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LABiB - nowy program dla bibliotekarzy
____________________________
Dzięki nowej inicjatywie Programu Rozwoju Bibliotek LABiB rozpoczniemy wymianę pomysłów,
doświadczeń i wiedzy. Tworzymy sieć ludzi, dla których biblioteki są ważnym i aktywnym miejscem.
LABiB jest naszym pierwszym prezentem. Wymianę czas zacząć!

Na zachodnim Pacyfiku ludzie co jakiś czas wsiadają do swoich czółen, pokonują setki mil morskich i
lądowych, po to aby ofiarować komuś naszyjnik wykonany z czerwonej muszli albo naramiennik. Potem
powracają do swojego domu. Niebawem wybierają się w kolejną, podobną podróż. Krążą po
okolicznych wyspach. Dokonują wymiany. W końcu, po jakimś czasie prezent, który ofiarowali, do nich
powraca, a oni przekazują go dalej i znowu przechodzi z rąk do rąk. Wymiana trwa, a wraz z nią tworzy
się wspólnota. Tak naprawdę nie chodzi bowiem o biżuterię z muszli, ale o ludzi, którzy się spotykają,
rozmawiają ze sobą, wymieniają opowieściami. Każdy z nich czuje się obdarowany.
Czym jest LABiB?
LABiB to ludzie, dla których biblioteka to miejsce szczególne. Dostrzegają jej potencjał i chcą go
wykorzystać. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych.
LABiB to specjalna platforma internetowa stworzona z myślą o bibliotekarkach, bibliotekarzach i
bibliofanach, którzy chcą dzielić się wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły. To możliwość
poznania nowych narzędzi i technologii oraz sprawdzonych metod pracy. Przestrzeń spotkań,
poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.
LABiB to program liderski dla bibliotekarzy i bibliotekarek z całej Polski, oparty na cyklicznych
spotkaniach, warsztatach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz konkursach grantowych.
Dla kogo jest LABiB?
Dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Dla
osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. Dla tych, którzy są gotowi rozpocząć wielką
wymianę.
Wyślij zgłoszenie do 10 września!
LABiB.
ZASADY UDZIAŁU I APLIKOWANIA DO SIECI
CZYM JEST LABiB?
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
LABiB jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jest odpowiedzią na problemy i
wyzwania bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących w małych ośrodkach miejskich i na wsiach. Odwołuje
się do doświadczeń zgromadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Rozwoju Bibliotek oraz
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wyników jego ewaluacji.
W zmieniającym się świecie bibliotekarki i bibliotekarze nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami.
Peter Drucker mówi, że „największym zagrożeniem w czasach dynamicznych zmian jest się nie
zmieniać”. Dlatego pragniemy wspierać tych, którzy nieustannie stawiają pytanie, jaka powinna być
biblioteka, aby odpowiadała na zmieniające się potrzeby użytkowników.
W ramach programu LABiB:
Łączymy ludzi, dla których biblioteka to szczególne miejsce. Dostrzegają jej potencjał i potrafią go
wykorzystać. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych.
Tworzymy specjalną platformę internetową zaprojektowaną z myślą o bibliotekarkach i bibliotekarzach
oraz bibliofanach, którzy chcą się dzielić wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły. To
możliwość poznania nowych narzędzi i technologii oraz sprawdzonych metod pracy. Przestrzeń
spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.
Proponujemy osobom tworzącym sieć korzystanie ze wsparcia w ramach specjalnie przygotowanego,
rocznego programu liderskiego opartego na cyklicznych spotkaniach, warsztatach, konferencjach,
wizytach studyjnych oraz konkursach grantowych. Osoby te będą mogły same komponować
poszczególne elementy swojego programu szkoleniowego.
DLA KOGO JEST LABiB?
ADRESATKI I ADRESACI PROGRAMU
LABiB jest dla osób, które są zainteresowane sytuacją bibliotek lokalnych oraz podejmowaniem
działań, dzięki którym biblioteki mogą skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców swoich gmin. Dla
tych, którzy chcą się dzielić wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły.
Program został stworzony szczególnie z myślą o:
bibliotekarkach i bibliotekarzach pracujących w bibliotekach z małych miejscowości i wsi (również
z bibliotek, które do tej pory nie uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek),
bibliotekarkach i bibliotekarzach z większych miast – z bibliotek publicznych, pedagogicznych,
szkolnych, naukowych itd.

DLACZEGO WARTO?
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
LABiB to sieć ludzi z pasją, dla których biblioteka jest ważnym i inspirującym miejscem. Interesują się
zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie i chcą przełożyć zdobytą wiedzą na konkretne
działania.
Korzyści dla osób uczestniczących w sieci LABiB:
Osobisty rozwój zawodowy:
zdobycie nowych kompetencji i umiejętności,
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szansa na refleksję nad swoją pozycją i przyszłością zawodową,
planowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
wsparcie coachingowe w trakcie programu,
udział w cyklu warsztatów, spotkań, wydarzeń nastawionych na rozwój umiejętności, wiedzy i
kompetencji.

Działanie w sieci:
nowe znajomości / kontakty / networking,
współpraca z liderami / ekspertami środowiska,
możliwość konsultowania swoich pomysłów z innymi,
integracja aktywnych osób, które znają specyfikę pracy w bibliotece.

Nowe pomysły i ich testowanie:
dostęp do nowych rozwiązań i sprawdzonych pomysłów,
możliwość wyjazdu na wizytę studyjną,
szansa na pozyskanie grantów przeznaczonych na wymyślanie i realizację ciekawych pomysłów,
wymiana wiedzy oraz wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań.

Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty związane z
przejazdami, zakwaterowaniem, wyżywieniem i udziałem w wydarzeniach.
Aby zgłosić chęć udziału w programie, w terminie do 10 września 2012 r. należy wypełnić i
wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.biblioteki.org - Zgłoszenie do
sieci LABiB. We wskazanym miejscu formularza należy załączyć skan wypełnionej i podpisanej
Deklaracji udziału w sieci LABiB.
Zakończenie procesu rekrutacji nastąpi 25 września 2012 roku. W tym terminie do wszystkich osób
aplikujących do LABiB zostanie wysłana informacja o wynikach rekrutacji. Informacja zostanie
przesłana drogą mailową na adres podany w formularzu.
Grupa założycielska LABiB będzie liczyła 50 osób wyłonionych w procesie otwartej rekrutacji. Kolejne
osoby zostaną zaproszone do uczestnictwa w sieci przez aktywnych członków LABiB.
COŚ JESZCZE?
KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie pytania dotyczące LABiB można kierować na adres e-mail: labib@frsi.org.pl.
Osoby odpowiedzialne za LABiB:
Martyna Woropińska
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e-mail: martyna.woropińska@frsi.org.pl
tel. 22 579 15 83
Magdalena Kubecka
e-mail: magdalena.kubecka@frsi.org.pl
tel. 22 579 14 35
Przejdź do formularza rekrutacyjnego on-line

strona 4 / 4

