
          
 
 

13.10.2014 – Grupa I i 14.10.2014 roku – Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w 

szkoleniu „Innowacyjne formy promocji książki i biblioteki np. FlashMob i 

Lipdub”. Szkolenia przeprowadził Grzegorz Winnicki. W programie szkolenia znalazło się 

teoretyczne omówienie form promocji książki takich jak FlashMob i Lipdub. Następnie 

uczestnicy szkoleń zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, książki i hasła promocyjne wyszli 

poza mury biblioteki, gdzie przećwiczono zdobytą wiedzę a na koniec omówiono efekty pracy 

– tak, by każdy z uczestników otrzymał istotne dla korekty swoich zachowań informacje 

zwrotne.  

 

27.10.2014 i 28.10.2014 przeprowadzono szkolenia dla dwóch 

dwudziestoosobowych grup bibliotekarzy na temat „Wysoka jakość usług gwarancją 

zadowolenia użytkownika biblioteki”. Szkolenia przeprowadzone przez dr Sylwię 

Bielawską. Szkolenie uzmysłowiło bibliotekarzom, że współczesne biblioteki to nowoczesne 

firmy, które jeśli chcą utrzymać swoją pozycję, muszą stale się rozwijać, wdrażać nowe 

technologie i dbać o poziom kwalifikacji oraz kompetencji zatrudnionych w nich osób. 

Usługowy charakter działalności bibliotecznej oraz duży wpływ personelu na efektywność 

funkcjonowania biblioteki sprawiły, iż najcenniejszym elementem poszczególnych bibliotek 

stali się ludzie w niej pracujący, gdyż są podstawą oryginalnej i wyjątkowej kultury 

organizacyjnej zapewniającej sukces. Osoby mające bezpośredni kontakt z 

Klientem/Czytelnikiem są wizytówką biblioteki. Na podstawie wrażeń, jakie Klient/Czytelnik 

wynosi z kontaktu z nimi – buduje sobie opinię o całej bibliotece. 

 

W dniach 6.11.2014 i 7.11.2014 odbyły się szkolenia dla dwóch dwunastoosobowych 

grup szkoleniowych na temat „Infografika – graficzne piękno – tworzenie i 

realizacja promocyjnych materiałów w bibliotece i o bibliotece” prowadzone przez 

Macieja Rynarzewskiego. Uczestnicy poznali historię historia infografiki jako sposobu 

przekazywania informacji,  dowiedzieli się do jakich treści możemy stworzyć infografikę, 

poznali rodzaje występujących infografiki. 

 Po szkoleniu Bibliotekarze są w stanie samodzielnie zaprojektować ikonografiki promujące 

wydarzenia biblioteczne – a więc wypromować swoją bibliotekę w lokalnej społeczności, 

zgodnie z bieżącymi potrzebami bibliotek.  

 

17.11.2014 i 18.11.2014 to szkolenia dla dwóch dwudziestoosobowych grup 

szkoleniowych z tematu „Wydłuż swoją dobę – zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie 



          
 
 
prowadzone przez Jolantę Korczowską. Szkolenia uświadomiły uczestnikom, jak ważne jest 

sprawne wykorzystanie czasu i wynikających z tego korzyści. Bibliotekarze poznali i nauczyli 

się stosowania narzędzi usprawniających zarządzanie czasem,  ograniczenie złodziei czasu 

obniżających efektywność pracy, opanowali sposoby planowania i ustalania priorytetów a 

także doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i asertywnych przydatnych w efektywnej 

organizacji czasu i rozwijanie umiejętności formułowania realistycznych celów. 

 

21.11.2014 i 28.11.2014 roku miały miejsce 2 szkolenia dla dwóch 

dwudziestoosobowych grup szkoleniowych na temat: „Edukacja informacyjna oraz 

zbiory typu Open Access” przeprowadzone przez Lidię Derfert-Wolf. Podczas szkolenia 

uczestnicy poznali koncepcje otwartej kultury, elementów prawa autorskiego, wyszukiwali 

otwarte zasoby edukacyjne, poznali  kwestie rozpowszechniania utworów na wolnych 

licencjach a także zobaczyli możliwość wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w 

pracy biblioteki publicznej. 

 

24.11.2014 i 25.11.2014 roku odbyły się szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych na 

temat: „Darmowe oraz oparte o wolne licencje zasoby graficzne do wykorzystania 

w pracy bibliotekarza” prowadzone przez Macieja Rynarzewskiego. Bibliotekarze podczas 

szkolenia poznali darmowe programy graficzne i poznali ich obsługę, dowiedzieli się gdzie i 

jak szukać darmowych zasobów graficznych, czym wolno posługiwać się w pracy 

bibliotekarza. 

 

9.12.2014 roku bibliotekarze biorący udział w szkoleniach zostali zaproszeni na 

Konferencję „Bibliotekarze na miarę XXI wieku!” podsumowującą całe zadanie 

„Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” 

Wykład „Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii” dr. 

Grzegorza Gmiterka wprowadził Bibliotekarzy w świat nowych technologii. Wykładowca 

zaprezentował nowoczesne czytniki i omówił ich coraz szersze wykorzystanie w bibliotekach 

w Polsce i na świecie, słuchacze mieli też możliwość skorzystania z wybranych czytników, 

które wykładowca zaprezentował podczas wystąpienia. Uczestnicy poznali historię i definicję 

książki elektronicznej, terminologię dotyczącą interaktywnych i mobilnych technologii. 

Zaprezentowano interesujące strony internetowe związane z tematem pozwalające poszerzyć 

wiedzę. 



          
 
 
Podczas Konferencji dokonano podsumowania „Szkoleń dla bibliotekarzy 2014”. Na 

przygotowanej przez koordynatora zadania prezentacji multimedialnej przedstawiono 

wszystkie tematy zaproponowane w ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe, ilośc zgłoszeń 

na poszczególne tematy, wybrane tematy. Przedstawiono ilośc przeszkolonych osób, 

dokonano podsumowańia ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników po każdym 

szkoleniu. Przedstawiono także sylwetki wszystkich trenerów.  

Na zakończenie dyrektor WiMBP-  Ewa Stelmachowska wręczyła uczestnikom szkoleń 

certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.  

 

 
Szkolenia zrealizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 

 im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy dofinansowano ze środków  
Instytutu Książki  w ramach programu dotacyjnego  

„Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” 


