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Wiadomości bieżące
Konkurs wojewódzki
Przypominamy o konkursie dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego.
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wraz z Oddziałem Białostockim
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs: Biblioteka w edukacji – edukacja w
bibliotece, skierowany do bibliotek publicznych woj. podlaskiego z gmin wiejskich, wiejskomiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej.
W zgłoszeniu należy opisać: działanie, wydarzenie edukacyjne skierowane do dzieci i
młodzieży oraz przedsięwzięcie skierowane do osób dorosłych.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekisamorzadowe/konkurs.html
Na zgłoszenia bibliotek czekamy w terminie do 20.09.2016 roku.

PROaktywnie z biblioteką
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie szkoleniowym Książnicy
Podlaskiej „PROaktywnie z biblioteką”. Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza i zdobyte
umiejętności wzbogacą warsztat bibliotekarzy o nowe, interesujące formy pracy z
czytelnikami.
Jak wyglądały szkolenia można zobaczyć na stronie internetowej:
http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/aktualnosci/dim.html
Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Książki.
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Konkurs grantowy "Na dobry początek!"
Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym "Na dobry początek!". To już
9. edycja konkursu organizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego na
dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat, mieszkających na
terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury,
sportu i rekreacji. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys.
Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.
Szczegóły programu na stronie internetowej:
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/do-wygrania-dotacje-fundacji-bgk-na-projektyedukacyjne-dla-dzieci-wiejskich-rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowymna-dobry-poczatek-1797/

Nowa edycja projektu „Link do przyszłości”!
Wszystkie instytucje zainteresowane zorganizowaniem w swojej miejscowości
warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów zapraszamy do przesyłania
zgłoszeń do nowej edycji projektu "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę"!
Zgłoszenia do 31 lipca 2016 roku.
Do udziału w tym przedsięwzięciu uprawnione są instytucje z miejscowości do 100
tys. mieszkańców, które w poprzedniej edycji projektu (jesień 2015) nie organizowały
warsztatów z profesjonalistami. Przy ocenie zgłoszeń będzie brany pod uwagę potencjał
danej organizacji do kontynuowania zajęć w ramach Lokalnego Klubu Kodowania po
warsztatach.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Zglos_sie_do_nowej_edycji_projektu_Link_do_przys
zosci.html

Rabka Festival 2016
W dniach 7-10 lipca trwać będzie Rabka Festival – Międzynarodowy Festiwal
Literatury Dziecięcej.
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Program oraz szczegóły na stronie internetowej:
http://www.rabkafestival.pl/festiwal-2/

X edycja konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza

do

udziału

w

konkursie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza.
Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy
literackiej jaką jest limeryk, upamiętnienie 300. rocznicy nadania przez kamedułów
wigierskich praw miejskich Suwałkom i obchody Roku Czarnej Hańczy, promocja Suwałk oraz
Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich
rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości
literackiej.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 lipca 2016 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://bpsuwalki.pl/suwalskie-limeryki-latem-x-edycja/

Literacki WOODSTOCK
Ogólnopolski Zlot członków i moderatorów DKK w terminie 27-31 lipca 2016 roku na
Literacki Woodstock do Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizatorem
wydarzenia jest Instytut Książki, który zaplanował uczcić 10-lecie istnienia programu
Dyskusyjne Kluby Książki oraz uświetnić wydarzenia zawiązane z kadencją Wrocławia jako
Światowej Stolicy Książki UNESCO.
Z Podlasia wyjedzie 20-osobowa zorganizowana grupa - reprezentacja, zgłoszonych
moderatorów i klubowiczów.

11. Forum Młodych Bibliotekarzy
11. Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2016 roku
w Opolu. Hasło tegorocznej edycji brzmi „W bibliotece wszystko gra”.
Organizatorami 11. FMB są: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu, Wojewódzka Biblioteka
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Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w
Opolu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.
Organizatorzy chcą pokazać, że biblioteka to przestrzeń, w której, tak jak w muzyce,
przenikają się różne dziedziny sztuki, gdzie można realizować swoje pasje i zainteresowania
oraz, co niemniej ważne, po prostu spędzić wolny czas.
Udział w forum jest płatny.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=16489

Konkurs na Bibliotekarza Roku 2015 rozstrzygnięty
Tytuł Bibliotekarza Roku 2015 zdobyła reprezentantka okręgu śląskiego SBP, pani
Marta Kryś, starszy kustosz, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gliwicach.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15.09.2016 r., podczas XI Forum Młodych
Bibliotekarzy w Opolu.
Przypominamy, że Podlaskim Bibliotekarzem Roku 2015 została pani Marzanna Ewa
Chodorowska p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu w połączeniu z
Miejską Biblioteką Publiczną.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=16364&prev=503

Doskonalenie zawodowe
Książnica Podlaska zaprasza w III kwartale 2016 r. na następujące spotkania i szkolenia:
 Dział Instrukcyjno-Metodyczny:
 Prawo autorskie i prawo własności.

 Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego:
 We wrześniu i październiku kontynuacja cyklu działań w wybranych bibliotekach
powiatu białostockiego ph. „Przystanek z książką w bibliotece”.
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 W sierpniu posiedzenie jury konkursu powiatowego „Malowane pieśniami
patriotycznymi”. Ocena prac plastycznych, które wpłynęły na w/w konkurs.
 Dyskusyjne Kluby Książki:
 28 września 2016 roku – szkolenie adresowane do moderatorów prowadzących
kluby dziecięce i młodzieżowe oraz zainteresowanych bibliotekarzy, mające
charakter warsztatowy. Poświęcone będzie zagadnieniom: „Literackie gry i
zabawy językiem” oraz „Książka jako scena, scena jako książka”.
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki:
 23-24 września 2016 roku wyjazd edukacyjno-turystyczny bibliotekarzy i
zainteresowanych osób ph. „Płynie Wisła, płynie. Kazimierz-Sandomierz”
przygotowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w
Białymstoku.
 Aktualna oferta warsztatowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13020&prev=1
 Kursy e-lernigowe:
http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/elearning
 Miesiące tematyczne na portalu labib.pl:
https://labib.pl/
https://pl-pl.facebook.com/platformalabib

Polecamy
 Małgorzata Kisilowska, Kultura informacji, Warszawa, SBP, 2016.
 Barbara Maria Morawiec, Biblioteki cyfrowe. Tworzenie - zarządzanie - odbiór nowość,
Helion, 2016.
 Marta Jaworek, Mit dziecka: Korczak - Nietzsche – Zaratustra, Warszawa, SBP, 2016.
 Grażyna Bilska, Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i
animatorów kultury, Warszawa, SBP, 2016.

Do poczytania
 Wioletta Wójtowicz-Wicińska, Żywa Biblioteka w Sawinie, „Dostrzegacz Biblioteczny”, 2016,
nr 1 s. 18.
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http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/images/stories/publikacje/dostrzegacz/d2016_1.pdf
 Joanna Mogielska, E-czytelnictwo, e-poezja, e-literatura – rzeczywistość XXI wieku,
„Bibliotekarz Opolski”, 2016, nr 2.
http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo70-16.html
 Izabela Koryś, Biblioteki wobec malejącego poziomu czytelnictwa w Polsce, „Poradnik
Bibliotekarza”, 2016, nr 6, s. 4-7.
 Rafał Golat, Zasady ustalania wynagrodzeń pracowników bibliotek publicznych,
„Bibliotekarz”, 2016 , nr 6, s. 35-37.
 Ewa Aleksandra Rozkosz, Aneta Drabek, Felieton wstępny. System Informacji o Nauce,
Biuletyn „EBIB”, 2016, nr 165.
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/439/598
 Łukasz Brudnik, Konwersja plików video, „Bibliotekarz Opolski”, 2016, nr 2.
http://www.bibliotekarzopolski.pl/bo70-15.html
 Varia o bibliomiejscach w sieci - publikacja grupy LABiB
http://www.biblioteki.org/poradniki/Varia_o_bibliomiejscach_w_sieci_nowa_publikacja_gru
py_LABiB_Biblioteka_Cyfrowy_Swiat.html

Ciekawe linki
http://www.ebib.pl/?page_id=896 - informacje o grantach i dotacjach przyznawanych przez
instytucje i organizacje w kraju i za granicą
http://literat.ug.edu.pl/index.htm - biblioteka literatury polskiej w Internecie
http://staropolska.pl/ - biblioteka tekstów literatury staropolskiej
www.klassika.ru - portal poświęcony klasycznej literaturze rosyjskiej
www.ipl.org - jeden z największych w Internecie zbiór angielskojęzycznych książek, czasopism,
magazynów oraz ogromna kolekcja opracowań literatury angielskiej
www.litrix.de - literatura niemiecka online
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony - polski portal edukacyjny, kopalnia wiedzy i pomysłów
dla nauczycieli
https://www.facebook.com/wbibliotecepl/ - profil na facebooku portalu w.bibliotece.pl
http://zielonagrupa.pl/ - strona Stowarzyszenia Zielona Grupa (zapoznająca z metodą Kamishibai)
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