Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Projekt szkoleniowy „Kreatywni(e) w Bibliotece”
zakończony
Sukcesem zakończyliśmy cykl szkoleń skierowanych do pracowników bibliotek publicznych Białej Podlaskiej i powiatu
bialskiego, które realizowane były w ramach projektu „Kreatywni(e) w Bibliotece”, przygotowanego przez pracowników
Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Miasta
Biała Podlaska i Starostwem Powiatowym. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała
Podlaska Michała Litwiniuka. Prelekcje i webinary dostępne są na kanale YouTube biblioteki.

Szkolenia miały na celu wzmocnienie kompetencji kadry bibliotekarskiej w sferze planowania i realizowania działań
kierowanych do różnych grup odbiorców, naukę łączenia posiadanego potencjału z dostępnymi narzędziami internetowymi i
nowatorskimi rozwiązaniami dla tworzenia nowej jakości w pracy bibliotek, a także rozbudzanie kreatywności wśród samych
bibliotekarzy tak aby w możliwie w najefektywniejszy sposób promować czytelnictwo i biblioteki w dzisiejszych czasach.
W tym celu przygotowano i zrealizowano 4 szkolenia online oraz jedno w formie stacjonarnego warsztatu.
13 - 14 maja 2021 r., szkolenie online: ”Rozwijanie kreatywności u dzieci. Jak zorganizować ciekawe i angażujące
zajęcia wspierające rozwój wyobraźni”. Nagranie: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2 ;
14 - 15 czerwca 2021 r., szkolenie online: „Genial.ly dla bibliotekarzy – warsztat praktyczny z tworzenia prezentacji”.
Nagranie: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2;
28 - 29 czerwca 2021 r., szkolenie online: "Biblioteka hybrydowa - jak organizować działania animacyjne łącząc
rzeczywistość online i oﬄine”. Nagranie: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2;
29 - 30 września 2021 r., szkolenie online: „Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z warsztat”. CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2;
17 września 2021r., szkolenie stacjonarne: „Warsztat kreatywności – czyli jak wykorzystać oczywiste przedmioty w
nieoczywistych rolach”.
Szkolenia prowadzili wykwaliﬁkowani specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, trenerzy w Good Books, inicjatywie
skupiającej edukatorów podnoszących kompetencje nauczycieli, pracowników bibliotek i księgarzy.
Partnerzy medialni to "Gościniec Bialski", "Podlasianin" oraz portale internetowe: miasto Biała Podlaska, Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Radiobiper.
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w
wysokości 15 tys. zł., w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”, koordynowanego przez Instytut Książki.
Gratulujemy Pani Annie Chwedoruk oraz Emilii Waszczuk realizacji projektu.
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