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.
Szczegóły na stronie:
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekisamorzadowe/konkurs.html
Na zgłoszenia bibliotek czekamy do 15.09.2015 r.

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny zaprasza na Studia Podyplomowe
Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa w roku akademickim
2015/2016. Rekrutacja potrwa do 5 września 2015 r. Ilość miejsc na kierunku wynosi 20. Czas
trwania nauki planowany jest na 2 semestry (dla specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz
3 semestry). Koszt studiów 2500 zł (przy 2 semestrach), 3500 zł (przy 3 semestrach).
Szczegóły dotyczące rekrutacji, programu i inne informacje na stronie: https://irksp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2015_FIL_SPACINIB&kategoria

Suwalskie limeryki latem – IX edycja
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” pod patronatem Prezydenta
Miasta Suwałk ogłosiło konkurs na limeryk związany z Suwałkami i Suwalszczyzną. W tej
edycji konkursu, ze względu na obchody 300-lecia Suwałk, specjalnie cenione będą utwory
odwołujące się do postaci i innych elementów przedstawionych w herbie Suwałk. Termin
nadsyłania prac konkursowych upływa 31.07.2015 r.
Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach: www.bpsuwalki.pl
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Udział podlaskich bibliotek w projektach


Projekt „EkoPaka - zamykamy obieg surowców” – edukacja ekologiczna:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3460



Szkolenia dla dyrektorów bibliotek "Kieruj w dobrym stylu":
- Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie.
www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3462



„Czytam sobie w bibliotece” – projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. Biblioteki
otrzymają dziewięć książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze
scenariuszami do zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do
filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów bibliotekarze zorganizują
zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretują literaturę korzystając z takich
form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr. Efekty tych działań zostaną
upowszechnione w środowisku szkolnym i bibliotecznym.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 24 biblioteki publiczne z województwa
podlaskiego z miejscowości: Grodzisk, Knyszyn, Poświętne, Szczuczyn, Rutki-Kossaki,
Sztabin, Supraśl, Łapy (wraz z filiami w Daniłowie Dużym, Uhowie i Płonce Kościelnej),
Zawady Turośń Kościelna, Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny,
Szerszenie, Czartajew, Dobrzyjałowo, Boguszewo, Kupiski, a także Dział InstrukcyjnoMetodyczny Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz Filie Biblioteczne nr 3 i nr 9.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/czytamsobie/opis-projektu

Podlaskie Biblioteki Łączą Pokolenia
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie Książnicy Podlaskiej
„Podlaskie biblioteki łączą pokolenia”. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności i pozyskana
wiedza przyczynią się do realizacji jeszcze ciekawszych pomysłów na działania w podlaskich
bibliotekach.
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Jak wyglądały szkolenia można zobaczyć na stronie:
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/projekty/2015/pblp/
Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Książki.

Bilety w Sudety
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku zaprasza na wyjazd
edukacyjno-turystyczny „Bilety w Sudety” do Kotliny Kłodzkiej w terminie 2326 września
2015 roku.
Kontakt do organizatorów: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

Doskonalenie zawodowe
Książnica Podlaska zaprasza w III kwartale 2015 r. na następujące spotkania i szkolenia:
 Tablety w bibliotece – warsztaty dla bibliotekarzy – 23.09.2015 r.
 Szkolenie moderatorów DKK „Dylematy dorastającej młodzieży nakreślone w
literaturze” – 30.09.2015 r.
 Aktualna oferta warsztatowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13020&prev=1
 „Dzieci i dziadkowie – rozmowa międzypokoleniowa na podstawie książek” –
warsztaty w bibliotekach gminnych realizowane przez Bibliotekę Publiczną Powiatu
Białostockiego i Wydawnictwo Akapit Press – 30.0902.10.2015 r.
 Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego wspólnie z Wydawnictwem Literatura
przygotowuje akcję „Przystanek z książką w bibliotece”. Podczas imprez
bibliotecznych odbędą się spotkania z autorami książek oraz rozmowa o książkach –
1516.09.2015 r.

Do poczytania
 Kalinowski Jakub, Deskryptory Biblioteki Narodowej, „Bibliotekarz”, 2015, nr 6, s. 4-9.
 Joanna Stępniak, Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki, Biuletyn EBIB,
2015, nr 3 (157a).
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/344/507
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 Paulina Milewska, Jak odstraszyć czytelnika, czyli strony internetowe bibliotek, Biuletyn EBIB,
2015, nr 3 (157a).
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/343/508
 Aleksander Radwański, Chmura bibliotek, Biuletyn EBIB, 2015, nr 3 (157a).
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/345/509
 Aleksandra Marciniak, Eresmus+ - nowa szansa dla kreatywnych bibliotekarzy, Biuletyn EBIB,
2015, nr 2 (156).
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/329/502
 Greta Gorgoń, Innowacyjny = dostępny, otwarty, aktualny, Biuletyn EBIB, 2015, nr 1 (155).
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/305/484
 Dariusz Grygrowski, Biblioteki i pieniądze, Warszawa 2015 (SBP).

Ciekawe linki
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia nagrań wystąpień prelegentów na
V ogólnopolskim kongresie bibliotek publicznych "Cała naprzód!", który odbył się w dniach
2021 października 2014 r. Tematy poruszane podczas wystąpień to między innymi: design
thinking, przywództwo, grywalizacja, rzecznictwo i uczenie dzieci programowania.
Nagrania dostępne są na kanale Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie YouTube – playlista
oraz pod adresem: https://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3396.

str. 6

