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FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 Jaka jest współczesna młodzież? W jaki sposób diagnozować potrzeby i zainteresowania tej grupy użytkowników 
biblioteki? 

 Zasady współpracy i budowania relacji z młodymi czytelnikami  

 Oferta działań dla młodzieży w bibliotece – jak ją tworzyć, by była atrakcyjna dla młodych ludzi i w jaki sposób ją 
promować?  

 Fizyczna przestrzeń w bibliotece – jak ją stworzyć pomimo ograniczeń?  

 Młodzieżowe kampanie na rzecz czytelnictwa - jak promować czytelnictwo wśród młodych ludzi, współpracując z nimi?  

 Inspiracje: przegląd inicjatyw dla młodzieży realizujących misję bibliotek oraz cieszących się dużym uznaniem młodych 
ludzi  

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY: 

 dowiedzą się, co zrobić, aby biblioteka stała się miejscem atrakcyjnym dla młodych ludzi, w którym będą chętnie spędzać 
czas,  

 poznają najważniejsze fakty związane z zainteresowaniami i potrzebami współczesnej młodzieży,  

 dowiedzą się, w jaki sposób pozyskać młodych czytelników - jak stworzyć dla nich ciekawą ofertę i jak ją promować,  

 poznają przykłady strategii budowania i udostępniania zasobów przeznaczanych dla młodych ludzi,  

 dowiedzą się, w jaki sposób projektować przestrzeń fizyczną dla młodzieży w bibliotece, także w sytuacji ograniczonego 
rozmiaru placówki,  

 dowiedzą się, jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom. 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? 
 

 Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego ←kliknij tu 

 Płatności w wysokości 279 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 

środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi 

szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

 Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.        

Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.  

 Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie 

sprawnej kamery i mikrofonu. 

 Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.  

 Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej. 
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