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9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 Powitanie

10:00 - 10:40

Możliwości rozwoju bibliotekarzy: 

• Działania sieci Labib (Mapa Ambasadorów, Konkurs Re-Animuj się!, 

Praktyka dla Praktyka)

• Czytaj i Pisz! - czyli miejsca w sieci dla bibliotekarzy (platforma Komisji 

Europejskiej EPALE, portal LABiB) - Monika Schmeichel- Zarzeczna, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

10:40 - 11:00 Przerwa kawowa

Prezentacja Dobrych Praktyk 
Kosmiczna fotografia w bibliotece - Aneta Kołton-Janiga, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5


Jak w bibliotece zrobić zdjęcie kuli ziemskiej z kosmosu? Czy jest to bardzo 
skomplikowane? O czym trzeba pomyśleć robiąc zdjęcie ze stacji kosmicznej? 
I co z takim zdjęciem można później zrobić? Odpowiedzi na wszystkie pytania 
czekają podczas prezentacji. 

Jak usprawnić pracę zespołową bibliotekarzy - Magdalena Gomułka, Biblioteka 
Śląska w Katowicach 
 
Na stoliku eksperckim zostaną przedstawione przykłady bezpłatnych aplikacji i 
narzędzi internetowych, które z powodzeniem można wykorzystywać w pracy 
nad projektem w zespole, m.in.: dysk Google, Trello, Zoom Meeting. 
Prelegentka podzieli się doświadczeniem ze współpracy z pracownikami 
bibliotek w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz sekcji 
NPSIG IFLA.

Przybornik bibliotekarza - czyli co się może przydać w pracy bibliotekarza 
dziecięcego - Justyna Konieczny,  Agata Woźniok, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zabrzu


Jak za pomocą drewnianej skrzynki zainteresować dzieci książkami, pobudzać

ich wyobraźnię i sememu tworzyć ciekawe historie, oraz na jakich pozycjach 
książkowych  można zbudować, nietypowe i atrakcyjne  zajęcia dla dzieci.
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Kreatywna Odyseja - jak wykorzystać Odyseję Umysłu w pracy biblioteki - 
Szymon Wałowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 
 
Odyseja Umysłu to ogólnoświatowy konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
który jest okazją do rozwijania kreatywności i ducha współpracy. Czy zdaje 
egzamin w bibliotece?

Warsztaty digital painting i wypożyczanie tabletów graficznych - Marta Kryś, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach


Dla kogo interesująca jest taka oferta? Jakie urządzenia wybrać, jak i komu je 
wypożyczać? O nowej ofercie MBP w Gliwicach.

Wielkie zmiany w małych bibliotekach, czyli jak dokonuje się estetyczna 
rewolucja w Piekarach Śląskich - Łukasz Żywulski, Miejska Bibliotece 
Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich 
 
W trakcie prezentacji zobaczysz krok po kroku jak zmieniały się osiedlowe 
biblioteki w jednym ze śląskich miast, jaką rolę odegrały w tym procesie: 
budżet obywatelski, zaangażowanie pracowników i inne sprzyjające 
okoliczności.

11:00 - 11:25 Prezentacja Dobrych Praktyk, runda 1

11:30 - 11:55 Prezentacja Dobrych Praktyk, runda 2

12:00 - 12:45 Przerwa na lunch

12:45 - 14:45

Warsztaty 
Design thinking - skrzynka z narzędziami, czyli jak zacząć przygodę z 
myśleniem projektowym (w pracy zespołowej i z czytelnikami w każdym wieku) 
- Anna Krawczyk


Zmajstruj robota! Spotkanie z konstruowaniem, odkrywaniem, tworzeniem - 
Mariola Fik


Rozszerzona rzeczywistość jako forma promocji biblioteki - Karol Baranowski, 


Baśnie osobna historia - dr Edyta Antoniak-Kiedos

14:45 - 15:15 Podsumowanie

15:15 - Nieformalna integracja w Kopalni Guido
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