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Wiadomości bieżące
Z książką w podróż historyczną
Książnica Podlaska zaprasza na podlaskie dni książki pod hasłem: „Z książką w podróż
historyczną”. Dwudniowy festiwal słowa pisanego obejmuje ok. 20 wydarzeń kulturalnoliterackich: warsztatów historyczno-plastycznych, teatralno-muzycznych, grywalizacyjnych,
bibliograficznych, literacko-historycznych, spotkań z autorami itp. Skierowany jest do dużych
(wykład o wartościowej literaturze historycznej, spotkanie autorskie z Jackiem Komudą) i
małych (warsztaty literacko-plastyczne ze znanymi autorami literatury dziecięcej) oraz całych
rodzin (gra miejska, warsztaty plastyczne, lekcja żywej historii). Wydarzeniu będzie
towarzyszyć kiermasz książek.
Zapraszamy 19-20 października 2018 do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskie-Curie 14A.
Projekt dofinansowany ze środków z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Partnerstwo dla książki”.

„O finansach… w bibliotece” dla każdego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego udostępniła dla wszystkich
bibliotek w Polsce (i nie tylko), również tych nie uczestniczących w projekcie „O finansach…
w bibliotece – 5. edycja” platformę, na której jest umieszczony kurs e-learningowy dla osób
dorosłych dotyczący zarządzania domowymi finansami.
Tematyka kursu e-learningowego „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” dotyczy:
 zasad racjonalnego gospodarowania domowym budżetem – planowanie wydatków,
oszczędzanie;
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 korzystania z usług bankowych przez Internet – jak założyć e-konto i robić przelewy
przez Internet;
 umiejętności wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej (kredyty, lokaty, karty i
polisy ubezpieczeniowe);
 informacji o banku centralnym i zasadach jego funkcjonowania.
Platforma z kursem jest wspierana w ramach projektu do 31 października 2018 r., co
oznacza, że do tego czasu FRSI oferuje bibliotekom wsparcie techniczne w obsłudze
platformy.
Szczegóły

projektu

i

zasady

uczestnictwa

na

stronie:

http://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/kurs-e-learningowy/.
Pytania można kierować na adres edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.

Konferencja Regionalna Bibliotek Województwa Podlaskiego
Na kolejną, już ósmą, Konferencję Regionalną Bibliotek Województwa Podlaskiego
zapraszamy wszystkie biblioteki publiczne z woj. podlaskiego dnia 14 listopada 2018 r.
W programie m.in. spotkanie z Katarzyną Drogą – autorką książki Kobieta, którą pokochał
Marszałek, warsztaty „O nich wiedzieć warto – poznajemy sylwetki słynnych Polaków” oraz
rozstrzygnięcie konkursu dla bibliotek „Niepodległa w mojej bibliotece”.

Równać Szanse 2018
16 sierpnia została ogłoszona tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego
w ramach programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wnioski można składać do 25 października 2018 r., do godz. 12.00.
O granty mogą ubiegać się m.in. biblioteki i ośrodki kultury ze wsi i miast do 20
tysięcy mieszkańców. Można ubiegać się o dotacje do 8500 zł, na projekty trwające minimum
6 miesięcy (realizowane od 1 lutego do 31 sierpnia 2019 r.), wspierające rozwój młodych
ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości.
Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie
oraz dokumenty konkursowe.
Zachęcamy Państwa do spróbowania swoich sił i aplikowania do konkursu.
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Mała Książka – Wielki Człowiek
W połowie września 2018 r. rusza pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w
ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę Pierwsze wiersze dla… oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W projekcie nie mogło zabraknąć podlaskich bibliotek, w tym również Książnicy
Podlaskiej. Wszystkim bibliotekom biorącym udział w projekcie życzymy jak najwięcej
młodych czytelników.
Listę zakwalifikowanych do projektu bibliotek znajdziemy na stronie: http://wielkiczlowiek.graffiti.nq.pl/wp-content/themes/wielki-czlowiek/img/baza.pdf.

IX Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych „Brawo Wy! Brawo My!”
Dziewiąty ogólnopolski kongres bibliotek publicznych odbędzie się w dniach 15-16
listopada 2018 r. w Fabryce Sztuki w Łodzi. Tematem przewodnim będzie biblioteka jako
miejsce współdziałania i współpracy. Będzie to również okazja do wspólnego świętowania
jubileuszu 10-lecia FRSI w gronie bibliotekarzy i przyjaciół bibliotek z całej Polski.
Program kongresu i pozostałe informacje na stronie http://kongresbibliotek.org/.
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1839069156179036/.

Doskonalenie zawodowe
W IV kwartale 2018 roku zapraszamy na następujące spotkania i szkolenia:
 Książnica Podlaska:



kontynuacja szkoleń z cyklu „Kodowanie w bibliotece” – tym razem spotkania skierowane do
bibliotekarzy filii Książnicy Podlaskiej.
8.11.018 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podlascy twórcy niepodległości Polski” –
wydarzenie organizowane przez Fundację Pole Kultury w Choroszczy oraz Książnicę Podlaską.
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Podczas sesji prezentowany będzie pierwszy numer rocznika pt. „Podlachia. Podlaskie Zeszyty
Naukowe”.

 Biblioteka Powiatowa Powiatu Białostockiego:




9.11.2018 r. – podsumowanie powiatowego konkursu ph. „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna puzzle patriotyczne” w MBP w Wasilkowie.
22-23.11.2018 – warsztaty o Niepodległej w ramach współpracy z Wydawnictwem Akapit
Press.
5.12.2018 r. – seminarium pt. „Jak skutecznie promować czytelnictwo – czyli nie ma mowy o
nudzie w bibliotece – bajanie dla dużych i małych w bibliotece” – Filia w Rybołach MBP w
Zabłudowie.

 Konferencje i warsztaty SBP:




XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki w
cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018
r., Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Szczegóły:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=20459
Aktualna oferta konferencji i warsztatów organizowanych przez SBP dostępna jest na stronie
http://www.sbp.pl/konferencje/lista_konferencji_sbp

Do poczytania
 Biuletyn EBIB, 2018, Nr 181, ph. Zarządzanie bibliotekami – aspekty prawne
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/138
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