Pyskowice, dnia 23 października 2017 roku
DI.833-5/17
SZ.P.
Dyrektorzy
Samorządowych Bibliotek Publicznych
Województwa Śląskiego
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach w ramach
dokształcania bibliotekarzy, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń „Kreatywny
bibliotekarz – przepis na sukces małej biblioteki”. Szkolenia skierowane są do
bibliotekarzy publicznych i szkolnych oraz dyrektorów bibliotek publicznych. Tematy
i terminy poszczególnych szkoleń:
▪
▪
▪
▪

„Zrób to sam” – Promocja i public relations, kreatywne tworzenie materiałów
promocyjnych (czerwiec 2017 r.)
„W regionalnej sieci” – działalność regionalna bibliotek na rzecz
społeczeństwa lokalnego (wrzesień 2017 r.)
„Animuj z animuszem” – animacja działań bibliotecznych i praca z
czytelnikiem (październik 2017 r.)
„Chwyć za ster” – organizacja i zarządzanie małą biblioteką ( listopad 2017)

Zapraszam do udziału w czwartym szkoleniu pod nazwą „Chwyć za ster” –
organizacja i zarządzanie małą biblioteką
Prowadzący: Magdalena Forusińska - Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Katowicach (Psychologia), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(Filologia polska), Uniwersytetu Wrocławskiego (Bibliotekarstwo i Informacja
naukowa) i Uniwersytetu Łódzkiego (Publik Relations). Dyrektor Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki w Bełchatowie, nauczyciel, wykładowca i dziennikarz radiowy.
➢ Data szkolenia: 20 listopada 2017 r. (poniedziałek)
➢ Miejsce szkolenia: Wilcza ul. Karola Miarki 123 ( Filia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pilchowicach
➢

Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00

➢ Koszt szkolenia: 150 zł. brutto/osoby
Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub faxem do dnia 14 listopada
2017 r. na adres pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl , faks 32 230 70 84 (ilość miejsc
ograniczona - grupa 16 osobowa, o udziale w szkoleniu decyduje data wpływu Karty
zgłoszenia)
Opłatę za szkolenie należy dokonać w tym samym terminie ( do 14 listopada 2017 r.)
Tytuł przelewu „Chwyć za ster”- szkolenie. (Za udział w szkoleniu PBP wystawi
rachunki)
Biblioteka Powiatowa zapewnia materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia
szkolenia oraz wyżywienie. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje dot.
szkolenia oraz Kartę zgłoszenia.
Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach

Sławomir Adamczyk

