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Opis warsztatów, prezentacji i spotkań
Blok POKAŻ SIĘ! – warsztaty
Coming Out! – czy biblioteka może być wiralna? - Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe / Creative Commons
Polska)

czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00, piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) jest specyficznym rodzajem działań
marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą
rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja,
może to być tzw. budowanie świadomości marki oraz jej pozycjonowanie, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z
nazwą, logo firmy (źródło: Wikipedia, lic. CC By-Sa).
"Marketing? W internecie? Wirusowy? Przecież nie mamy środków!" Promocja bardziej niż środków wymaga dystansu
do siebie i pozbycia się kompleksów. Podczas warsztatów spróbujemy określić najlepsze kanały komunikacji dla
biblioteki oraz możliwości wirusowego marketingu dla bibliotek lub wydarzeń z nimi związanych. Jeśli nie wirus, to co?
Spróbujemy wyprodukować i opublikować możliwie dużo i tanio informacji i komunikatów o bibliotekach, tam gdzie
jeszcze ich nie ma. Na warsztat zapraszam bibliotekarki i bibliotekarzy nie bojących się eksperymentów oraz tych,
którzy czują, że posiadają ciekawe kompetencje techniczne i kreatywne, których nie mieli jeszcze okazji wykorzystać
w bibliotece.

Aaaa marka potrzebna od zaraz! Branding i jego rola w działalności bibliotek - Agata Szczotka-Sarna (PR
Partner)

czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00, piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Branding, corporate identity, experience marketing – anglojęzyczne terminy mnożą się jak australijskie króliki.
Spotkanie naświetli znaczenie wybranych pojęć marketingowych nowego wieku i wyjaśni ich rolę w budowaniu marki
oraz komunikacji biblioteki z otoczeniem.
Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania:





Skąd wziąć markę i co można z nią zrobić?
Czy logo to tylko makijaż, czy twarz biblioteki, i co z resztą stroju?
Czemu osobiste doświadczenia budują silniejsze wspomnienia i jak to się ma do komunikacji z otoczeniem?
Czy BUWing istnieje i – jeśli tak – dlaczego warto poznać ten trend? (case study)
Celem zajęć jest pokazanie, jak – poprzez kreowanie i kształtowanie marki – skutecznie budować relacje z grupami
otoczenia oraz informować o usługach i aktywnościach bibliotek.

Spotkajmy się w bibliotece na KAWIE – o rzecznictwie i wystąpieniach publicznych w bibliotekach –
Maja Branka (Idea Zmiany), Joanna Wcisło (Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie)

czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Celem zajęć jest prezentacja rzecznictwa – skutecznej metody budowania wizerunku biblioteki jako instytucji
wiarygodnej i ważnej społecznie. Jedną z ważnych umiejętności osobistych, koniecznych w realizacji działań
rzeczniczych, są wystąpienia publiczne, którym poświęcimy część zajęć. Zajęcia będą realizowane metodą
warsztatową.
Dzięki udziałowi w warsztacie dowiesz się:
1. Na czym polegają działania rzecznicze i jak możesz je prowadzić w bibliotece.
2. Do kogo i w jaki sposób mówić o działaniach biblioteki, żeby budować wiarygodny wizerunek.
3. Jakie są warunki budowania wiarygodności osobistej.

Jak przekonać wójta i burmistrza? Dyskusja z udziałem samorządowców – Noemi Gryczko (Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Dobre, partnerskie relacje z władzami samorządowymi leżą w interesie każdej biblioteki. Dyrektorzy i dyrektorki
bibliotek starają się wpływać na decyzje swoich organizatorów po to, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby
społeczności lokalnych. Każda relacja jest oparta na komunikacji, także ta z wójtem, czy burmistrzem. Jak wyglądają
relacje osób pracujących w bibliotece z wójtami i burmistrzami? Jakie są skuteczne metody przekonywania władz
lokalnych? Jak udowodnić, że biblioteka jest tak samo ważna, jak wodociąg? Czego oczekują wójtowie i
burmistrzowie, a czego bibliotekarze? Celem warsztatu jest porozmawianie o sprawdzonych sposobach budowania
relacji z władzami samorządowymi. Gośćmi warsztatu będą burmistrzowie i wójtowie, którzy podzielą się z
uczestnikami swoją perspektywą – powiedzą, co z ich punktu widzenia się sprawdza, a co nie.
W dyskusjach wezmą udział: Teresa Jankowska - Burmistrz Gminy Brzeszcze, Jan Mołodecki - Wójt Gminy
Hrubieszów, Marcin Skonieczka - Wójt Gminy Płużnica i Henryk Brzyszcz - Burmistrz Gminy Konstantynów Łódzki.

Blok WŁĄCZ SIĘ! – warsztaty
MAK+ bez tajemnic - Jakub Salamon (Instytut Książki)
czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00, piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Celem warsztatów jest pokazanie zalet jednolitego systemu katalogowania zbiorów w bibliotekach, niezależnie od ich
rodzaju - zaczynając od książek, poprzez czasopisma, filmy, na wycinkach prasowych, artykułach czy eksponatach
kończąc. W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane wszystkie funkcjonalności modułu katalogowania, włączając
również te mniej znane, ale użyteczne możliwości. Pokrótce omówione zostaną pozostałe moduły systemu:
wypożyczalnia, czytelnia, magazyn, raporty. Warsztaty będą prowadzone w formie otwartej dyskusji i pracy na
działającym systemie bibliotecznym.

Praktyczny przewodnik digitalizacji – Maciej Chojnacki (Digital Center)
czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00, piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Każdego roku tysiące książek i innych wartościowych dokumentów prześlizguje się przez palce ludzkości z powodu
ubytków i zniszczeń. Dlatego coraz bardziej popularna staje się digitalizacja i tworzenie bibliotek cyfrowych, dzięki
którym możliwe będzie zachowanie zbiorów w idealnym stanie jeszcze dla wielu przyszłych pokoleń. Sporo bibliotek,
zwłaszcza tych mniejszych, pomija aspekt digitalizacji w swojej działalności. Powodem tego jest brak środków
finansowych na zakup skanerów, a także niedobór specjalistycznej wiedzy w dziedzinie digitalizacji. Podczas
warsztatów wyjaśnimy, jak ominąć obydwie przeszkody. Na cele digitalizacji przeznacza się w Polsce coraz więcej
środków finansowych, pojawiają się nowe programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można
skorzystać także z licznych projektów unijnych. Dzięki takim programom nawet najmniejsze instytucje mogą pozwolić
sobie na zakup profesjonalnego skanera dziełowego czy też zlecić usługi digitalizacji firmie zewnętrznej. Na
warsztatach przybliżymy temat, jak skutecznie pozyskać środki na rozbudowę pracowni digitalizacji. W przyszłości
chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Opowiemy, jak urządzić pracownię digitalizacji, jak
dobrać odpowiedni sprzęt, kiedy bardziej opłaca się kupić skaner, a kiedy zlecić usługę skanowania, jak zorganizować
bibliotekę cyfrową, jak przechowywać i obrabiać pliki, a następnie je udostępniać. Nauczymy, jak obsługiwać skaner
Zeutschel 12000 wraz z oprogramowaniem Omniscan. Na sprzęcie tym można zeskanować duże formaty

dokumentów (A2), w kolorze oraz w czerni i bieli. Posiadamy wiele rodzajów takich urządzeń – zarówno skanujące w
podwyższonej jakości – HQ, jak i prostsze, z funkcją BookCopy – czyli skanowaniem bezpośrednio do pendrive'a.
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz umiejętność obsługi skanera.

Dostępność technologii informacyjno komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych – Bartosz
Mioduszewski (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo)
czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15

Warsztat podzielony będzie na trzy części. Pierwsza, wprowadzająca, poświęcona będzie barierom, na jakie natrafiają
osoby niepełnosprawne w dostępie do technologii informacyjno- komunikacyjnych. Prowadzący i uczestnicy
doświadczalnie spróbują zdefiniować najczęściej występujące bariery. Druga część warsztatu poświęcona będzie
prezentacji urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają minimalizację tych barier i dostęp do komputera osobom
niepełnosprawnym. Zaprezentowane zostaną alternatywne urządzenia służące komunikacji z komputerem; specjalne
klawiatury, przyciski, urządzenie zastępujące mysz za pomocą kamery pozwalającej na sterowanie komputerem
głową, klawiatura dotykowa. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem udźwiękowiającym komputer
dla osób niewidomych, a także programem powiększającym dla osób niedowidzących. Trzecia część warsztatu
poświęcana będzie dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych. Zostaną omówione podstawy
wytycznych dotyczących ułatwień dostępu do zawartości sieci 2.0 WCAG 2.0. Następnie uczestnicy wraz z
prowadzącym spróbują sprawdzić dostępność stron WWW wybranych przez siebie bibliotek.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci w Internecie – praktyczne wykorzystanie materiałów
edukacyjnych "3…2…1…Internet" w bibliotekach – Katarzyna Lorecka (Microsoft)
czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Internet i nowe technologie ułatwiają zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, nawiązywanie kontaktów i
dostęp do rozrywki. Technologie niosą ze sobą wiele korzyści, ale także potencjalne zagrożenia, na które szczególnie
narażone są dzieci i młodzież. Firma Microsoft wraz ze swoimi partnerami społecznymi przygotowała materiały
edukacyjne "3...2...1...Internet", adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Jest to pięć odcinków
kreskówki, w której piątka bohaterów styka się z ryzykownymi zachowaniami w Sieci. Po obejrzeniu każdej z
kreskówek uczniowie, w ramach ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, dokonują wyboru pomiędzy zachowaniem
bezpiecznym a ryzykownym, poznają też możliwe konsekwencje swoich decyzji.
Zajęcia z wykorzystaniem "3…2…1…Internet" można przeprowadzić nawet w słabo zinformatyzowanych placówkach –
wystarczy komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do telewizora. Materiały otrzymały pozytywną opinię kuratoriów
oświaty i prestiżową nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego "Najlepsza kampania
edukacyjna roku 2010". W propagowaniu bezpieczeństwa w Internecie niezwykle ważne jest partnerstwo różnych
instytucji, które mogą wykorzystać swoje zaplecze, wiedzę i doświadczenie. Biblioteki publiczne mogą być naturalnym
partnerem i realizatorem celów kampanii promującej bezpieczne korzystanie z Sieci. Jednak konieczne jest zdobycie
przez bibliotekarzy niezbędnej wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i tego, jak w ich obliczu skutecznie sobie
radzić. Warsztaty pomogą taką wiedzę zdobyć i przygotują uczestników do samodzielnego korzystania z materiałów
edukacyjnych "3...2..1..Internet" w codziennej pracy z dziećmi odwiedzającymi biblioteki.

Blok POCHWAL SIĘ! – spotkania
Dobre praktyki bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek

Biblioteki, wyłonione w konkursie, przedstawią różne prowadzone przez siebie działania, mogące stanowić inspirację i
zachętę dla innych. Bibliotekarze z tych placówek podzielą się doświadczeniami i pomysłami, pochwalą osiągnięciami,
udzielą praktycznych wskazówek, odpowiedzą na pytania słuchaczy.

Tematy spotkań
Temat: Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece
czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00
Biblioteki przygotowują ciekawe oferty wakacyjne dla mieszkańców swoich miejscowości, a także dla osób
przyjezdnych. Dzieci na wakacjach u dziadków, dorośli na urlopie czy młodzi ludzie wędrujący po Polsce z plecakami
mogą potrzebować na przykład informacji turystycznej, dostępu do Internetu, ciekawych wydarzeń.

Pochwalą się:



Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie, woj. lubelskie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, woj. wielkopolskie

Temat: Szukasz pracy? Biblioteka Ci pomoże
czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00
Osoby szukające pracy często nie wiedzą, jak przygotować życiorys, gdzie szukać ofert pracy. Coraz więcej ogłoszeń
ukazuje się w Internecie, a nie wszyscy mają do niego dostęp w domu. Biblioteka może takim osobom nie tylko
pomóc rozpocząć poszukiwania, ale także zorganizować dla nich wsparcie psychologiczne czy doradztwo zawodowe.

Pochwalą się:



Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie, filia w Rykoszynie, woj. świętokrzyskie
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, woj. wielkopolskie

Temat: A co dla czterdziestolatków?
czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Niemal wszystkie biblioteki mają atrakcyjną ofertę dla dzieci. Wiele bibliotek organizuje również ciekawe zajęcia dla
seniorów. Mniej jest tych, które proponują aktywności interesujące dla osób dorosłych. Może warto przyciągnąć tę
grupę do biblioteki? I jak to zrobić?

Pochwalą się:





Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - Węgliniec, Filia Biblioteczna w Ruszowie, woj. dolnośląskie
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia nr 6 w Płazie, woj. małopolskie
Biblioteka Gminna w Ząbrowie, woj. warmińsko-mazurskie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, woj. kujawsko-pomorskie

Temat: Jak przyciągnąć tych, którzy nie muszą już czytać lektur?
czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30, piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15

Młodzi ludzie pomiędzy 16 a 30 rokiem życia często nie wiedzą, gdzie mają realizować swoje pasje i rozwijać
zainteresowania. Biblioteka to miejsce, gdzie w fajnej atmosferze mogą spotkać się, żeby porozmawiać o muzyce,
filmie, komiksie czy fotografii.

Pochwalą się:





Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, woj. podkarpackie
Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie, woj. świętokrzyskie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, woj. mazowieckie
Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie

Temat: Gdzie ukrywają się wolontariusze?
piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Wiele osób aktywnych zawodowo lub takich, które właśnie przechodzą na emeryturę, ma chęć dzielenia się swoją
wiedzą. Nabyli w życiu wiele różnych umiejętności, które mogą przekazać innym. Biblioteki wykorzystują jako
wolontariuszy nie tylko młodzież szkolną czy studentów, ale również osoby dorosłe, które chętnie poświęcają kilka
godzin w tygodniu, żeby podzielić się z innymi swoim doświadczeniem.

Pochwalą się:



Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, woj. lubelskie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, filia Żegiestów, woj. małopolskie

Temat: Sport, zdrowie, rekreacja - nieoczywiste tematy w bibliotece
piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Wiele osób chciałoby rozpocząć bardziej aktywny i zdrowy tryb życia, ale nie wie, jak się do tego zabrać. Biblioteka
może im pomóc w zdobyciu informacji o profilaktyce zdrowotnej, podsunąć pomysł regularnego uprawiania
niewymagającej dyscypliny sportu, nauczyć, jak o siebie dbać.

Pochwalą się:



Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem, woj. podlaskie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach, woj. podkarpackie

Blok DOWIEDZ SIĘ! – spotkania
Dyskusyjne Kluby Książki - bo zajmowanie się książkami jest pasjonujące – Marek Jurowski (Książnica
Kopernikańska)

czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00
56% Polaków nie czyta książek, czyżby więc czytający byli w mniejszości? Na czym zatem polega fenomen
Dyskusyjnych Klubów Książki? Czy książką można zachęcić Polaków do chodzenia do bibliotek, do uczestnictwa w
kulturze literackiej? Czy na pewno Dyskusyjne Kluby Książki to miejsca dla tych, którzy czytają i lubią o tym
rozmawiać? A może książka stała się już na tyle elitarnym medium w Polsce, że nie jest dla wszystkich?
O niezwykłości Dyskusyjnych Klubów Książki swobodnie, w nieskrępowanej formie będą dyskutować ludzie książki.

OTWÓRZ książkę czy ODTWÓRZ książkę? - czytelnicy w świecie nowoczesnych technologii – Agnieszka
Koszowska (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski)

czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00

Coraz więcej książek w Polsce i na świecie dostępnych jest w postaci elektronicznej. Czytelnicy stają dziś przed
wieloma wyborami: mogą kupować tradycyjne papierowe książki lub wypożyczać je w bibliotece, nabywać e-booki u

komercyjnych dostawców lub ściągać za darmo z Internetu, korzystać ze zbiorów e-książek w bibliotekach lub
pobierać je i odtwarzać na własnych urządzeniach mobilnych. Dla wielu osób czytanie książek w postaci elektronicznej
(na e-czytnikach, przenośnych komputerach, tabletach czy smartfonach) jest propozycją bardziej atrakcyjną niż
czytanie w sposób tradycyjny. Co biblioteki mogą zaoferować takim osobom? Czy czytelnicy zainteresowani czytaniem
e-książek są potencjalnymi użytkownikami czy nie-użytkownikami bibliotek? Czy rozwijający się dynamicznie rynek
książki elektronicznej stanowi szansę czy zagrożenie dla bibliotek? Czy promocja czytelnictwa w bibliotekach może się
ograniczać tylko do tradycyjnej książki papierowej? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas
spotkania pt. "OTWÓRZ książkę czy ODTWÓRZ książkę? - czytelnicy w świecie nowoczesnych technologii". Uczestnicy
spotkania będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w rozwoju książki elektronicznej, a także uzyskać
lub usystematyzować wiedzę na temat e-booków (rodzajów, właściwości, formatów, źródeł pozyskiwania, zasad
korzystania i urządzeń do odtwarzania). Na spotkaniu zaprezentujemy także nowe usługi bibliotek na świecie,
odpowiadające potrzebom czytelników książek elektronicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w spotkaniu i do dyskusji o e-książkach w bibliotece.

Biblioteka jako wyspa szans. Jak budować wokół biblioteki partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego? –
Wojciech Kłosowski

czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30
Spotkanie "Biblioteka jako wyspa szans" jest adresowane do tych bibliotekarzy i liderów lokalnych, którzy są gotowi
podjąć próbę świadomego włączenia biblioteki w proces rozwoju lokalnego. Spotkanie będzie składać się z dwóch
półgodzinnych wykładów wzbogaconych multimedialną prezentacją przykładów praktycznych. Po każdej części
wykładowej nastąpi 15-minutowa dyskusja z udziałem publiczności.
W części pierwszej spotkania pt. "Biblioteka w strategii rozwoju lokalnego" zostaną omówione następujące
zagadnienia:
Czym jest w istocie rozwój lokalny? Jaka jest w nim rola kultury? Wyzwania epoki ponowoczesnej: społeczeństwo
wiedzy; niewiedza jako czynnik wykluczenia społecznego; lokalny kapitał ludzki jako suma indywidualnych i
zbiorowych kompetencji; kreatywność jako czynnik sukcesu indywidualnego i rozwoju lokalnego; co to jest kapitał
kreatywny? Przyszłość zarządzania publicznego: partycypacja obywateli w decyzjach lokalnych.
Druga część spotkania pt. "Partnerstwo lokalne wokół biblioteki" zawierać będzie następujące zagadnienia:
Jakie partnerstwo budować wokół biblioteki? Kto jest potencjalnym partnerem? Rola edukacji kulturalnej i animacji
kultury w rozwoju lokalnym. Umacniać wspólnotę czy wspierać kreatywnych indywidualistów? Co to jest kapitał
społeczny i jak biblioteka może przyczynić się do jego wzmacniania? Kilka słów o debacie nad tożsamością lokalną;
biblioteka jako szkoła debaty publicznej.

A(tmos)FERA w bibliotece – dlaczego warto postępować na przekór wszystkim? - Asia Podolak (Planeta
11)

czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30
Celem warsztatu, o przekornym tytule "A(tmos)FERA", jest pokazanie, że wszelkie inicjatywy należy realizować
przebojowo, z odwagą, ale i …humorem. Biblioteki są nielicznymi miejscami, kojarzącymi się z ciszą, skupieniem oraz
"świętością", wynikającą ze specyfiki gromadzonych materiałów. Lecz biblioteka może charakteryzować się
nieprzeciętną atmosferą, aktywnością, różnorodnością realizowanych pomysłów, przyjaznym klimatem, bogactwem
kolorów i wesołością. Jest bowiem żywym organizmem, który tworzą pracujący w niej ludzie oraz odwiedzający ją
klienci. Aby zbudować taką atmosferę, nie potrzeba gigantycznych funduszy, lecz odrobiny kreatywności i odwagi, a
także konsekwencji i wiary w realizację marzeń. Warsztat będzie miał formę interaktywną (ćwiczenia zespołowe) oraz
częściowo – prezentacyjną (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej o osiągnięciach "Planety 11"). Tematyka
warsztatu:
1. Budowanie atmosfery przyjaznej dla młodych klientów
Cisza w bibliotece? Nigdy więcej!
Więcej światła! Więcej muzyki!
Więcej radości i miejsca na spotkania z przyjaciółmi!
2. Nowoczesne zarządzanie kadrą (młodych) pracowników
Motywacja do pracy, mimo że źle płacą…
Kompetencje zawodowe

System nagród
Zaufanie i otwartość na krytykę
Jesteśmy zespołem – rozumiemy się, szanujemy i łączy na wspólny cel
Szukamy wolontariuszy (z Polski i całej Unii Europejskiej)
3. Biblioteka – miejsce inicjatyw kulturalnych i rozrywkowych
Książki to nie wszystko!
Zróbmy porządną imprezkę, żeby była A(tmos)FERA!
Uwielbiamy gry komputerowe, bo wcale nie są głupie!
Spotkania z pisarzami – tak! Ale poza tym musi być „szoł”!
4. Przyjazne otoczenie
Dbamy o nasz wizerunek
Dbamy o środowisko
Potrafimy się relaksować
Uwielbiamy akcje promocyjne!

Zanim zacznie się remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu – Dariusz Śmiechowski
piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Spotkanie z architektem pozwoli uczestnikom na uporządkowanie praktycznej wiedzy dotyczącej planowania i
organizacji prac modernizacyjno-remontowych oraz budowlanych związanych z budynkami bibliotek i ich otoczeniem.
Podstawowym celem spotkania jest zachęta do rozwiązywania problemów związanych z modernizacją i budową
bibliotek w odniesieniu do wyraźnie sformułowanych lokalnych potrzeb, charakteru miejsca i wymagań
zrównoważonego rozwoju (również w aspekcie ekonomicznej eksploatacji obiektów – przede wszystkim oszczędności
energii i wygody utrzymania). Zostaną wykorzystane m. in. materiały zebrane od uczestników warsztatów w czasie
kongresu "Biblioteka: lubię to!" oraz doświadczenia projektu "Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece",
prowadzonego we współpracy FRSI – OW SARP.
W programie spotkania:






przedstawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (spełnienie potrzeb bibliotekarzy, użytkowników i
organizatorów bibliotek);
prezentacja kilku wybranych przykładów skutecznie przeprowadzonych procesów modernizacji bibliotek
korzystających ze środków programu "Biblioteka+" (małe granty);
przedstawienie proponowanych "modelowych" warunków organizacji procesu modernizacji i budowy oraz warunków,
jakie pod względem architektonicznym powinny spełniać budynek biblioteki i jego wyposażenie pretendująca do
Certyfikatu Biblioteki+;
krótkie przedstawienie aktualnych tendencji w projektowaniu bibliotek;
dyskusja, odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

Zrób to sam, czyli jak zostać badaczem społeczności lokalnej? - Agata Nowotny, Marta Białek-Graczyk
(Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę")

piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
Celem prezentacji jest zapoznanie uczestników z prostymi metodami badawczo-animacyjnymi, dzięki którym
samodzielnie można przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, nie mając specjalistycznego przygotowania
zawodowego w tym zakresie. Badanie socjologiczne najczęściej kojarzy się z ankietą, ale nie musi się do niej
ograniczać! Ankiety często są nudne dla badanych, a ich wyniki bywają rozczarowujące. Istnieją inne, atrakcyjniejsze i
dostarczające bardziej przydatnych informacji metody badania społeczności, które można przeprowadzić samodzielnie.
Okazuje się, że z pomocą prostych działań animacyjnych, angażujących badanych, można zdobywać różnego rodzaju
informacje potrzebne do planowania działań instytucji. Podczas prezentacji zostaną przedstawione konkretne
przykłady tego typu metod. Wszystkie zostały przetestowane i sprawdzone w praktyce. Są wypracowane wspólnie
przez specjalistów w dziedzinie badań i animatorów kultury. Mogą stanowić gotowe do użycia wzorce lub być
inspiracją do wykorzystania w innym kontekście.

Program "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" – jak pozyskać środki na budowę, rozbudowę lub
remont biblioteki – Ryszard Skrzypczak (Instytut Książki)
piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Program "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" jest jednym z priorytetów uchwalonego przez Radę Ministrów
Wieloletniego Programu "KULTURA+" na lata 2011-2015. "Biblioteka+" ma za zadanie wzmocnienie potencjału
bibliotek jako miejsca dostępu do kultury i integrowania społeczności lokalnych. Program potrwa pięć lat, a środki
finansowe priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" przeznaczone zostaną na zadania związane z budową,
remontem, rozbudową lub przebudową bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych
gminach miejskich do 15 tys. mieszkańców. Celem spotkania jest szczegółowa prezentacja programu wszystkim
zainteresowanym przystąpieniem do niego. Uczestnicy konsultacji będą mieli okazję poznać jego założenia oraz
dowiedzieć się, jak właściwie przygotować wniosek.
Spotkanie będzie miało charakter konsultacyjno-techniczny. W pierwszej części omówiony zostanie regulamin
programu, w części drugiej wniosek i dokumenty konieczne przy aplikacji.

Biblioteki i domy kultury. Pakt o nieagresji czy siły sprzymierzone? - Anna Miodyńska (Małopolski Instytut
Kultury)

piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Tematem warsztatów jest współpraca między lokalnymi instytucjami kultury, a w szczególności między biblioteką i
domem/ośrodkiem kultury. W pierwszej części spotkania spojrzymy na biblioteki oczami pracowników domów kultury:
zobaczymy ich i posłuchamy dzięki multimediom. Następnie sporządzimy listę plusów i minusów – już realizowanej lub
potencjalnej współpracy bibliotek z innymi instytucjami kultury. W drugiej części wypracujemy, metodą debaty
społecznej, praktyczny produkt tych warsztatów: Parę Praktycznych Postulatów (PPP). Będzie to spis kilku (a może
nawet kilkunastu) założeń koniecznych dla skutecznego i satysfakcjonującego procesu współdziałania między różnymi
instytucjami kultury pracującymi na rzecz lokalnych społeczności. Oprócz bibliotek najczęściej są nimi domy lub
ośrodki kultury, ale warto też pamiętać o stowarzyszeniach, muzeach lub izbach regionalnych, teatrach i innych
podmiotach. Owa lista może stać się punktem wyjścia dla spotkania inicjującego współpracę biblioteki z instytucjami i
organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną w jednej gminie lub mieście.

Blok WSŁUCHAJ SIĘ!” - prezentacje
Młodzieżowe projekty w bibliotece - Anna Mirska-Czerwińska, Centrum Edukacji Obywatelskiej (UWAGA: zmiana
prowadzącego! Zajęcia poprowadzi Marianna Hajdukiewicz)

czwartek, 13 października, godz. 14.30-16.00

Prezentację otworzy Anna Mirska-Czerwińska – reprezentantka zespołu realizatorskiego z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, która krótko przedstawi koncepcję programu "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece" i jego główne
założenia, następnie zaś głos zabierze dwoje bibliotekarzy – beneficjentów programu, którzy zaprezentują swoje
opinie na jego temat i opiszą osiągnięcia będące owocami pracy nad ich własnymi projektami. Z perspektywy
uczestnika pokażą oni, w jaki sposób funkcjonuje cały program, a także opiszą jego najistotniejsze efekty wpływające
zarówno na sposób postrzegania biblioteki w lokalnej społeczności, jej atrakcyjność dla członków wspólnoty, jak i na
przebieg ich codziennej pracy, związanej z ich podstawową działalnością jako bibliotekarzy.
Program "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece" skierowany jest do bibliotekarzy i bibliotekarek chętnych do
działania, lubiących pracę z młodzieżą, którzy chcą, aby ich biblioteki stały się swego rodzaju lokalnymi centrami
kulturowymi. Dzięki programowi mają oni okazję nauczyć się tego, jak aktywizować młodzież, zachęcać ją do
kooperacji, a także w jaki sposób twórczo wykorzystać zapał i inwencję młodych ludzi. W ramach oferowanego kursu
bibliotekarze dowiedzą się jak przygotować ciekawy projekt związany z jedną z trzech ścieżek: "Ślady Przeszłości",
"Młodzieżowe Kluby Filmowe" i "Literacki Atlas Polski".
W pierwszej edycji programu wzięło udział prawie 50 bibliotekarzy z całej Polski. Liczymy na to, że w dalszym ciągu
będą kontynuować oni swoje działania zmierzające do uatrakcyjnienia oferty ich bibliotek. Pragnęlibyśmy, aby wkrótce
dołączyli do nich kolejni.
Po prezentacji odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym kongresu - Manuelą Gretkowską.

Biblioteki dla małych dzieci – to działa! - Monika Rościszewska-Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im J.A.
Komeńskiego

czwartek, 13 października, godz. 17.00-18.30
Fundacja Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego od 2010 roku prowadzi projekt "Biblioteczne zajęcia dla dzieci i
rodziców", który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Celem naszego projektu jest przygotowanie bibliotek
wiejskich do wprowadzania do oferty nowatorskich form edukacyjnych, skierowanych do małych dzieci, rodziców i
nauczycieli. Proponujemy utworzenie "Grup Zabawowych", zorganizowanie "Biblioteczki dla najmłodszych" lub pracę z
grupą "Małych Badaczy". Na półmetku projektu chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami.
Podczas prezentacji zastanowimy się, dlaczego warto angażować się w pracę z małymi dziećmi i inicjować różne
działania, które sprzyjają rozwojowi i wczesnej edukacji dzieci. Odpowiemy sobie na pytania: "Jak to robić?", "Gdzie
szukać sojuszników?", "Co warto robić z dziećmi w bibliotece, a czego nie warto?".
Obejrzymy wspólnie przykłady dobrych praktyk w angażowaniu małych dzieci do zajęć w bibliotece. Podsumujemy
doświadczenia Fundacji im J.A. Komeńskiego po ponad rocznej pracy z ponad 80 bibliotekami z całej Polski.
Po prezentacji odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym kongresu - Agnieszką Rasmus-Zgorzelską na
temat "Nowa biblioteka: jak dziś projektuje się otwarte i wielofunkcyjne przestrzenie".

WYPOŻYCZALNIA POMYSŁÓW, czyli o tym, co młodzi ludzie i bibliotekarze mogą zrobić wspólnie – dla
siebie i innych - Agnieszka Pajączkowska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
piątek, 14 października, godz. 9.00-10.30
WYPOŻYCZALNIA POMYSŁÓW będzie okazją do poznania społeczno-kulturalnych działań, które młodzi ludzie
zrealizowali wspólnie z bibliotekarzami. Po WYPOŻYCZALNI oprowadzać będą Państwa eksperci – uczestnicy projektu
"Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach".
27 zespołów złożonych z osoby w wieku 15-25 lat oraz bibliotekarza/bibliotekarki wzięło udział w projekcie "Młodzi
menedżerowie kultury w bibliotekach". Zaczęli od wspólnych warsztatów w Warszawie – dowiedzieli się, jak pomysł
zamienić w projekt, mieli okazję, aby lepiej się poznać i zaplanować swoje działania. Potem napisali wnioski dotacyjne.
Otrzymali mikrogranty w wysokości do 2700 zł. W styczniu zaczęli działać – przez 8 miesięcy w całej Polsce odbywały
się wydarzenia wyrastające z autentycznych pasji młodych ludzi. Projekty, realizowane w oparciu o biblioteki i we
współpracy z konkretnymi bibliotekarzami/bibliotekarkami, były skierowane do mieszkańców – włączały do działania,
dawały okazję do spotkania, wspólnego tworzenia, dyskusji, zabawy, wymiany doświadczeń. Dla młodych ludzi i
bibliotekarzy okazały się kopalnią zupełnie nowych doświadczeń – związanych zarówno z realizacją projektu jak i z
pracą zespołową.
WYPOŻYCZALNIA POMYSŁÓW to możliwość spotkania się z uczestnikami projektu – młodymi menedżerami kultury i
bibliotekarzami. W ramach otwartej formuły WYPOŻYCZALNI będzie można w niezobowiązującej atmosferze
spacerować pomiędzy prezentacjami pomysłów, dosiadać się do stolików, rozmawiać, wymieniać doświadczenia i
oglądać efekty zrealizowanych działań.
Zapraszamy do WYPOŻYCZALNI – oferującej nie tylko dobre pomysły, ale także niepowtarzalną energię młodych ludzi
i bibliotekarzy gotowych podzielić się swoimi doświadczeniami.
Po prezentacji odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym kongresu - Marią Wiernikowską.

Dlaczego potrzebna nam jest oddolna digitalizacja? - Marcin Wilkowski, Fundacja Ośrodka KARTA
piątek, 14 października, godz. 10.45-12.15
Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowany projekt Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) - organizowana
przez Ośrodek KARTA sieć bibliotek gminnych ratujących lokalne dziedzictwo historyczne. Tłem do przedstawienia
informacji o strukturze projektu i jego dotychczasowych efektach będzie pokazanie szerokiej perspektywy oddolnej
digitalizacji. Jakie są ograniczenia centralnych inicjatyw tego typu? Czy model digitalizacji wpływa na to, jaka historia
jest zabezpieczana? Jak instytucje pamięci otwierają się na historyków obywatelskich?
Po prezentacji odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym kongresu - prof. Tadeuszem Sławkiem.
Spotkanie nosi tytuł "Pogrążony w księgach". Biblioteka, wspólnota, życie.

