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Wielkanoc 2017

Zdrowych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej
pomyślności, spełnienia w życiu zawodowym i osobistym
życzą

Dział Instrukcyjno-Metodyczny Książnicy Podlaskiej
oraz

Biblioteka Powiatu Białostockiego
Pieśń paschalna
Nie Kalwaria, nie Golgota,
ale chmura szczerozłota
i wiatr skory;
nie noc i cierń, ale słońce
i blaski się wplatające
w kędziory.
Na tej szczerozłotej chmurze
fruniesz - zwycięski - ku górze,
"Sprawca zachwytów";

lśni marszczona wiatrem szata,
a z szaty na Polskę spada
woń hiacyntów.

chyba tylko oczy zadrzeć,
zasłuchać się i zapatrzeć
w szum odlotu.

Za te cuda oczywiste
jakże ja Cię uczczę, Chryste?
Wierszem chyba.

Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką!
Spójrzcie: już mały jak cacko
leci.

Lecz patrząc na Twoją chwałę,
stanąłem i oniemiałem,
jak ryba.

Wirują złociste koła.
Zieleń gra. Purpura woła.
RESURREXIT.

Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisać przepastne:
wiatr i złoto -

Konstanty Ildefons Gałczyński,
1948 r.
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Wiadomości bieżące
Wyniki naboru do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2017:
„Promocja czytelnictwa”, „Partnerstwo dla książki”
Następujące biblioteki z województwa podlaskiego otrzymały dotychczas dotację
ministerialną z programów:
 Promocja Czytelnictwa:
 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 Partnerstwo dla książki:
 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim
Gratulujemy!

Wyniki II naboru do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2
„Infrastruktura bibliotek 2016-2020”) z Instytutu Książki
W naborze 2 następujące wnioski bibliotek z województwa podlaskiego zostały
rozpatrzone pozytywnie:
 Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim
Gratulujemy!

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców programu:
„Infrastruktura bibliotek" – 17.05.2017 r. w Książnicy Podlaskiej
W związku z dużym zainteresowaniem Narodowym Programem Rozwoju
Czytelnictwa (Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”) Instytut Książki planuje
zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych poświęconych priorytetowi.
Spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym ze składaniem wniosków do
„Infrastruktury bibliotek", dla potencjalnych Wnioskodawców z woj. podlaskiego, odbędzie
się 17 maja 2017 w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Poprowadzi je Dyrektor IK – Ryszard
Skrzypczak.
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Tydzień Bibliotek – XIV edycja: Biblioteka. Oczywiście!
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek.
Główny celem tego przedsięwzięcia jest podkreślanie roli czytania i bibliotek we
współczesnym świecie. Program ma za zadanie promocję inspirujących działań bibliotek,
które służą poprawie jakości życia i zwiększeniu roli edukacji we współczesnym
społeczeństwie oraz potwierdzeniu prestiżu zawodowego bibliotekarza, szerszego
zainteresowania książką.
SBP ogłosiło konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia
Bibliotek 2017. Szczegóły:
http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=17698

VI Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku, 21-23 kwietnia 2017 r.
VI Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku odbędą się w dniach 21-23 kwietnia
2017 r. Imprezie towarzyszyć będzie festiwal literacki „Na pograniczu kultur”, w ramach
którego odbędą się warsztaty literackie oraz dziennikarskie, spotkania z wybitnymi pisarzami,
konkursy literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, liczne działania edukacyjne. Szczegóły:
http://www.fundacja-sasiedzi.org.pl/targi-ksiki.html
[Również w ramach spotkania moderatorów DKK odbędzie się wyjście studyjne na targi.]

Program dotacyjny IK - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
Instytut Książki ogłosił nowy nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Ostateczny termin upływa 30 kwietnia 2017 r.
O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się samorządowe instytucje
kultury, będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje
kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których
organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
Szczegóły programu (regulamin, wniosek, kontakt) na stronie:
http://instytutksiazki.pl/p,biblioteki,36347,0,kraszewski--komputery-dla-bibliotek2017.html
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Konkursy
Zapowiedź konkursu wojewódzkiego dla bibliotek publicznych
Informujemy o konkursie dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego.
Książnica Podlaska wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział Białystok
zaplanowała kolejny konkurs dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego z gmin do
50 tys. mieszkańców oraz FB KP.
Konkurs ph. „Ślady sławnych Polaków – jubilaci 2017 roku w bibliotekach” będzie
dotyczył działań bibliotek, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięć
skierowanych do osób dorosłych, mających na celu popularyzację osiągnięć kulturalnych,
naukowych, historycznych znanych rodaków, których rocznice obchodzić będziemy w br.
Szczegóły wkrótce.
(Na zgłoszenia bibliotek czekamy do 01.09.2017 r.)

Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza – Łomża 2017
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ogłosiła już XVIII edycję „Czerwcowego
Konkursu Jednego Wiersza” – Łomża 2017. Szczegóły:
http://www.mbp-lomza.pl/xviii-edycja-czerwcowego-konkursu-jednego-wiersza/

Konkurs powiatowy Biblioteki Powiatu Białostockiego
Finał konkursu ph. „Superowa zakładka do książki” (skierowanego do dzieci z klas II-III
szkoły podstawowej) odbędzie się w FB nr 15 Książnicy Podlaskiej – 14.06.2017 r.

Doskonalenie zawodowe
Książnica Podlaska w II kwartale 2017 roku zaprasza na następujące spotkania i szkolenia:
 Dział Instrukcyjno-Metodyczny:
 Projekt szkoleniowy ph. „Biblioteka - KULTURAlna przystań”:
*Zabawa i edukacja w bibliotece – kwiecień 2017 r.
*Prezentacja i autoprezentacja w bibliotece – kwiecień 2017 r.
*Aktywna biblioteka (stacjonarnie i wirtualnie) – maj 2017 r.
*Książka w dialogu z przyrodą – czerwiec 2017 r.
*NIEcodzienna biblioteka – czerwiec 2017 r.
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 Obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej.
Ogłoszenie wyników w konkursie „Podlaski Bibliotekarz Roku 2016” –
10.05.2017 r.
 Dyskusyjne Kluby Książki:
 szkolenie moderatorów DKK oraz dla zainteresowanych bibliotekarzy ph.
„Okrywanie tajemnic” udanego spotkania z autorem, celem szerzenia
czytelnictwa – 21.04.2017 r.
 zlot moderatorów oraz klubowiczów DKK ph. „Coś dla ducha i umysłu, czyli
humor w literaturze najnowszej” – 21.06.2017 r.
 Biblioteka Powiatu Białostockiego:
 III edycja „Przystanku z książką w bibliotece”, ph. „Czy to bajka, czy nie bajka
– w bibliotece się dowiecie”, w 5 bibliotekach powiatu białostockiego.
 kontynuacja spotkań w bibliotekach powiatu w ramach akcji: „W stronę
książki, w stronę biblioteki”.
 projekt M.

Kozińskiego

(partnerstwo

BPB), ph. „Sklejki poetyckie”

(realizowany w ramach stypendium z MKiDN) w gminach: Czarna Białostocka,
Juchnowiec, Łapy, Poświętne, Supraśl, Wasilków oraz w FB nr 4 KP.
 Biblioteczna Liga Powiatowa
(współpraca trzech powiatów: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego):
 szkolenie ph. „Wdrażanie nowych technologii do sfery bibliotecznej”, MBP w
Łomży – 17.05.2017 r.
 Oddział Białostocki SBP:
 „Obsługa klienta, budowanie relacji, trudny klient w bibliotece” - II część
szkolenia dla bibliotekarzy, MBP w Bielsku Podlaskim – 24.05.2017 r.
 spotkanie bibliotekarzy - emerytów w Książnicy Podlaskiej - 03.06.2017 r.
 wyjazd turystyczno-integracyjny szlakiem piastowskim „Za króla Piasta” (dla
członków i sympatyków stowarzyszenia) - 7-9.07.2017 r.
 Podlaskie forum bibliotekarzy
(otwarte forum dyskusyjne środowiska bibliotekarskiego wojew. podlaskiego):
 Dr Łukasz Zabielski: „Biblioteka starożytnika. O książkach (według) Zygmunta
Glogera”. Spotkanie w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku – 06.04.2017 r., godz. 12.00;
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 Piotr Marcinkowski (Aleph Polska): „Alma – system następnej generacji w
bibliotekach akademickich. Wdrożenia w Europie, perspektywy dla Polski.”
Spotkanie w Bibliotece Politechniki Białostockiej – 10.05.2017 r., godz. 12.30.

Polecamy
 Portale tematyczne IPN – interaktywne, multimedialne. Pomoc edukacyjna w
organizowaniu spotkań poświęconych historii współczesnej, lekcji patriotycznych,
obchodów wydarzeń rocznicowych:
http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne?page=0
 Scholaris – Portal wiedzy dla nauczycieli (ale nie tylko). Zawiera bezpłatne, elektroniczne
zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Ma na celu wsparcie
nauczycieli (bibliotekarzy) w przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych zajęć
poprzez dostarczenie im gotowych i sprawdzonych materiałów edukacyjnych:
http://www.scholaris.pl/
 Wirtualna biblioteka literatury polskiej. Strona zawiera utwory klasyków literatury
polskiej w wersji on-line, wolne od praw autorskich, noty biograficzne twórców oraz
materiały ilustracyjne:
http://literat.ug.edu.pl/books.htm#books
 Portal Staropolska (Tradycja – Kultura – Literatura). Jest to serwis naukowo-edukacyjny
poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście tradycji europejskiej. Zawiera
zasoby on-line utworów staropolskiego piśmiennictwa (ŚREDNIOWIECZE - RENESANS BAROK) oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.
http://www.staropolska.pl/

Do poczytania
 R. Ciesielska-Kruczek, Świat bibliotek: z bibliotecznych podróży, Warszawa: SBP, 2017.
 S. Czub-Kiełczewska, ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, Rybnik: Medialex,
2016.
 J. Hammer, Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu - historia ludzi, którzy przechytrzyli
terrorystów z Al-Kaidy, Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2017.
 Bibliotekarz 2.0: nowe technologie, nowe wyzwania, Michał Rogoż (red.), Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
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