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Było nas trzech… nasza historia 

• Partnerstwo oparte na członkach sieci Global 
Libraries, realizujących programy rozwoju bibliotek 
w Europie  

• Wiedza i doświadczenie w środowisku 
(bezpośrednie kontakty, szkolenia, raporty 
badawcze) 

• Wzajemne zaufanie i wspólne priorytety 

• Wiara w moc sprawczą bibliotek 

 

 

 

 

 



JAKI WYBRALIŚMY TEMAT PROJEKTU? 



Biblioteka 
„Trzecie miejsce” 

Przestrzeń aktywności twórczej 

Miejsce spotkań 
międzypokoleniowych 

Instytucja wspierająca procesy 
integracji społecznej, również 

międzypokoleniowej 

 

Miejsce edukacji nieformalnej 

Miejsce edukacji niewymuszonej 

Zaangażowana, „zaprawiona w 
bojach” kadra 



Dorośli 
Praktyczne rozwiązania, 

znajdujące odzwierciedlenie w 
rzeczywistości 

Wpływ na realizację zadań, nie 
bierne uczestnictwo 

Wyzwanie, wysiłek = zdobycie 
nowych, potrzebnych 

kompetencji 

Relacje w grupie, równowaga 
pomiędzy podejściem 

indywidualnym a pracą w grupie 

Zaufanie, poczucie 
bezpieczeństwa, komfort pracy 

 



Edukacja? 
Niskie i wciąż spadające 

uczestnictwo osób dorosłych w 
działaniach edukacyjnych 

 

Niski poziom kompetencji 
podstawowych 

 

Niedopasowanie programów 
nauczania do bieżących potrzeb 

rynku pracy 

 

Nowe wyzwania edukacyjne 

EU New Skills Agenda 

 



Stereotypy 
Synonimem edukacji nie jest 

nuda, stres oraz całkowity 
brak pożytku z nabywanej 

wiedzy. 

 

 

Instytucja edukacyjna nie 
musi być szkołą o grubych 

murach z dużą liczbą 
belfrów.  

 



Rekomendacje 
Uczymy się wszędzie i przez całe 
życie – kwestia tylko: czego i jak? 

 

Czasami im mniej zdajemy sobie 
sprawę z tego, tym lepiej.  

 

Warto nauczyć się uczyć.  

 

Uciec od myślenia da się tylko w 
jeden sposób.  



Trochę o realizacji… 

 



TUTAJ WPISZ PYTANIE CEL I 
METODY 

REALIZACJI 
 
 



Cel i metody realizacji 

Celem projektu jest opracowanie programów edukacji 
dorosłych poprzez przygotowanie grupy edukatorów-
bibliotekarzy i odpowiedniego środowiska/zaplecza 

instytucjonalnego w bibliotekach  

 



Kierunki rozwoju bibliotek 

• Świadomość i dialog międzykulturowy → 

• Lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i 
kulturowej 

• Wspieranie rozwoju kreatywności (również poprzez 
kompetencje cyfrowe) → 

• Wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości 

Innowacje społeczne jako motor relacji międzyludzkich i poczucia 
przynależności do społeczności lokalnej → 

Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 

 



Co robimy/planujemy zrobić? 

1. Zebrać doświadczenia z organizacji partnerskich i innych 
bibliotek/instytucji w Europie i na świecie, 
 

2. Skonfrontować je z analizą potrzeb grup docelowych i 
wyzwaniami edukacji dorosłych,  
 

3. Przygotować zestaw edukacyjny dla bibliotekarzy, 
 

4. Przygotować scenariusze do pracy ze społecznością lokalną, 
 

5. Opracować model biblioteki, która jest wielokulturowa, 
kreatywna i innowacyjna  
 

6. Przygotować biblioteki do wdrożenia scenariuszy  



TUTAJ WPISZ PYTANIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

BADANIE W KRAJACH 
PARTNERSKICH–   

 
BADANIE 

EUROPEJSKIE- 
 

PRZYGOTOWANIE 
MATERIAŁÓW –   

 
WYDARZENIA 

UPOWSZECHNIAJĄCE  
 



KREATYWNOŚĆ-INNOWACJE 
SPOŁECZNE-
WIELOKULTUROWOŚĆ 



Dziękuję za uwagę 
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