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Stawiam na rozwój – szkolenia bibliotekarzy dolnośląskich 

Jesienią ruszają szkolenia dla bibliotekarzy publicznych z terenu Dolnego Śląska w ramach projektu Stawiam na 

rozwój – szkolenia bibliotekarzy dolnośląskich dofinansowanego z programu „Partnerstwo dla książki” ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Szkolenia mają charakter dwutorowy. Z jednej strony bibliotekarze mają szansę rozwinąć i wzmocnić osobiste kompetencje w zakresie rozwoju swojej kariery 

zawodowej, pracy nad motywacją, samoświadomością, efektywnością, ustalaniem priorytetów oraz sztuką negocjacji  w zespole i z partnerem zewnętrznym.  

Z drugiej strony będą okazją do poznania wartościowych, nietuzinkowych form działania biblioteki i pracy z użytkownikiem. Zamknięciem projektu będzie 

sesja poświęcona inspirującym działaniom i trendom popularyzującym książkę, czytelnictwo i bibliotekę pn "Zrób sobie bibliotekę" w ramach  

XI Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich. Łącznie projekt obejmie: 198 osób i 9 wydarzeń.  

 

Harmonogram szkoleń: 

Lp. TEMAT PROWADZĄCY TERMIN 

1 Jak mieć czas nie mając czasu, czyli zarządzanie czasem dla bibliotekarzy Tomasz Janik 7 września 2017 r. 

2 Wygrany - wygrany, czyli jak bibliotekarz może skutecznie prowadzić negocjacje w 

zespole i z użytkownikami 

Tomasz Janik 8 września 2017 r. 

3 Młodzież - pokolenie gadżetów , czyli jak wykorzystać mobilne urządzenia 

elektroniczne w pracy bibliotekarza z młodzieżą ... i nie tylko 

Izabela Drapała 11 września 2017 r. 

4 Biblioteka - moja prawdziwa pasja, czyli o motywowaniu bibliotekarzy Marta Henzler 18 września 2017 r. 

5 Czym skorupka za młodu nasiąknie...”. Literatura instrukcją i inspiracją we 

wspieraniu rozwoju dziecka 

Amelia Jachimowicz 19 września 2017 r. 



Patronat medialny:                     
 

6 Idea dobrej zabawy w bibliotece. Bibliotekarze stawiają na FlashMob i LipDub Grzegorz Winnicki 2 października 2017 r. 

7 Z aparatem między regałami - sztuka fotografowania dla bibliotekarzy i użytkowników Grzegorz Winnicki 3 października 2017 r. 

8 Planszóweczki w bibliotece - projektowanie i wykorzystanie gier planszowych w pracy 

z użytkownikiem od 1-99 

Maciej Rynarzewski 5 października 2017 r. 

9 Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich ph.  „Zrób sobie bibliotekę”  8 listopada 2017 r. 

 

Szczegóły rekrutacji wkrótce. 

 

Beata Jasiak – koordynator projektu 

 

 


