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Od końca lutego 2019 r. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej realizują projekt pt. „Bibliotekarz na miarę czasów”,
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej od 2009 r. realizuje zadania
biblioteki powiatowej. Na terenie powiatu działa 11 bibliotek głównych i 8 filii, w których
zatrudnionych jest 35 pracowników merytorycznych. Szkolenia mają na celu uzyskanie przez
bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe
umiejętności bibliotekarskie. Szkolenia dostarczą praktycznej wiedzy jak korzystać z
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i multimedialnych, które wspomogą codzienne
funkcjonowanie biblioteki. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić skuteczne działania
promujące czytelnictwo oraz z pomocą jakich metod można przyciągnąć uwagę młodego
czytelnika. Dzięki zdobytym umiejętnościom oferta bibliotek będzie adekwatna do oczekiwań
czytelników, zaś instytucja będzie lepiej postrzegana w środowisku.
W ramach zadania "Bibliotekarz na miarę czasów" zorganizowane zostaną wydarzenia:
- cykl szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego:
"Nowe technologie w pracy bibliotekarza” - uczestnicy szkolenia nabędą teoretyczną i
praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu efektywnego wykorzystywania nowych technologii w
codziennej pracy z młodym czytelnikiem, współtworzenia multimedialnych treści oraz
udostępniania ich w szybki i prosty sposób w sieci. Dowiedzą się czym jest zjawisko Web 2.0
i Biblioteka 2.0 oraz jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i
czytelnika, a także na czym polega ewolucja książki elektronicznej.
"Biblioteka dla seniora" - szkolenie przygotuje bibliotekarzy do współpracy z pokoleniem
60+, pozwoli poznać potrzeby seniorów, ich oczekiwania wobec biblioteki oraz metody
aktywizacji w społeczności lokalnej.

"Gry w bibliotece" - uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są najnowsze trendy w świecie
gier terenowych oraz planszowych. Nauczą się jak organizować atrakcyjne turnieje gier, a
także w jaki sposób korzystać z gier w celu promocji czytelnictwa.
"Organizacja, prowadzenie oraz promocja spotkań autorskich i innych wydarzeń w
bibliotece" - uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak należy przygotować się do spotkania
autorskiego, kogo warto zapraszać oraz gdzie szukać inspiracji przy wyborze gości.
Otrzymają również cenne wskazówki jak prowadzić z nimi dyskusję, by była odkrywcza oraz
gdzie poszukiwać informacji i inspiracji do ciekawych pytań do autorów.
- I Ostrowskie Forum Bibliotekarzy pod hasłem "Biblioteka XXI wieku" - to konferencja
skierowana do bibliotekarzy oraz nauczycieli bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego i
sąsiednich powiatów, której zadaniem będzie podejmowanie problemów nurtujących
środowisko bibliotekarskie i wymiana doświadczeń zawodowych. Będzie również okazją do
promowania ciekawych działań, zadawania pytań i wspólnego szukania odpowiedzi, a także
nawiązywania kontaktów, współpracy przy podejmowanych w przyszłości działaniach.

