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Wiadomości bieżące
Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 – II nabór
Instytut Książki ogłasza II nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–
2020”. Termin naboru wniosków upływa 10 października 2016 roku.
Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2017 r., które będą
dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://instytutksiazki.pl/infrastruktura2016,biblioteki.html

W I naborze do priorytetu „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” o dofinansowanie
starało się 14 bibliotek z województwa podlaskiego. Dotację otrzymały biblioteki z gmin:
o
o
o
o
o

Ciechanowiec,
Wyszki,
Siemiatycze,
Lipsk,
Nowogród.

Wszystkim bibliotekom gratulujemy.

Równać szanse 2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach
Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.
O dotacje do 8.500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie
wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne
grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Szczegóły na stronie projektu: http://rownacszanse.pl
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Biblioteka to ja!
Na 17 i 18 listopada zaplanowany jest VI Kongres Bibliotek Publicznych. Tym razem spotkanie
zaplanowane jest w Fabryce Sztuki w Łodzi. Bibliotekarze spotkają się by powiedzieć sobie
i wszystkim wokół: biblioteka to moja praca, moja zaangażowanie, moja pasja. Biblioteka to ja!
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Biblioteka_to_ja_W_listopadzie_spotykamy_sie_na_kongres
ie.html
Strona kongresu http://www.kongresbibliotek.org/
Śledź wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/659181120911509/

Wygraj 200 książek! Konkurs z okazji 20-lecia Międzynarodowych Targów Książki w
Krakowie!
Z okazji dwudziestej rocznicy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
ogłoszono konkurs, w którym do wygranie jest zestaw 200 książek.
Co należy zrobić by otrzymać nagrodę? Dowiedzą się Państwo o tym ze strony
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie http://ksiazka.krakow.pl/.

„Przystanek z książką w bibliotece”
Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego współorganizuje w październiku II edycję
cyklu „Przystanek z książką w bibliotece” przy współpracy z łódzkimi Wydawnictwami:
Literatura i Akapit Press oraz zaproszonymi pisarzami. Spotkania odbędą się w 8 wybranych
bibliotekach powiatu białostockiego, na które zaproszona jest młodzież szkolna oraz
zainteresowane osoby danymi tematami.
W bibliotekach gminnych w:
 Zabłudowie, Gródku, Choroszczy, Zawadach realizowane będą bloki tematyczne ph.
„Zaczaruj świat książką”,
 Dobrzyniewie, Supraślu, Juchnowcu, Poświętnem zrealizowane zostaną zagadnienia
ph. „Tajemnice skrzętnie skrywane w książkach historycznych”.

Doskonalenie zawodowe
 Szkolenie bibliotekarzy województwa podlaskiego z tematu „Prawo autorskie w
bibliotece” – Książnica Podlaska, 5 października 2016 r.
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 Konferencja regionalna bibliotekarzy województwa podlaskiego i rozstrzygnięcie
konkursu dla bibliotek ph.: „Biblioteka w edukacji, edukacja w bibliotece” – Książnica
Podlaska, 16 listopada 2016 r.
 Spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego:
 „Wspólne cele – wspólne działania w bibliotekach” – Gminna Biblioteka Publiczna
w Michałowie, 26 października 2016 r.
 podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Malowane pieśniami
patriotycznymi” oraz ekspozycja nagrodzonych prac - Punkt Usług Turystycznych w
Supraślu, początek listopada 2016,
 seminarium pt. „Folklor w literaturze- tradycje i współczesność” – realizowane w
ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Turośni
Kościelnej, 7 grudnia 2016.
 Aktualna oferta szkoleniowa SBP
Oferta szkoleń organizowanych przez SBP: www.sbp.pl/artykul/?cid=13020&prev=1

Polecamy
 Raport przygotowany przez Pracownię Czytelnictwa Biblioteki Narodowej: „Stan
czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: wstępne wyniki” autorstwa Dominiki Michalak,
Izabeli Koryś i Jarosława Kopeć.
Publikacja do pobrania w wersji elektronicznej (pdf):
http://ksiegarnia.bn.org.pl/397/Stan-czytelnictwa-w-Polsce-w-2015-roku-wstepne-wyniki.html

 Bardzo ciekawy numer Biuletynu EBIB pod hasłem przewodnim: Bibliotekarz wobec
własnej instytucji - wolność, lojalność czy podporządkowanie, a w nim m.in.:
 Anna

Filipowicz,

My

i

Oni,

Biuletyn

EBIB,

2016,

nr

166,

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/457

 Henryk

Hollender,

Krajobraz

po

kodeksie,

Biuletyn

EBIB,

2016,

nr

166,

2016,

nr

166,

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/453

 Iwona

Sójkowska,

Lojalność

bibliotekarzy,

Biuletyn

EBIB,

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/445

 Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej,
Warszawa, Wydaw. SBP, 2016.
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