
 
 

Warsztat kreatywnego bibliotekarza 

 

24-25-26 kwietnia 2017 roku trzy grupy bibliotekarzy wzięły udział w warsztatach 

„Video-scribing – połączenie promocji biblioteki z pracą z młodym 

czytelnikiem”. Szkolenie prowadzone przez Grzegorza Winnickiego pozwoliło poznać 

nowe metody i formy promocji biblioteki i literatury oraz organizacji ciekawych zajęć dla 

dzieci i młodzieży. Bibliotekarze nabyli praktyczne umiejętności tworzenia filmów 

rysunkowych od odpowiedniej konstrukcji scenariusza poprzez grę aktorską lektora po 

tworzenie rysunków. 

  

  

 

5 czerwca 2017 r. – grupa I, 6 czerwca –grupa II został wprowadzona w tajniki 

„Zarządzania projektem kulturalnym”  przez Joannę Przegrocką. Szkolenie 

przyczyniło się do zwiększenia kompetencji m.in. w zakresie pracy w zespole projektowym, 

poznaniu cyklu życia zarządzania projektem, procesu planowania, przeprowadzenia i 

ewaluacji projektu. 



 

  

  

 

12-13-14 czerwca 2017 to „Biblioteka każdego człowieka – badanie potrzeb 

społeczności lokalnej” czyli sposoby zdobywania wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań 

społeczności lokalnej, która to wiedza przełoży się na umiejętność stworzenia ciekawej 

oferty dla użytkowników biblioteki. Szkolenie prowadzone przez Monikę Kwaśniak. 

  



 

   

 

Wrzesień = arteterapia. 4-5-6 września 2017 roku  trzy grupy bibliotekarzy zdobywały 

umiejętności rozwijania potencjału twórczego użytkowników biblioteki przez dostarczanie 

ciekawych pomysłów i rozwiązań. Marta Szczukiewicz – prowadząca szkolenie  

„Arteterapia w bibliotece, czyli edukacja artystyczna najmłodszych” – 

pokazywała w jaki sposób rozbudzać w dzieciach radość ze spędzania wolnego czasu w 

bibliotekach oraz jak wykorzystać naturalną, twórczą aktywność młodych użytkowników 

biblioteki. 

   



 

   

 

18-19.09.2017 to „Trudny użytkownik czy trudna sytuacja – jak temu 

zaradzić?” Dwie grupy bibliotekarzy pod okiem Beaty Tarnowskiej zdobywały 

umiejętności istotne dla każdego pracownika biblioteki. Głównym celem szkolenia było 

wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych bibliotekarzy w trudnych sytuacjach w 

bezpośrednim kontakcie z użytkownikami biblioteki. Szkolenie przyczyniło się do 

podniesienia kompetencji bibliotekarzy w pracy z trudnymi klientami poprzez zdobycie 

przez nich wiedzy na temat podstawowych zagadnień komunikacji interpersonalnej. 

 

  



 

    

 

Dobre spotkanie – jak dobrze je zorganizować i poprowadzić? – szkolenie 

przygotowane dla dwóch grup bibliotekarzy 26-27.09.2017 r. poprowadził Marcin Skrabka. 

Bibliotekarze omówili m.in. przygotowanie i organizację spotkania (aspekty praktyczne, 

aspekty prawne i finansowe, działania marketingowe, warunki techniczne)  a także 

prowadzenie potkania (np. tworzenie scenariusza, współpracę z trudnym autorem, pracę z 

publicznością) 

  

  

 



 
 

Fotocast, podcast jako nowe formy promocji biblioteki – tym tematem zajęły się 

trzy grupy bibliotekarzy w październiku (11-12-13.10.2017) Blanka Bobryk wprowadziła 

bibliotekarzy w świat podcastów i fotocastów pokazując w jaki sposób je tworzyć i 

wykorzystywać. 

  

  

 

Ostatnim tematem szkoleń dla bibliotekarzy w 2017 roku była „Praca z danymi                        

w chmurze na dysku Google” 6-7 i 13-14 listopada cztery grupy bibliotekarzy                      

pod czujnym okiem prowadzącego Marcina Skrabki zdobywało wiedzę m.in. o tym czym 

jest chmura i jak w praktyce może pomóc w pracy bibliotekarza, zdolność tworzenia 

różnego rodzaju plików w środowisku Google (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, 

formularze, ankiety, prezentacje, galerie zdjęć) oraz ograniczenia z tym związane, 

zarządzanie wirtualnym kalendarzem: tworzenie i udostępnianie wydarzeń i wpisów, 

współdzielenie kalendarza, zamieszczanie, edytowanie i przesyłanie plików za pomocą 

„chmury”. 

 

 



 
 

  

  
 

 

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania 
„Warsztat kreatywnego bibliotekarza” dofinansowano 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 


