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kwietnia 2016 – grupa I, 12 kwietnia 2016 – grupa druga, 13 kwietnia 2016 – grupa III

bibliotekarzy – wzięła udział w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na programy
edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii.

Szkolenia prowadzone przez

Elżbietę Nawrocką pozwoliły poznać nowe metod i form pracy, zapoznać się z podstawowymi
etapami opracowywania programów edukacyjnych i literackich z elementami biblio i bajkoterapii
jako narzędzia pracy bibliotekarza, nabyć praktyczne umiejętności konstruowania i wykorzystania
projektu w edukacji czytelniczej a także zapoznanie z pojęciem biblioterapii i sposobami jej
zastosowania w pracy bibliotekarza.

20, 21, 22 Kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty dla trzech grup bibliotekarzy: Biblioteka
dobrym miejscem dla młodzieży. Dorota Woźnica zapoznała bibliotekarzy z aktywnymi
metodami i narzędziami angażowania młodzieży, pokazała w jaki sposób przygotować atrakcyjne
oferty skierowane do młodych ludzi. Bibliotekarze poznali inspirujące przykłady działań na rzecz
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młodzieży pomagające rozbudzać w młodych użytkownikach biblioteki ich naturalną, twórczą
aktywność.

23 maja – grupa I, 22 maja – grupa II i 23 maja – grupa III bibliotekarzy wzięła udział
w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na pracę z książką dla dzieci. Szkolenie, które
przeprowadziła Elżbieta Nawrocka przyczyniło się do zwiększenia kompetencji związanych
z profesjonalnym prowadzeniem zajęć, wzmocniło orientację na młodszego czytelnika i jego
rzeczywiste potrzeby, uświadomiło rolę dobrze przeprowadzonych zajęć dla sukcesu biblioteki.
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Czerwiec 2016 to Biblioteka dobrym miejscem dla seniorów. Szkolenie 1-dniowe dla 4 grup
bibliotekarzy przeprowadzone przez Beatę Tarnowską, którego celem było nabycie przez
bibliotekarzy umiejętności aktywizowania, motywowania i zachęcania osób starszych do
uczestnictwa w działaniach proponowanych w bibliotekach, poznanie możliwości biblioteki
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publicznej jako przestrzeni do aktywizacji seniorów a także tworzenie przykładowej oferty
biblioteki skierowanej do osób starszych i zrozumienie, na czym polega specyfika pracy
z
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międzypokoleniowe. Szkolenie 1-dniowe dla 4 grup bibliotekarzy prowadzone przez Beatę
Tarnowską. Głównym celem szkolenia było uświadomienie bibliotekarzom, że biblioteka
publiczna jest dobrym miejscem do realizowania działań międzypokoleniowych oraz przekazanie
praktycznych umiejętności inicjowania w bibliotece oferty dla różnych grup wiekowych
z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb edukacyjnych i kulturalnych juniorów i seniorów.
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12-13-14 października 2016 to szkolenia dla trzech dwudziestoosobowych grup bibliotekarzy na
temat „Biblioteka dobrym miejscem z wysoką jakością usług”. Szkolenia przeprowadzone
przez dr Sylwię Bielawską uzmysłowiło bibliotekarzom, że współczesne biblioteki to nowoczesne
firmy, które jeśli chcą utrzymać swoją pozycję, muszą stale 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.
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10 listopada 2016 – Biblioteka dobrym miejscem na wolontariat. Szkolenie 1-dniowe dla
1 grupy. Szkolenie poprowadziła Olga Silifirska. Uczestnicy poznali regulacje prawne związane
z organizacją wolontariatu w bibliotece, dowiedzieli się skąd i jak pozyskiwać społeczników do
wspólnego działania oraz jak przygotować siebie i swoją instytucję do współpracy z nimi, poznali
sposoby motywacji i nauczyli się jak zaplanować ścieżkę rozwoju wolontariusza oraz
jak zaplanować długoterminowy plan współpracy.
.
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14 i 15 listopada 2016 – Biblioteka dobrym miejscem z dobra identyfikacją wizualną.
Szkolenie 1-dniowe dla 2 grup. Szkolenie prowadziła Matylda Gąsiorowska. Był to aktywny
warsztat poruszający kwestie wizerunku biblioteki w przestrzeni publicznej, podczas którego
uczestnicy dowiedzieli się, co zrobić, aby biblioteka stała się miejscem rozpoznawalnym
w przestrzeni publicznej miasta/wsi. Szkolenie miało także na celu uwrażliwienie na kwestie
związane z kulturą, tradycją miasta – jak wprowadzić spójny wizerunek biblioteki.

Grudzień 2016 – Konferencja podsumowująca cykl szkoleń „Biblioteka dobrym miejscem”
Dr Sylwia Bielawska wygłosiła wykład „Ewolucja czy rewolucja? O bibliotekach i
bibliotekarzach w przyszłości słów kilka”.

Wykład oscylował wokół zagadnień scenariuszy

przyszłości bibliotek według badań foresithigowych Edwina Bendyka i Alka Tarkowskiego. Dr
Sylwia Bielawska skupiła się na roli biblioteki w środowisku lokalnym, nowych rolach
bibliotekarzy oraz nowinkach technologicznych, które zawitają w bibliotekach, aby na końcu
podać złote zasady nowoczesnej obsługi, budowania trwałych relacji, prób podniesienia poziomu
czytelnictwa.
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Podczas Konferencji dokonano podsumowania „Szkoleń dla bibliotekarzy 2016”. 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 2016”
oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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