Zapraszamy na na szkolenie online

MŁODZIEŻ W BIBLIOTECE.
JAK STWORZYĆ ATRAKCYJNĄ OFERTĘ, BY MŁODZI LUDZIE
STALI SIĘ ZADOWOLONYMI UŻYTKOWNIKAMI BIBLIOTEKI?
6 października 2022, godz. 10-14
Szkolenie kierujemy do bibliotekarzy i bibliotekarek zainteresowanych rozwijaniem oferty
biblioteki skierowanej do młodzieży oraz otwieraniem placówki na współpracę z młodymi ludźmi.
Nowoczesna biblioteka to miejsce, która wspiera nie tylko rozwój czytelnictwa i edukację
medialną, ale także aktywizuje młodych do działań na rzecz społeczności lokalnej.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY I UCZESTNICZKI:
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 dla młodzieży w
bibliotece, także w sytuacji ograniczonego rozmiaru placówki,
Dowiedzą się, jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej
oczekiwaniom

PROGRAM:

1

Jaka jest współczesna młodzież?

2

Współpraca z młodymi czytelnikami

3

Oferta działań dla młodzieży w bibliotece

4

Przestrzeń biblioteki

5

Młodzieżowe kampanie na rzecz czytelnictwa

6

Inspiracje

W jaki sposób diagnozować potrzeby i zainteresowania tej grupy użytkowników biblioteki?
Jak budować relację z młodymi czytelnikami?
jak tworzyć i promować ofertę, by była atrakcyjna dla młodych ludzi?
Jak w atrakcyjny sposób aranżować przestrzeń biblioteki pomimo ograniczeń?
Jak promować czytelnictwo wśród młodych ludzi, współpracując z nimi?
Przegląd inicjatyw dla młodzieży realizujących misję bibliotek oraz cieszących się dużym uznaniem młodych

PROWADZĄCA
Olga Napiontek – Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis
Polonus. Trenerka, twórczyni i kierowniczka merytoryczna projektów
Fundacji. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Autorka badań, artykułów i publikacji z dziedziny
edukacji i dialogu obywatelskiego. Pracuje przede wszystkim z nauczycielami,
bibliotekarzami, urzędnikami i młodzieżą. Specjalizuje się w pracy trenerskiej
z bibliotekami publicznymi i szkolnymi. Wspiera rozwój wolontariatu w
bibliotekach oraz wzmacnianie ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania
doświadczenia obywatelskiego m.in. w ramach programu Ochotnicy
Warszawscy m.st. Warszawy oraz projektu BLISKO realizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury.

NASZE DOŚWIADCZENIE
Misją naszej organizacji jest zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne oraz rozwijanie postaw
obywatelskich mieszkańców gmin, dzielnic i miast. Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez
kształtowanie młodych liderów, wspieranie i animowanie młodzieżowych rad oraz współpracę i dialog z
przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami i pracownikami instytucji kultury (biblioteki, domy
kultury itp.) i organizacjami pozarządowymi.
Od 2004 roku szkolimy młodzież oraz dorosłych pracujących z młodzieżą w zakresie aktywizacji
obywatelskiej, demokracji i samorządności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas
licznych szkoleń, warsztatów i konferencji. Korzystamy ze sprawdzonych metod i dbamy o upowszechnianie
najwyższych standardów działań. Wierzymy, że dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych i
zaangażowanych obywateli.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego (kliknij tutaj)
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 10:00-14:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają mailowo 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.

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019, 22 827 52 49
http://civispolonus.org.pl/

