
          
 
 

13.04.2015 – Grupa I i 14.04.2015 roku – Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w 

szkoleniu Gry „Niekomputerowe”, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia 

przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były odskocznią od świata pełnego 

komputerów i telewizji. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności 

projektowania gier edukacyjnych , tematycznych i poznali sposoby ich wykorzystania w pracy 

z użytkownikami biblioteki.  

 

  

  

 

27 .04.2015 i 28.04.2015  Grzegorz Winnicki wprowadził bibliotekarzy podregionu 

bydgoskiego w świat fotografii. Podczas warsztatów Sztuka fotografii w pracy z 

czytelnikiem i w promocji biblioteki w uczestnikach rozbudzono nowe pasje związane z 

fotografią, przekazano nowe umiejętności i tajniki dobrego fotografowania m.in. podstawowe 

zasady dobrej kompozycji, zdjęcia pejzaży, przedmiotów, architektury, camera obscura.  W 

programie szkolenia znalazło się umieszczanie fotoreportaży na wiadomosci24.pl . Następnie 

uczestnicy szkoleń zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, 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.  

 

  

  

 

 

18.05.2015 i 19.05.2015 przeprowadzono szkolenia dla dwóch 

dwudziestoosobowych grup bibliotekarzy na temat „Nie taki diabeł straszny…czyli 

organizacja ciekawych zajęć dla młodzieży”. Szkolenia przeprowadzone przez Joannę 

Podolak miało na m. in. celu podniesienie wiedzy na temat charakterystyki grup 

młodzieżowych w różnych okresach rozwoju, pogłębienie wiedzy o nowoczesnych środkach 

komunikacji elektronicznej, używanej przez młodzież, podniesienie umiejętności organizacji i 

prowadzenia zajęć dla młodzieży, praktyczne zastosowanie nowoczesnych mediów w 

promowaniu i prowadzeniu zajęć dla młodzieży, pogłębienie umiejętności angażowania 

młodzieży w organizację zajęć oraz partycypacyjnego udziału w pracy biblioteki.  



          
 
 

  

 

W dniach 25 -26 – 27.05.2015 odbyły się szkolenia dla trzech grup szkoleniowych 

na temat „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez 

twórczą aktywizację” prowadzone przez Justynę Daniel. Celem zajęć było rozwijanie 

potencjału twórczego uczestników poprzez dostarczanie ciekawych pomysłów i rozwiązań 

umożliwiających bibliotekarzom kreatywne ich wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą 

w bibliotekach, uatrakcyjnienie pracy z młodym użytkownikiem. Nauczenie bibliotekarzy 

rozbudzania w dzieciach i młodzieży nawyku sięgania  po książkę i radości płynącej z 

czytania oraz zachęcania do spędzania wolnego czasu w bibliotece jako miejscu przyjaznym i 

często odwiedzanym. Wyzwolenie kreatywności w bibliotekarzach i przekazanie wiedzy jak w 

krótkim czasie, wykorzystując tanie, proste i ogólnie dostępne materiały przygotować 

interesujące zajęcia dla dzieci i młodzieży, wyzwolić ich indywidualną aktywność twórczą. 

 

  

 

15.06.2015, 16.06.2015, 22.06.2015 i 23.06.2015 to szkolenia dla czterech  grup 

szkoleniowych z tematu „Misja biblioteka 2.0 – praca z użytkownikiem w oparciu o 

nowe technologie”. Szkolenie prowadzone przez Blankę Bobryk poszerzyło kompetencjie 



          
 
 
bibliotekarzy związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z użytkownikami 

bibliotek. Wszystkie aplikacje, które bibliotekarze poznajli na szkoleniu są bezpłatne (w 

całości lub części) i dostępne online. Pokazano, jak wzbogacać prowadzone w bibliotekach  

zajęcia o elementy multimedialne, które stają się codziennością  w otaczającej rzeczywistości. 

W programie szkolenia znalazły się m.in. programy do edycji zdjęć, tworzenia filmów i 

slajdowisk z materiału zdjęciowego i filmowego, tworzenia ilustrowanych bajek i komiksów, 

rodzinnych drzew genealogicznych. 

  

 

14.09.2015 i 15.09.2015 roku miały miejsce dwa szkolenia dla dwóch grup 

szkoleniowych na temat: „Prezi.com – tworzenie nieszablonowych prezentacji 

multimedialnych” przeprowadzone przez Mateusza Pejasa. Podczas szkolenia uczestnicy 

poznali zasady tworzenia skutecznego, prawidłowego i innowacyjnego przekazu 

informacyjnego za pomocą narzędzi Prezi, mogącego wzbogacić prowadzone zajęcia z 

użytkownikami o elementy multimedialne, a także wykorzystać je w promocji działań 

biblioteki. 

 

  



          
 
 

21.09.2015 roku Mateusz Pejas wprowadził bibliotekarzy w świat Nowych form 

promocji biblioteki m. in: grę miejska i grywalizację. Szkolenie przybliżyło 

zagadnienie grywalizacji, pokazało, jak w atrakcyjny sposób przyciągnąć nowych 

użytkowników do bibliotek i jak wykorzystać grywalizację do promocji biblioteki w 

środowisku lokalnym. 

 

  

 

19-20.10.2015 roku odbyły się warsztaty Nowe czytelnictwo. Książka 

elektroniczna w życiu biblioteki. Dr Grzegorz Gmiterek zapoznał bibliotekarzy ze 

zmianami na rynku książki, omówił temat książki cyfrowej, elektronicznej i wirtualnej. 

Omówiono i przedyskutowano coraz szersze wykorzystanie E-readerów, Tabletów, 

Smartfonów, Laptopów. 

 

  

 

16-17.11.2015 roku 2 grupy bibliotekarzy podnosiło swoje kompetencje w zakresie 

wykorzystania mediów społecznościowych do promowania działalności biblioteki. 

Uczestnikcy poznali m.in. definicję, narzędzia i użytkowników mediów społecznościowych, 



          
 
 
dowiedzieli się co to jest komunikacja marketingowa, webwriting, jak skutecznie użytkować 

media społecznościowe  i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. 

 

   

 

9.12.2015 roku bibliotekarze biorący udział w szkoleniach zostali zaproszeni                   

na Konferencję „Biblioteki nowych możliwości!” podsumowującą całe zadanie 

„Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” 

Wykład „Biblioteki w środowisku cyfrowym – problemy i perspektywy” wygłoszony przez             

dr. Pawła Marca (asystenta w Katedrze Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

W programie wykładu znalazły się zagadnienia: 

1. Biblioteki a rozwój technologii cyfrowych 

2. Systemy zarządzania treścią w bibliotekach 

3. Urządzenia mobilne – nowe kanały realizacji usług bibliotecznych 

 

Podczas Konferencji dokonano podsumowania „Szkoleń dla bibliotekarzy 2015”.                             

Na przygotowanej przez koordynatora zadania prezentacji multimedialnej przedstawiono 

wszystkie tematy zaproponowane w ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe, ilość zgłoszeń 

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

dokonano podsumowania 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 2015”  
oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 


