
 
 

Program seminarium 

Biblioteki otwarte na młodych. Jak budować relacje z młodymi czytelnikami? 
 

 
10.00 – 10.30 Biblioteka dla młodych ludzi - jak budować skuteczną ofertę informacyjną, 

kulturalną, edukacyjną i czytania dla przyjemności wspólnie z młodymi ludźmi?  

10.30 – 11.30 Jak zachęcić młodych ludzi do czytelnictwa i korzystania z oferty bibliotek 
publicznych – przykłady strategii promocyjnych i komunikacji z młodzieżą 

11.30 – 12.30 Biblioteka miejsce działań kulturalnych młodych ludzi – przedstawimy 
doświadczenia i dobre praktyki projektów polskich i zagranicznych atrakcyjnych dla 
młodzieży i w pełni realizujących misję biblioteki publicznej 

12.30– 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Atrakcyjne projekty zwiększające czytelnictwo wśród młodzieży – najlepsze polskie 
i zagraniczne dobre praktyki działań bibliotek 

14.00– 15.00 Biblioteka miejsce działań edukacyjnych młodych ludzi – przedstawimy 
doświadczenia i dobre praktyki projektów polskich i zagranicznych atrakcyjnych dla 
młodzieży 

15.00 – 16.00  Zwiedzanie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z przewodnikiem (dla chętnych) 

 

Seminarium będzie prowadzone przez dr Olgę Napiontek oraz Joannę Pietrasik -  ekspertki mających doświadczenie w 
pracy z młodzieżą oraz we wspieraniu bibliotek publicznych w konstruowaniu przez nie atrakcyjnej oferty 
skierowanej do młodych osób. 

W czasie seminarium przedstawione zostaną polskie i zagraniczne dobre praktyki  oraz stworzona zostanie okazja  
zaadawania pytań, dzielenia się doświadczeniami i dyskusji.  

Treści przedstawione na seminarium są efektem naszej pracy z pracownikami ponad 100 bibliotek publicznych w 
ramach projektu „Bibioteka – miejsce dla młodych ludzi”. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: 
http://www.civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=349&catid=44&Itemid=28 

http://www.civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=349&catid=44&Itemid=28


 
 

 

 

Seminarium odbędzie się 13.05.2015 w gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy              
ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie. 
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 06.05.2016 rejestrując się poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://bibliotekiotwarte.konfeo.com 

Następnie prosimy o dokonanie wpłaty rejestracyjnej online lub  na konto 

 
21 1140 2017 0000 4602 1068 3268 

 

Po dokonaniu wpłaty uczestnicy seminarium otrzymają powiedzenie przyjęcia zgłoszenia.  

 

Koszt udziału w seminarium wynosi 160 zł brutto za osobę (cena uwzględnia 
uczestnictwo, materiały edukacyjne, lunch oraz certyfikat uczestnictwa). 

 

 

 

Dodatkowych informacji na temat seminarium chętnie udzieli: 
Marta Pietrusińska 
mailowo: marta.pietrusinska@civispolonus.org.pl 
lub telefonicznie: 509 725 536 
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