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Wiadomości bieżące
Kongres bibliotek Publicznych „Włącz różnorodność”
Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 października 2015 r.
w Służewieckim Domu Kultury, ul. Bacha 15. Zostanie on zrealizowany w formie
interaktywnej gry edukacyjnej (dzień I – „Włącz różnorodność przez cały rok!”) oraz
warsztatów pogłębiających tematykę różnorodności kulturowej (dzień II – „Warsztatowe
inspiracje”). Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji
i nawiązywania kontaktów z osobami prowadzącymi działania w obszarze wielokulturowości.
Serdecznie zapraszamy.
Strona Kongresu: http://wielokulturowabiblioteka.org/.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs wspiera
projekty, których celem jest rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godz. 12.00.
O dotacje w wysokości do 8.500,00 zł na projekty minimum 6-miesięczne
(rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia
2016 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.
Strona programu: http://rownacszanse.pl/i4.
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Apel o kontynuowanie programu „Infrastruktura bibliotek”
Dyrektorzy wszystkich bibliotek wojewódzkich podpisali apel do premier Ewy Kopacz
o kontynuację w latach 2016-2020 rządowego programu „Infrastruktura bibliotek”.
W swoim liście osiemnastu dyrektorów bibliotek wojewódzkich dziękuje za
dotychczasowe wsparcie i podkreśla sukces programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek.
Więcej na stronie: http://instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,33751,apel-okontynuowanie-programu-%E2%80%9Einfrastruktura-bibliotek%E2%80%9D.html.

„Login: biblioteka”. Podsumowanie projektu
W latach 2010-2015, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego realizowała kurs e-learningowy dla bibliotekarzy pt. "Login:
biblioteka". Podsumowanie projektu w postaci publikacji (w formacie PDF) zostało
zamieszczone na stronie www.biblioteki.org. Opisuje ona krok po kroku przygotowanie
i sposób przeprowadzenia kursu.
W publikacji można znaleźć wiele praktycznych wskazówek, jak zrealizować szkolenie
e-learningowe dla bibliotekarzy, z jakimi wyzwaniami wiąże się taki projekt i jak sobie z nimi
radzić. Znalazły się w niej: szczegółowy opis kursu, dane statystyczne, opinie uczestników
oraz wnioski i refleksje realizatorów projektu "Login: biblioteka".
Więcej informacji na stronie: https://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3487

Program Dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga
Fundacja udziela dofinansowania na projekty w dwóch głównych obszarach
programowych: edukacja oraz rozwój lokalny. O dotacje mogą ubiegać się fundacje,
stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające na rzecz dobra publicznego. Wnioski można składać do 2.10.2015 r.
W ramach programu mogą być dofinansowane między innymi: warsztaty, szkolenia,
konkursy i olimpiady. Dwa główne konkursu obszary to: I. Edukacja (innowacje w edukacji,
edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci
i młodzieży) i II. Rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka
przedsiębiorczości).
Strona Fundacji Kronenberga: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski
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Konkurs „Eko Odkrywcy 3”
„Eko Odkrywcy 3” to konkurs skierowany do szkół, przedszkoli, wszystkich placówek
oświatowych i wychowawczych, organizacji pozarządowych. W konkursie mogą wziąć udział
również biblioteki publiczne. Jego celem jest kształcenie postawy ekologicznej wśród
młodego pokolenia. Zadaniem uczestników konkursu jest zaplanowanie projektów
badawczych, które posłużą poznawaniu i ochronie przyrody oraz pomogą zrozumieć czym
jest zrównoważony rozwój. Projekty mogą mieś charakter stacjonarny lub terenowy.
Powinny angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do eksperymentowania, odkrywania,
doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych. Do konkursu uczestnicy mogą
zgłaszać dowolną ilość projektów. Rejestracja projektów odbywać się będzie w terminie
7.09-9.10.2015 r. na stronie http://ekoodkrywcy.pl/formularz-zgloszeniowy. Najlepsze
projekty zdobędą dofinansowanie w kwocie do 3.000,00 zł na realizację. Jeden z finałowych
projektów otrzyma nagrodę dodatkową w postaci wyjazdu na Zieloną Szkołę.
Więcej informacji na stronie: http://www.rossnet.pl/ekoodkrywcy#.

Dni Otwarte Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie zaprasza 2-3.10.2015 r. na Dni Otwarte
Biblioteki. Okazją do tego przedsięwzięcia stała się gruntowna modernizacja budynku
bibliotecznego. Biblioteka w Wasilkowie brała udział w wieloletnim programie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

Doskonalenie zawodowe
Książnica Podlaska zaprasza w IV kwartale 2015 r. na następujące spotkania i szkolenia
 Dział Instrukcyjno-Metodyczny:
 Lokalne Archiwa Cyfrowe – 14.10.2015 r.
 VI Konferencja regionalna bibliotek publicznych woj. podlaskiego - „Jan Długosz
i prawda minionych wieków” – 18.11.2015 r.
 Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego:
 w dniach 30.09-1.10.2015 r. przeprowadzone zostaną, w trzech bibliotekach
publicznych powiatu białostockiego (Studzianki, Zabłudów, Michałowo), warsztaty
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pt. „Dzieci i dziadkowie – rozmowa międzypokoleniowa w oparciu o literaturę”.
Warsztaty skierowane są do młodzieży szkolnej. Działania zaplanowano wspólnie
z Wydawnictwem Akapit Press.
 4.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbędzie się spotkanie
bibliotekarzy powiatu białostockiego pt. „Uczymy się od innych, korzystamy z ich
wiedzy”.
 9.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem odbędzie się szkolenie
bibliotekarzy „Bibliotekarze w trzech odsłonach: integracji, edukacji, wymiany
doświadczeń”.
 Aktualna oferta warsztatowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13020&prev=1

Do poczytania (i obejrzenia)
 Pietrzak Małgorzata, Teatr w bibliotece. Doświadczenia i praktyka, (Biblioteczka Poradnika
Bibliotekarza), Wydawnictwo SBP, Warszawa, 2015.
 Zawalska-Hawel Aleksandra, Programowanie ciekawości w Piekarach Śląskich, Biuletyn EBIB,
2015, nr 158.
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/363
 Stolarczyk Anna, Deskryptory Biblioteki Narodowej — niepokoje bibliotekarza praktyka…,
Biuletyn EBIB, 2015, nr 158.
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/361
 Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat propozycji, jakie dla bibliotek
zainteresowanych tematem ekologii przygotowała firma Interseroh. Webinarium odbyło się
21 lipca 2015 roku. http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3482
 Nowości Wydawnictwa SBP: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/sklep?kategoria_id=1
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Ciekawe linki
www.Ibuk.pl - czytelnia on-line - serwis książek elektronicznych, także dla bibliotek
www.ksiazka.net.pl - nowości wydawnicze, zapowiedzi, recenzje, forum dyskusyjne
www.niecodziennikliteracki.blox.pl - blog o książkach i literaturze
www.czytanieszkodzi.pl - nowości wydawnicze, zapowiedzi, recenzje, wydarzenia literackie,
blogi o książkach
www.miastoksiazek.blox.pl – blog o książkach
www.ksiazki.tv – wideoserwis o książkach
www.antykwarioosz.pl - wyszukiwarka książek przeszukująca strony polskich antykwariatów
www.bookhunter.pl

-

serwis

społecznościowy

poświęcony

książkom,

zachęcający

użytkowników do współtworzenia treści, wymiany informacji o książkach oraz dzielenia się
własną twórczością
www.forum.biblioteka20.pl - forum społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych
www.zajeczanora.blogspot.com - blog o książkach dla dzieci i młodzieży, nowoczesnych
technologiach i Web 2.0 w bibliotekach

str. 5

