
                                               

 
 

 

17 września 2013 r. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach zadania „Szkolenia                 
dla bibliotekarzy 2013” organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną                
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych 

podregionu bydgoskiego.   
Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu z zakresu technologii informatycznych: 

Blogi biblioteczne, strony WWW, portale społecznościowe, czyli rzecznictwo 
przez nowe formy komunikacji. Szkolenie prowadził Łukasz Twarowski - pracownik 
Działu Informatycznego WiMBP w Bydgoszczy. 28 października 2013 r. w szkoleniu            

z tej tematyki wzięli udział bibliotekarze grupy drugiej.   
 

20 września 2013 r. zorganizowano kolejne szkolenie z zakresu technologii 
informatycznych: Tworzenie obrazów graficznych w programie MS Office (m.in. 
projektowanie plakatów, ulotek). Szkolenie prowadził Wojciech Planer - pracownik 

Działu Informatycznego WiMBP w Bydgoszczy. 
 

  
 

 

W dniach 7-8 listopada 2013 r. zaprosiliśmy kadrę zarządzającą bibliotekami 
podregionu bydgoskiego na warsztaty :”Trening umiejętności kierowniczych.               

Jak kierować skutecznie” Warsztaty poprowadziła Hanna Łowicka.  
Szkolenie przybliżyło umiejętności istotne dla każdego kierownika. W warsztatów 

ćwiczono umiejętności pozwalające skutecznie wywierać wpływ na postawy pracowników 

m.in. techniki przekazywania informacji zwrotnych, motywowania, delegowania, 
rozwijania pracowników metodą coachingu oraz przeprowadzania z pracownikami 

rozmów dyscyplinujących. Zdobyta wiedza pozwoli określić stosowane style przywódcze, 
dostosować sposoby motywowania do typów osobowości pracowników, motywować 
poprzez udzielenie informacji zwrotnej pracownikowi. Dodatkowo Uczestnicy będą 

potrafili zdiagnozować etapy rozwoju kluczowych kompetencji u swoich pracowników, 



                                               

 
 

lepiej delegować zadania, przeprowadzać rozmowy coachingowe oraz przygotować się      

na trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami. 
 

  
 

  
 

 
 

14-15 listopada 2013 r. pierwsza grupa a 27-28 listopada 2013 r. grupa 
druga poznała tajniki „Skutecznego zarządzania projektami w kulturze”. Warsztaty 

poprowadziły: Hanna Łowicka oraz Katarzyna Lipowiec. 
 Zarządzanie projektami to dziś niezbędny  zestaw umiejętności osób 

zarządzających nowoczesną biblioteką. Niezbędna jest umiejętność pracy w zespole 

projektowym, ale także planowania, organizacji i kontrolowania projektu na każdym 
etapie jego realizacji. Dobre zarządzanie ułatwia realizowanie projektów i zwiększa 

prawdopodobieństwo sukcesu. 
Szkolenie skierowane było do dyrektorów, kierowników i członków zespołów 

projektowych bibliotek samorządowych 



                                               

 
 

   
 

   
 

 
Szkolenia organizowane przez WiMBP w Bydgoszczy w ramach zadania  

„Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” finansowane były ze środków Instytutu Książki,  

dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

 


