FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA
NA SZKOLENIA ONLINE DLA BIBLIOTEK

Serdecznie zapraszamy na szkolenia, których celem jest wsparcie bibliotekarek i bibliotekarzy
w tworzeniu oferty dla młodzieży - jednej z najbardziej nieobecnych i wymagających grup
czytelników.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pracy z setkami bibliotekarzy i bibliotekarek z całej
Polski oraz działań na rzecz aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej młodzieży pomożemy
przygotować się do opracowania oferty dla nastolatków, która przyniesie Państwu satysfakcję,
a młodym ludziom radość z rozwijania swoich pasji i kompetencji.
Wszystkie treści szkoleń opierają się na praktycznym doświadczeniu bibliotekarzy i bibliotekarek oraz
wpisują się w zalecenia IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich).
Nasze szkolenia organizujemy dla kameralnych grup (do 15 osób) co umożliwia zarówno skuteczne
przekazywanie wiedzy, jak i szukanie rozwiązań dla wyzwań, z jakimi uczestnicy przychodzą na
szkolenie.

TERMNARZ SZKOLEŃ
17.09.2020

→ Biblioteka dla młodych ludzi. Jak stworzyć atrakcyjną ofertę?
→ Koszt 239 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

7-8.10.2020

→ Młodzieżowe kampanie na rzecz czytelnictwa
→ Koszt 390 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

23.10.2020

→ Wolontariat młodzieżowy w bibliotece
→ Koszt 239 zł
→ Kliknij w link do rejestracji

BIBLIOTEKA DLA MŁODYCH.
JAK STWORZYĆ ATRAKCYJNĄ OFERTĘ?

PROGRAM SZKOLENIA



9:30-10:00
10:00-11:00



11:00-12:00





12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00



15:00-16:00

→ Logowanie, sprawdzenie ustawień technicznych
→ Jaka jest współczesna młodzież? W jaki sposób diagnozować potrzeby i zainteresowania tej
grupy użytkowników biblioteki
→ Inspiracje: przegląd inicjatyw dla młodzieży realizowanych w bibliotekach publicznych,
świetnie realizujących ich misję oraz cieszących się dużym uznaniem młodych ludzi
→ Fizyczna przestrzeń w bibliotece – jak ją stworzyć pomimo ograniczeń?
→ Przerwa
→ Oferta działań dla młodzieży w bibliotece – jak ją tworzyć, by była atrakcyjna dla młodych
ludzi i w jaki sposób ją promować?
→ Podstawowe zasady współpracy i budowania relacji z młodzieżowymi czytelnikami

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:







poznają najważniejsze fakty związane z zainteresowaniami i potrzebami współczesnej młodzieży,
dowiedzą się, w jaki sposób pozyskać młodych czytelników - jak stworzyć ofertę i jak ją promować wśród młodych
ludzi,
poznają przykłady strategii budowania i udostępniania zasobów przeznaczanych dla młodych ludzi,
dowiedzą się, w jaki sposób projektować, wydzielać, konstruować przestrzeń fizyczną dla młodzieży
w bibliotece, także w sytuacji ograniczonego rozmiaru placówki,
poznają najważniejsze zasady budowania relacji z młodym ludźmi,
zainspirują się dobrymi praktykami projektów skierowanych do młodych ludzi z bibliotek polskich
i zagranicznych, które były atrakcyjne dla młodzieży i dobrze wpisywały się w możliwości i program bibliotek
publicznych.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu
→ Płatności za szkolenie w wysokości 239 zł należy dokonać na podstawie faktury, którą organizator prześle
uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platormy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do
logowania.

MŁODZIEŻOWE KAMPANIE NA RZECZ CZYTELNICTWA

→ Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania?
→ Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas?
→ Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom?
Znalezienie odpowiedzi nie będzie trudne! Stwórz i zrealizuj z nami kampanię na rzecz czytelnictwa młodzieży, opracowaną
specjalnie dla Twojej biblioteki. Przekonasz młodych ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi na
nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dowiesz się, jak pracować
z młodymi i sprawić, by postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.
Na szkoleniu wspólnie zaplanujemy kampanię promującą czytelnictwo dla Waszej biblioteki. Nauczymy Was najlepszych
metod pracy z młodzieżą i podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego
wolontariatu. Przekonacie się, że kampania przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem
systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu

→ Płatności za szkolenie w wysokości 390 zł należy dokonać na
podstawie faktury, którą organizator prześle uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platormy Zoom. Uczestnicy
przed szkoleniem otrzymają link do logowania.

→ Szkolenie realizowane będzie w dniach 7-8.10.2020 w godzinach
10-16 z godzinna przerwą.

WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY W BIBLIOTECE

PROGRAM SZKOLENIA




9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00






12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

→ Logowanie, sprawdzenie ustawień technicznych
→ Jakie zadania warto powierzyć młodzieżowym wolontariuszom?
→ Inspiracje: przegląd inicjatyw dla młodzieży realizowanych w bibliotekach publicznych
- atrakcyjnych dla młodzieży i pożytecznych dla biblioteki
→ Współpraca ze szkołami i szkolnymi kołami wolontariatu
→ Przerwa
→ Formalne aspekty wolontariatu młodzieżowego (regulamin, porozumienie, ubezpieczenie)
→ W jaki sposób pozyskać i utrzymać wolontariusza?

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:







dowiedzą się, jak może wyglądać oferta wolontariatu: wsparcie w codziennych działaniach, np. prowadzenie
strony/bloga/fanpage’a biblioteki, cyklicznych warsztatach oraz podczas wydarzeń kulturalnych, promujących
bibliotekę wśród lokalnej społeczności, reklama książki (np. w sieci), prowadzenie turniejów planszówek itp.,
poznają dobre praktyki wolontariatu młodzieżowego,
będą znali prawne i organizacyjne uwarunkowania wolontariatu,
poznają sposoby na współpracę ze szkołami i szkolnymi kołami wolontariatu,
poznają proces wdrażania wolontariatu i przygotowania placówki: rozmowa rekrutacyjna, dobór zadań,
koordynator wolontariatu.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

→ Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Konfeo ←kliknij tu
→ Płatności za szkolenie w wysokości 239 zł należy dokonać na podstawie faktury, którą organizator prześle
uczestnikowi szkolenia.

→ Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platormy Zoom. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do
logowania.

KTO PROWADZI SZKOLENIA?
dr Olga Napiontek – kierowniczka projektów adresowanych do bibliotek. Autorka
szkoleń dla bibliotekarzy, trenerka i autorka materiałów edukacyjnych na temat
młodzieży w bibliotekach.
Pracuje z bibliotekarkami i bibliotekarzami, prowadząc szkolenia, których celem jest
otwarcie bibliotek na młodych, sprawienie aby w bibliotekach publicznych była
młodzież oraz aby oferta tych instytucji była stworzona w dialogu z młodymi
i adekwatna do ich potrzeb i zainteresowań.
Na co dzień wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z
socjologii, dotyczący edukacji obywatelskiej w gimnazjach. Edukacją obywatelską
zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego,
trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 700 godzin
szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji Civis Polonus, umożliwiającym znaczące uczestnictwo
obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach
którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą.
Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach, a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację
obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat
pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia
obywatelskiego.

O ORGANIZATORACH
Fundacja Civis Polonus od 16 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne
uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli,
rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin).
Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji
bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu. Zrealizowaliśmy w
tym obszarze wiele projektów – m.in. „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” w 22 gminach w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), „Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi” dla 70 bibliotek w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek FRSI), („Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach).

www.civispolonus.org.pl
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY SZKOLENIOWEJ:
tel. 664 036 632, e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl

DOŚWIADCZENIE FUNDACJI CIVIS POLONUS
W PRACY NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
PROGRAM ROZWOJU WOLONTARIATU W BIBLIOTEKACH M. ST. WARSZAWY
– od 2017 roku
Tylko w niewielu bibliotekach w Polsce rozwinięty jest program rozwoju wolontariatu, tymczasem według IFLA wolontariat
należy do 8 najważniejszych kryteriów profesjonalnej biblioteki publicznej! Jeśli zostanie uruchomiony generuje wiele
korzyści dla bibliotek!
Fundacja Civis Polonus realizowała pilotażową edycję programu rozwoju bibliotek w Warszawie w 2017 roku, obecnie
pracujemy z kolejnymi 40 bibliotekami. Przeprowadzamy warszawskie biblioteki przez proces wdrażania wolontariatu –
szkolimy, doradzamy. Pracujemy w grupach i indywidualnie. Zajmujemy się aspektami formalno–prawnymi, określaniem
zadań wolontariuszy w bibliotekach, zasadami współpracy z wolontariuszami.

BIBLIOTEKA – MIEJSCE DLA MŁODYCH LUDZI
Młodzi ludzie to najbardziej nieobecna grupa użytkowników bibliotek. Bibliotekarze nie wiedzą jak tworzyć dla nich
ofertę i jak z nimi współpracować. Dlatego, jako specjaliści od pracy z młodzieżą, pomagamy bibliotekarzom otwierać
biblioteki na młodych ludzi.
Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 300 bibliotekarzy, m.in. z województwa pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego na temat tworzenia oferty bibliotek publicznych dla młodzieży.
Na szkoleniach pracujemy nad takimi tematami jak:






tworzenie oferty dla młodzieży we współpracy z młodymi ludźmi,
specyfika młodych ludzi jako użytkowników biblioteki,
zasady pracy z młodymi ludźmi,
projektowanie przestrzeni dla młodych ludzi,
dobre praktyki działań bibliotek skierowane do młodych ludzi

PROJEKT „WARSZAWA LOKALNIE – DZIAŁANIA DLA BIBLIOTEK”
Jesteśmy przekonani, że biblioteka publiczna może służyć społeczności lokalnej jako źródło wiedzy niezbędnej do
podejmowania działań społecznych oraz miejsce racjonalnej dyskusji o sprawach lokalnych. Umożliwia włączanie różnych
grup obywateli do sfery publicznej i oferuje neutralną przestrzeń do wspólnego namysłu nad lokalnymi sprawami
publicznymi.
W ramach projektu w latach 2016-2018 objęliśmy działaniami 12 bibliotek. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy dwóch
pracowników/dwie pracownice z każdej biblioteki. Zorganizowaliśmy trzy konferencje dla bibliotekarzy/bibliotekarek,
dotyczące działania samorządu lokalnego, możliwości oddolnych działań mieszkańców oraz roli bibliotek jako miejsc
edukacji obywatelskiej.

PROJEKT „BIBLIOTEKA – TRZECIE MIEJSCE DA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”
Fundacja Civis Polonus była partnerem rumuńskiej fundacji Progress w projekcie, którego celem było wzmocnienie
demokratycznych funkcji biblioteki. W jego ramach pracownicy Fundacji Civis Polonus odpowiadali za merytoryczną
koncepcję tworzenia „Democracy Nest” – przestrzeni wiedzy, informacji i aktywności obywatelskiej. Projekt skierowany był
do wszystkich regionalnych bibliotek Rumunii. Przeszkoliliśmy bibliotekarzy, którzy w swoich miastach tworzą fizyczne
miejsca współpracy mieszkańców oraz program wspierania aktywności obywatelskiej.

PROGRAM ROZWIJU BIBLIOTEK
„BIBLIOTEKA – MIEJSCE DLA MŁODYCH LUDZI”
Przeszkoliliśmy bibliotekarzy ze 120 bibliotek na temat tworzenia oferty ich działań we współpracy z młodzieżą. W 60
bibliotekach mentorzy/ opiekunowie wspierali proces partycypacji młodzieży w programowaniu bibliotek. Nasze
szkolenia i wsparcie zostało bardzo wysoko ocenione w ewaluacji (ewaluacja projektu przeprowadzona przez
pracowników Uniwersytetu Warszawskiego):
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Wykres 2. Średnia ocena merytorycznej jakości
szkolenia dla poszczególnych NGOs (skala od 1 do 5)

Źródło: ankieta ewaluacyjna
Finansowanie: Program Rozwoju Bibliotek/ Fundacja Billa i Melindy Gates

PROJEKT „BIBLIOTEKA JAKO PRZESTRZEŃ DYSKUSJI
O SPRAWACH LOKALNYCH”
Celem projektu było stworzenie w bibliotekach bezpiecznego miejsca spotkań mieszkańców z władzami samorządowymi, by
w sposób rzeczowy, zaangażowany i efektywny można było rozmawiać o ważnych sprawach lokalnych. W dyskusjach
w bibliotece uczestniczyli mieszkańcy zainteresowani lokalnymi sprawami publicznymi, chcący rozmawiać i brać udział
w procesie podejmowania decyzji, m.in. mieszańcy określonych części gminy, seniorzy, młodzi ludzie. Bibliotekarz pełnił rolę
gospodarza i moderatora procesu dyskusji i konsultacji ważnych kwestii lokalnych. Zadaniem bibliotekarzy było
zgromadzenie informacji, które były podstawą do racjonalnej dyskusji i zbierania argumentów w danej kwestii oraz
udostępnienie ich (walor racjonalności). Byli także odpowiedzialni za informowanie o wydarzeniu i zaproszenie
mieszkańców (walor inkluzywności) reprezentujących różne grupy społeczne (walor otwartości) do omówienia ważnej dla
społeczności lokalnej kwestii (walor zaangażowanie w sprawy publiczne). Rolą bibliotekarza było również moderowanie
spotkania, przygotowanie raportu z wydarzenia, które zostało udostępniony lokalnej społeczności. Co ważne dyskusje
odbywały się także w przestrzeni wirtualnej dzięki stworzeniu specjalistycznego portalu do prowadzenia konsultacji
społecznych on-line. Za jego pomocą można było zbierać opinie mieszkańców, jak równie ż poddawać je analizie. Dyskusje
i konsultacje odbyły się w 22 gminach.

KONTAKT
Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl
tel. 22 827 52 49, 664 036 632

