Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Warsztat kreatywności dla bibliotekarzy w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
Pracownicy bibliotek publicznych powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska spotkali się 17.09.2021 r. na pierwszym w tym
roku szkoleniu stacjonarnym. Projekt „Kreatywni(e) w Bibliotece” objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Biała Podlaska Michała Litwiniuka oraz realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska i Starostwem
Powiatowym.

Spotkanie rozpoczęto w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziale Udostępniania Zbiorów, gdzie uczestników powitał
dyrektor instytucji dr Paweł Borek.
Organizatorzy szkolenia zaprosili bibliotekarzy do obejrzenia wystawy przygotowanej przez pracowników Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, gdzie mieści się Zarząd Okręgu Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Ekspozycja wpisuje się w obchody 85-lecia funkcjonowania organizacji zrzeszającej bibliotekarzy na Lubelszczyźnie.
Kolejnym punktem programu było szkolenie zrealizowane w ramach projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece” pod tytułem
„Warsztat kreatywności – czyli jak wykorzystać oczywiste przedmioty w nieoczywistych rolach”. Poprowadził je Michał
Szczypek – etnolog i antropolog, pomysłodawca i kreatywny menedżer wielu projektów kulturalnych, trener w Good Books,
inicjatywie skupiającej edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy, wydawców, księgarzy i
nauczycieli.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali różne metody pracy z kartami coachingowymi i innymi kartami, za pomocą których
można opowiedzieć historię, oraz dowiedzieli się gdzie można je pozyskać lub jak samodzielnie wykonać. Trener
zaprezentował sposoby kreatywnego wykorzystania różnych przedmiotów takich, jak kolorowe piłeczki, stare gazety,
markery i ﬂipchart, kości opowieści, klocki, spinacze, a także łatwe a zarazem ciekawe sposoby eksponowania treści.
Podczas ćwiczeń praktycznych każdy uczestnik wykonał samodzielnie kartę i mógł ją wykorzystać w stworzonej wspólnie
historii.
Dzięki profesjonalizmowi trenera i świetnej metodzie integracyjnej i aktywizującej uczestników, atmosfera podczas
warsztatów była bardzo miła, wszyscy zaangażowali się w wykonywanie poszczególnych zadań i czas spotkania minął bardzo
szybko.
Uczestnicy otrzymali zestawy promocyjne – torby bawełniane i notesy z logotypami: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
Good Books, Miejskiej Biblioteki Publicznej, projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece” oraz zapisem o doﬁnansowaniu ze Środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Na zakończenie bibliotekarze otrzymali certyﬁkaty uczestnictwa w warsztatach a p. Michał Szczypek gorące brawa i
podziękowanie od organizatorów wręczone przez dyrektora.
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