TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8 - 15 maja 2014 r.

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r.,
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 – „Czytanie łączy
pokolenia” podkreśla, że Biblioteka stanowi centrum
wymiany
międzypokoleniowej,
w
którym
doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na
rzeczywistość. Starodawne druki mogą bez przeszkód
współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio
czy e-booków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w
bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania
z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych
pokoleń.

Uwolnij swoje książki - przynieś je do Biblioteki Politechniki Białostockiej
Książki nie mieszczą się na półce w Twojej biblioteczce?
Twoje dzieci wyrosły już ze swoich lektur? Masz na półce
kilka nietrafionych prezentów? A może szukasz
bestsellerów?
Od maja 2013 r. w Bibliotece Politechniki Białostockiej ruszyła kampania „Książka za uśmiech". W ramach tej
akcji można podzielić się z innymi tym, co już zostało przeczytane. Na „bookcrossingowym" regale umieszczane
są książki opatrzone specjalną etykietą, które można zabrać do domu.
Zapraszamy do wymiany książek - mówią Katarzyna Dąbrowska i Ewa Zwierzyńska z Biblioteki Politechniki
Białostockiej. - Bardzo lubimy czytać, ale niektóre książki są lekturą na raz i chętnie przekażemy je dalej.
Zapraszamy pracowników, studentów i wszystkich chętnych do puszczania w obieg tych lektur, które dla
dotychczasowych właścicieli są już znane, a mogą sprawić przyjemność innym czytelnikom. Ważne jest to, żeby
przyniesione książki zostawić w pudełku, specjalnie przygotowanym na tę akcję. Co się stanie z książkami?
Okleimy je i postawimy na regale, przeznaczonym na potrzeby akcji - mówią bibliotekarki. Zarówno pudełko, w
którym można zostawić lektury do oddania, jak i regał z książkami, które można sobie wziąć, znajdują się na
parterze, w pobliżu wypożyczalni. Dlaczego je oklejamy? Katarzyna Dąbrowska i Ewa Zwierzyńska wyjaśniają
-To ważne, żeby oddawane do wymiany książki nie myliły się z woluminami bibliotecznymi.
Książki można przynosić codziennie w godzinach pracy Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej, tj. w
poniedziałek i sobotę w godzinach 9.00-15.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00-19.45. Centrum
Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej ul. Zwierzyniecka 16.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: bg.gromadzenie@pb.edu.pl
Dyrektor Biblioteki PB Joanna Putko: 8 maja rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. Akcja uwalniania książek jest
wspaniałym pretekstem do odwiedzenia Biblioteki Politechniki Białostockiej w nowej siedzibie. Dzięki temu, że
mamy więcej miejsca, możemy realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Cieszę się, że także nasza
Biblioteka włączyła się w akcję uwalniania książek. Zapraszamy!

