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Biblioteka wielozadaniowa z kadrą do zadań szczególnych  
- cykl szkoleń dla bibliotekarzy 

 
Od marca 2021 r. Książnica Stargardzka realizuje projekt pn. Biblioteka wielozadaniowa z 
kadrą do zadań szczególnych - cykl szkoleń dla bibliotekarzy. Szkolenia realizowane w ramach 
projektu zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
Projekt „Biblioteka wielozadaniowa z kadrą do zadań szczególnych - cykl szkoleń dla 
bibliotekarzy” obejmuje przeprowadzenie 14 szkoleń (on-line i stacjonarnych) z bibliotek 
publicznych powiatu stargardzkiego. Celem zadania jest podniesienie kompetencji 
bibliotekarzy w zakresie pracy z użytkownikami, rozszerzenie zakresu usług oferowanych 
przez biblioteki, a także wzmocnienie funkcji bibliotek powiatu stargardzkiego jako instytucji 
otwartych na potrzeby różnych grup odbiorców. Szkolenia adresowane są do wszystkich 
bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych powiatu stargardzkiego, w tym 
Książnicy Stargardzkiej jako biblioteki powiatowej. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy, 
trenerzy oraz doświadczeni praktycy z firmy Good Books oraz Centrum Szkoleniowego Klanza.   
W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia: 

1. Metody integracyjne w pracy z grupą 
2. Animacje czytelnicze online dla dzieci w bibliotece 
3. Techniki twórczego myślenia i działania 
4. Zrób to sam - pracownia plastyczna dla dużych i małych 
5. Od deski do deski – animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy 
6. Fantastyczny świat makulatury 
7. Edukacja ekologiczna w bibliotece i- warsztat dla dzieci i młodzieży 
8. Książkowe gry planszowe - rodzaje, autorzy, tematy. Co kupować żeby millenialsi i 

nastolatki chcieli grać w bibliotece? 
9. Podcasty na podstawie książki - praktyczny warsztat dla młodzieży 
10. Gamifikowanie literatury pięknej i wydarzeń kulturalnych na smartfonach – praktyczne 

sposoby przyciągnięcia do bibliotek i instytucji kultury pokolenia millenialsów i 
pokolenia Z. 

11. Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak zmienić smartfona w narzędzie do VR - 
warsztaty 

12. Seniorzy w bibliotece: budujemy ofertę i wciągamy osoby starsze w życie biblioteki 
13. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece. Praca z użytkownikami, organizacja 

przestrzeni, specjalne potrzeby 
14. Biblioteka dla obywatela – jak stworzyć ofertę biblioteki, która przyciągnie 

użytkowników dzięki wsparciu w codziennych sprawach.  


