
Doświadczenia z I Rundy Mikrograntów „Podaj dalej” 

Uczestnicy spotkań 

Szacunkowa liczba uczestników jednego spotkania wynosiła 15 osób. Dyrektorzy 

Bibliotek Wiodących zapraszają jak najwięcej bibliotekarzy z Bibliotek 

Partnerskich, którzy nie brali udziału w szkoleniach specjalistycznych. Ponadto, 

aby podnieść atrakcyjność i efektywność spotkań, dyrektorzy Bibliotek 

Wiodących zapraszają również osoby spoza środowiska bibliotecznego. Byli to 

m.in.: 

 przedstawiciele lokalnych władz, 

 lokalni twórcy, 

 eksperci z dziedzin poruszanych podczas spotkań, 

 członkowie Gminnych Koalicji, 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 wolontariusze, 

 użytkownicy bibliotek.  

 

Rezultaty spotkań 

Rezultaty spotkań najczęściej wymieniane przez pracowników bibliotek to: 

 zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które mogą być 

wykorzystane w bibliotece, 

 wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami bibliotek, a dzięki temu 

pomysły nowych inicjatyw prowadzonych w bibliotekach, 

 wdrożenie nowoczesnych form komunikacji, 

 promocja biblioteki w środowisku lokalnym, 

 poprawa wizerunku biblioteki w oczach mieszkańców i lokalnych władz, 

 integracja bibliotekarzy, 

 nawiązanie dalszej współpracy i plany wspólnych działań. 

  

Zalety spotkania wirtualnego 

Do zalet spotkania wirtualnego bibliotekarze zaliczają najczęściej: 

 oszczędność czasu, 

 oszczędność środków finansowych, 

 szybką wymianę informacji, 

 możliwość przesyłania ciekawych materiałów w trakcie rozmowy, 

 wykorzystanie ciekawej, nowoczesnej formy komunikacji, 

 przełamanie barier związanych z obsługą komunikatorów. 

  

Trwałość 

Według danych z raportów „Mikrograntów” wynika, że 67% Bibliotek Wiodących 

nawiązało bliższe relacje z Bibliotekami Partnerskimi i że rozpoczęta niedawno 

współpraca będzie owocować dalszymi wspólnymi działaniami. Współpraca ta 

będzie opierała się głównie na kontynuacji spotkań w bibliotekach, ale także na 

stałym porozumiewaniu się wykorzystując nowoczesne technologie (m.in. Skype, 

Gadu Gadu, e-mail). Ogromną wartością dla Programu jest fakt, iż część bibliotek 

zaangażowanych w Mikrogranty „Podaj dalej” planuje organizację projektów na 

rzecz lokalnej społeczności. Planowane projekty dotyczą między innymi: 

 wspólnych wyjazdów kulturalnych (teatr, kino), 

 warsztatów plastycznych dla młodzieży i seniorów, 

 organizacji wspólnych konkursów, warsztatów artystycznych, wernisaży, 



 wypracowania wspólnego działania "Noc w bibliotece - inna niż 

wszystkie", 

 organizacji wspólnego teatrzyku dla dzieci, w którym występowaliby 

pracownicy bibliotek, 

 organizacji corocznych pikników, 

 organizacji imprez plenerowych o charakterze wielodziedzinowego 

konkursu wiedzy i umiejętności. 

  

Bibliotekarze o spotkaniach 

„Projekt „Podaj dalej” zainspirował nas do tego stopnia, że zaczęliśmy 

organizować spotkania nie tylko dla bibliotek partnerskich, ale również innych 

zainteresowanych współpracą z nami, ponieważ wiemy już jak takie szkolenie 

przeprowadzić, żeby było skuteczne i jednocześnie atrakcyjne dla samych 

uczestników. W przyszłości planujemy krótkie szkolenie przez Skypa dla 

pracowników biblioteki z zakresu systemu bibliotecznego. Po tych spotkaniach 

jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, padły obietnice dalszej naszej 

współpracy w przyszłości. Pragniemy organizować wspólne imprezy dla naszych 

czytelników. Jednym z takich podjętych wspólnych inicjatyw ma być to, iż jak 

któraś z naszych Bibliotek będzie prowadziła na przykład spotkanie autorskie – 

to wysyłamy do siebie wzajemnie zaproszenia na dane spotkanie i jadąc tam 

zabieramy ze sobą przy okazji kilku swoich czytelników (w miarę oczywiście 

możliwości np. w swój samochód osobowy). Podobnie będzie w sytuacji na 

przykład jakichś obchodów, jubileuszy organizowanych w naszych Bibliotekach. 

Biblioteka Wiodąca w Morawicy po wybudowaniu nowego lokalu będzie 

dysponowała nowoczesnym, pięknym obiektem biblioteki – pierwsze co to 

zaprosimy Biblioteki Partnerskie na uroczyste otwarcie. Mając nowoczesny lokal 

będziemy mogli organizować wiele cyklicznych imprez, wystaw, spotkań. Wiec ta 

nasza współpraca w przyszłość mamy nadzieję będzie bardzo owocna. Może 

staniemy się wzorem dla naszych Bibliotek Partnerskich i ich władz 

samorządowych, aby i oni dostrzegali korzyści z utrzymywania i 

dofinansowywania Bibliotek na swoim terenie. 

Współpraca pomiędzy naszymi Bibliotekami bardzo się zacieśniła, mamy odwagę 

i przyjemność dzwonienia do siebie, wysyłania e-maili z prośbą o wyjaśnienie 

niektórych nurtujących nas problemów, kwestii, wzajemnie sobie pomagamy, 

służymy radą.” 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy (Biblioteka Wiodąca) 

  

"Korszańskie bibliotekarki prezentowały swoją działalność kulturalną oraz 

aktywność i usługi wykraczające poza wypożyczanie książek. Okazało się, że w 

bibliotece można realizować swoje pasje, dzielić się własnymi zainteresowaniami 

i pogłębiać je, jak również podejmować własne inicjatywy lub włączać się do 

działań innych” 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach (Biblioteka Wiodąca) 

  
„Cykl spotkań był kolejnym dowodem na to jak wiele możemy się nauczyć od 

siebie nawzajem. Uczestnicy warsztatów podkreślali, że najlepszą formą 

zdobywania wiedzy jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz konkretne 

przykłady prowadzonych działań. Charakter spotkań pozwalał na swobodną, 

nieskrępowaną rozmowę i wymianę doświadczeń, a także poszerzenie wiedzy, 

która będzie przydatna przy wzbogacaniu oferty bibliotecznej.” 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku (Biblioteka Wiodąca) 



„Korzyścią dla naszej biblioteki była możliwość wyjazdu do innych bibliotek, 

wymiana doświadczeń między bibliotekarzami, podpatrzenie ciekawych form 

pracy. Dzięki spotkaniom zyskaliśmy wiele nowych pomysłów m.in. 

zorganizowaliśmy konkurs na logo naszej biblioteki”.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej (Biblioteka Partnerska). 

  

 


