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#1
Uczenie się przez całe
życie jako strategiczne
zadanie bibliotek
w przyszłości

4

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji
Bibliotekarskich (IFLA) w swoim raporcie z 2004
roku ściśle powiązała koncepcję uczenia się przez
całe życie z działalnością i zadaniami bibliotek
publicznych na całym świecie. Pojęcie „uczenie się
przez całe życie” IFLA zdefiniowała jako: „celowe,
powtarzające się działanie edukacyjne,
podejmowane w celu rozwijania wiedzy
i umiejętności oraz podnoszenia kompetencji. Obejmuje różne formy kształcenia i uczenia się:
formalne, pozaformalne i nieformalne, w tym system nauki szkolnej od poziomu podstawowego do
wyższego, bezpłatną edukację osób dorosłych, samodzielne zdobywanie wiedzy, szkolenia, zajęcia
indywidualne, grupowe lub podejmowane w ramach działań społecznych” (Häggström, 2004) 1.
W naszym projekcie podkreślamy, że zajęcia grupowe – niezależnie od ich formy organizacyjnej –
mogą ułatwiać uczenie się, nawet jeśli są prowadzone w sposób nieformalny. W obliczu pandemii
COVID-19 takie podejście wydaje się jeszcze ważniejsze, w związku z koniecznością zastępowania
zajęć stacjonarnych nauką online. Może to stać się przyzwyczajeniem, które, raz nabyte, zostanie
z nami na dłużej, choćby ze względu na dostępność zasobów w internecie czy potrzebę
oszczędności. W trakcie pandemii przekonaliśmy się, jakie korzyści może przynieść edukacja online,
jednak zalety bezpośredniego kontaktu z ludźmi wciąż są nie do przecenienia. To prowadzi do
wniosku, że hybrydowa edukacja osób dorosłych – łącząca w sobie elementy nauki online oraz zajęć
stacjonarnych – z dużą dozą prawdopodobieństwa stanie się standardem.
Biblioteki, które zostały zamknięte z powodu pandemii, wciąż realizowały swoją misję funkcjonując
zgodnie z narzuconymi restrykcjami i jednocześnie
umożliwiając ludziom bezpieczny kontakt. W przyszłości
usługi biblioteczne będą musiały dostosować się do
nowych ograniczeń. Każde takie wyzwanie
w projektowaniu usług może też oznaczać sposobność
do zdobycia nowych kompetencji czy kwalifikacji
zespołu biblioteki. W tym kontekście chcemy
przedstawić publikacje przygotowane w ramach
projektu „Kluby wiedzy w bibliotekach” oraz nasze
przemyślenia z realizacji projektu.
Do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
lub poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju usług bibliotecznych kierujemy raport – Białą
Księgę o edukacji dorosłych. Przedstawia ona trzy perspektywy, które warto uwzględnić badając
zagadnienia dotyczące uczenia się osób dorosłych. Perspektywa indywidualna dotyczy motywacji
osob uczących się, napotykanych przez nie barier oraz organizacji procesu uczenia się w taki
sposób, by nauka była jak najbardziej efektywna. Perspektywa instytucjonalna pozwala zapoznać się
1

Häggström, B.M. (ed) (2004) The Role of Libraries in Lifelong Learning. Final report of the IFLA project under the Section for
Public Libraries, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf, dostęp 2 marca 2021
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z danymi z pięciu krajów Unii Europejskiej, różnicami w podejściu do edukacji dorosłych (formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej) w tych krajach, a także rekomendacjami uwzględniającymi rolę
bibliotek. Trzecia perspektywa ma wymiar polityczny i podkreśla konieczność prowadzenia działań
rzeczniczych w celu zapewnienia większej obecności edukacji dorosłych w programach
rozwojowych i dokumentach strategicznych krajów UE. W tym przypadku rola bibliotek, a także
innych instytucji czy organizacji, może polegać na przedstawianiu swoich doświadczeń, dobrych
praktyk, przykładów i historii mieszkańców, które mogą ilustrować dane i wspierać działania
rzecznicze. Biała Księga to podstawa dla proponowanego i przetestowanego przez nas w naszych
krajach rozwiązania. Jest ono inspirowane metodyką „Learning Circles” w bibliotekach publicznych,
opracowaną i wdrożoną przez amerykańską organizację Peer to Peer University (P2PU). Do tej
koncepcji będziemy się odnosić szerzej w następnych rozdziałach tej publikacji. Niżej udostępniamy
fragmenty Białej Księgi, a całą można pobrać ze strony www.biblioteki.org 2.

Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper, https://biblioteki.org/englishresources/Real_Opportunities_for_Adult_Online_Education_The_White_Paper.html, dostęp: 2 marca 2021
2
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Finlandia
Biblioteki w Finlandii odgrywają kluczową rolę w procesie uczenia się przez całe życie. Zapewniają
mieszkańcom równy dostęp do informacji i wiedzy, są bezpłatne, dostępne dla wszystkich
zainteresowanych. W Finlandii obowiązuje ustawa o bibliotekach, która wymienia zadania bibliotek
oraz wytyczne dotyczące ich funkcjonowania. Pierwsza ustawa o bibliotekach publicznych pochodzi
z roku 1928 r., najnowsza wersja – z 2017 r. Celem ustawy jest m.in. zapewnienie równych szans
obywateli w zakresie edukacji i kultury, możliwości uczenia się przez całe życie, a także aktywności
obywatelskiej i demokracji. Biblioteki promują kulturę czytania i komunikacji. Biblioteki zapewniają
również otwartą przestrzeń publiczną dla mieszkańców i społeczności. Pomieszczenia biblioteczne
mogą być wykorzystywane jako miejsca wydarzeń kulturalnych, spotkań, pracy i nauki, co pomaga
we wdrażaniu idei uczenia się przez całe życie. Finowie bardzo aktywnie korzystają ze swoich
bibliotek, dlatego mogą one odgrywać ważną rolę w propagowaniu tej koncepcji.
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#2
Kluby wiedzy:
uczenie się przez całe
życie a rozwój
społeczności –
z perspektywy Portugalii
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W artykule The Complicated Role of the Modern Public Library. Something for everyone 3 (2019)
Jennifer Howard pisze: „W Ameryce nie zostało już wiele naprawdę publicznych miejsc.
Dostęp do większości wspólnych przestrzeni wymaga opłaty lub potrzebny jest określony
status społeczny. Centra handlowe istnieją po to, aby sprzedawać ludziom różne rzeczy.
Muzea nie chcą przyjmować osób bezdomnych, a w kawiarni trzeba zakupić coś do picia
czy jedzenia, by móc tam przebywać. Jest jednak miejsce, które pozostaje otwarte dla
wszystkich. Biblioteka publiczna nie wymaga niczego od swoich gości: żadnych zakupów,
składek członkowskich czy przestrzegania zasad dotyczących ubioru.”
Podobnie jest w Europie. W projekcie Fundacji Progress, zrealizowanym w 14 bibliotekach
regionalnych w całej Rumunii, biblioteki publiczne zostały nazwane „trzecimi miejscami”
i „sanktuariami obywatelstwa”, do których przychodzą ludzie aktywni w swojej
społeczności. W tym samym duchu raport Aspen Institute z USA nazywa biblioteki
publiczne „America’s Civic Squares” 4 (publiczne place Ameryki). Jest więc oczywiste, że
pozaformalne uczenie się ma miejsce w bibliotekach publicznych. Prawdą jest również, że
oferta bibliotek publicznych w dużej mierze wykracza poza edukację czy zaangażowanie
obywatelskie. Biblioteki europejskie są wspaniałym przykładem przemian w rozumieniu roli
i znaczenia bibliotek. Stosują metodę design thinking (myślenia projektowego), aby lepiej
rozumieć potrzeby społeczności i reagować na nie w bardziej elastyczny, skuteczny sposób.
Realizują takie projekty jak „klinika, w której każdy może zwrócić się do instruktora lub
korepetytora z konkretnym problemem” 5. Biblioteki stają się coraz bardziej aktywne, coraz
skuteczniej gromadzą dane na temat tego, czego ludzie od nich oczekują i jak postrzegają
ich wartość w porównaniu z kosztami ich funkcjonowania. Europejska organizacja
stowarzyszeń bibliotekarskich i archiwalnych EBLIDA w raporcie na temat oddziaływania
bibliotek publicznych stwierdza, że we Francji ich wpływ dotyczy między innymi:
wzmacniania pozycji społecznej obywateli, tworzenia sieci i partnerstw, zwiększania szans
na zatrudnienie czy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego. Ogromną rolę
odegrały biblioteki podczas pandemii udostępniając ludziom rzetelne informacje i tym
samym przyczyniając się do zwalczania szkodliwego zjawiska dezinformacji.
W ramach projektu Learning Circles in Libraries („Kluby wiedzy w bibliotekach”) zebraliśmy
kursy online, które biblioteki mogą udostępniać ludziom w celach związanych z rozwojem
osobistym i zawodowym. W ten sposób biblioteki mogą pokazać, że pomagają
mieszkańcom nie tylko w zagospodarowaniu wolnego czasu, ale też w poprawie jakości

3
Howard, J., The Complicated Role of the Modern Public Library. Something for everyone,
https://www.neh.gov/article/complicated-role-modern-public-library, dostęp 2 marca 2021
4
Libraries in the Exponential Age: Moving from the Edge of Innovation to the Center of Community,
https://csreports.aspeninstitute.org/documents/Libraries_Exponential_Age.pdf, dostęp 2 marca 2021
5
Jokinen, J., Lifelong learning environments in libraries and adult education centres - a 21st century approach,
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-learning-environments-libraries-and-adult-education-centres-21st-century-approach,
dostęp 2 marca 2021
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życia czy zwiększeniu dobrobytu. Niżej prezentujemy przykłady takich kursów. Mogą wziąć
w nich udział wszyscy zainteresowani (kursy dostępne są po angielsku i w pięciu
europejskich językach projektu).

13

14

15

Portugalia
Oprócz korzyści wynikających z dostępu do księgozbioru, biblioteki oferują ludziom dużo
więcej. Wiele osób odwiedza bibliotekę kilka razy w tygodniu, aby poczytać gazety i napić
się kawy. Wydarzenia edukacyjne i kulturalne są kolejną atrakcją dla użytkowników.
Biblioteka Lúcio Craveiro da Silva posiada rozbudowany miesięczny program wydarzeń,
który oprócz zajęć dla wszystkich grup wiekowych obejmuje też bezpłatne i płatne
szkolenia.
Naszą ofertę przygotowywaliśmy we współpracy z mieszkańcami, która przebiegała bardzo
sprawnie i owocnie. Stworzyliśmy z nimi nowe relacje i otrzymywaliśmy pozytywny odzew
na różnych etapach pracy. Wspierał nas zespół konsultacyjny składajacy się z osób
o różnych specjalizacjach, reprezentujący wiele różnych środowisk.
Biblioteka pomaga mieszkańcom w rozwoju. Rodziny, które są stałymi gośćmi, spędzają tu
wolny czas. Rodzice i dzieci uczestniczą w zajęciach, korzystają z przestrzeni do czytania lub
nauki i wypożyczają książki. Dużą popularnością cieszą się również przestronne pokoje,
w których można w ciszy i spokoju uczyć się czy pracować.
16
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#3

Potrzeby rozwojowe
społeczności
a możliwości kształcenia
się online - potrzeby
europejskich pracodawców
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Sposób, w jaki kursy dostępne w klubach wiedzy odzwierciedlają i zaspokajają potrzeby
społeczności, omawiamy na przykładzie Biblioteki Publicznej w Kolonii w Niemczech.
Biblioteka w swojej społeczności pełni rolę instytucji edukacyjno-kulturalnej promującej
uczenie się przez całe życie, a także miejsca aktywności obywatelskiej i edukacji cyfrowej.
We wspołczesnych społeczeństwach istnieje duże zapotrzebowanie na „trzecie miejsca”.
Termin ten, zaproponowany przez socjologa Raya Oldenburga, używany jest w odniesieniu
do publicznych, niekomercyjnych przestrzeni, niebędących ani pracą, ani domem. Biblioteki
publiczne są obecnie jednymi z nielicznych przestrzeni, które spełniają takę rolę. Biblioteka
w Kolonii aktywnie promuje się jako trzecie miejsce, które daje ludziom przestrzeń do
spotkań i możliwość kontaktu. Kluby wiedzy w szczególny sposób wpisują się w tę misję.
Nie tylko zaspokajają potrzeby edukacyjne, ale także wspierają partycypację społeczną,
ponieważ osoby w nich uczestniczące spotykają się ze sobą regularnie, dzielą pasje,
zainteresowania i doświadczenia, wymieniają się pomysłami i uczą się od siebie nawzajem.
Zespół biblioteki rozważał, w jaki sposób kluby wiedzy mogą poprawić istniejącą ofertę
edukacyjną. Program warsztatów i spotkań dla osób dorosłych był już bardzo
rozbudowany, a ich tematyka dotyczyła przede wszystkim literatury, nauki i edukacji
cyfrowej. W wielu bibliotekach, zwłaszcza w USA, kluby wiedzy oferują kursy dotyczące
tworzenia dokumentów aplikacyjnych i poszukiwania pracy. W Niemczech tego typu usługi
świadczą inne instytucje, dlatego biblioteka nie musiała poświecać im dużo uwagi. Tworząc
program klubów wiedzy, należało przede wszystkim przeanalizować ofertę
ogólnodostępnych kursów online. Został powołany niewielki zespół pracowników
i pracowniczek, który miał ustalić, jakie kursy będą odpowiednie do zaproponowania
w klubie wiedzy, które z nich są dostępne i zgodne z zasobami biblioteki. Kursy online
musiały spełniać określone kryteria: powinny być bezpłatne, dostępne w języku
niemieckim, interesujące dla ogółu społeczeństwa i takie, które można ukończyć w ciągu
maksymalnie sześciu tygodni. Po przeanalizowaniu i wyborze odpowiednich kursów
następnym krokiem było zbadanie zainteresowania ich tematyką potencjalnych
uczestników i uczestniczek klubu wiedzy. W tym celu wykorzystano metodę Q –
spopularyzowane przez Peer 2 Peer University (P2PU) proste narzędzie badawcze,
umożliwiające ustalenie, jakie tematy interesują osoby odwiedzające bibliotekę. 21 kursów
z różnych dziedziń: rozwoju osobistego, informatyki, sztuki i kultury, biznesu i finansów,
historii i środowiska znalazło się na plakatach wywieszonych na kilka tygodni w różnych
miejscach Biblioteki Centralnej. Osoby odwiedzające zostały poproszone o umieszczenie
naklejki z sercem obok nazw kursów, które ich najbardziej interesowały. Zebrano w sumie
446 głosów. Wśród najpopularniejszych tematów znalazły się: rysunek, zarządzanie
czasem, fotografia, historia sztuki i finanse osobiste.
19

Zorganizowano kluby wiedzy poświęcone każdemu z wybranych tematów. Korzystając
z wyników ankiet, statystyk i opinii osób uczestniczących biblioteka była w stanie zbadać,
jakie rodzaje kursów najbardziej interesują lokalną społeczność. W Kolonii mieszkańcy
preferują kursy dotyczące różnych tematów związanych z rekreacją, sztuką i rozwojem
osobistym. Zainteresowania ludzi mogą się zmieniać, dlatego osobom uczestniczącym
w różnych klubach wiedzy zadaje się pytania o to, w jakich kursach chciałyby wziąć udział
w przyszłości. Są również przeprowadzane ankiety, dzięki którym można ustalić, czy
nastąpiła zmiana zainteresowań. Ponadto regularnie pojawiają się nowe kursy online.
Oferta klubów wiedzy Biblioteki zmienia się i rozwija na bieżąco, dostosowując się do
aktualnych potrzeb społeczności.
Czego potrzebują

Potrzebne umiejętności / obszary działalności / kompetencje

pracodawcy?

W sektorze usług: umiejętności zorientowane na klienta, projektowanie
usług i automatyzacja. W sektorze przemysłowym: zrównoważony rozwój,
Finlandia

znajdowanie cyfrowych rozwiązań problemów, umiejętność uczenia się, zarządzanie
zdalnymi i wirtualnymi usługami, umiejętności weryfikowania informacji, operacje
cyfrowe, aplikacje mobilne, wiedza na temat inteligentnych systemów i internetu
rzeczy.
Cyfryzacja i umiejętność adaptacji mają kluczowe znaczenie dla pracodawców.
Są one niezbędne dla pracy 4.0 – pracy przyszłości w epoce cyfrowej. Osoby

Niemcy

poszukujące pracy będą musiały przejść tę zmianę w kierunku cyfryzacji i będą
potrzebować coraz większego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie
umiejętności miękkich, takich jak zdolność do adaptacji i kreatywność, które pozwolą
im dostosować się do szybko zmieniających się miejsc pracy.
W przemyśle 4.0, będą miały znaczenie umiejętności miękkie, takie jak:
rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie zasobami

Polska

ludzkimi, współpraca, inteligencja emocjonalna, umiejętność podejmowania
świadomych decyzji, orientacja na usługi, umiejętności negocjacyjne, elastyczność
i zdolność adaptacji.
Z badania z 2019 roku wynika, że w najbliższych latach obszary, w których będzie

Portugalia

największe zapotrzebowanie na profesjonalistów to: sprzedaż (30%), informatyka
(30%), inżynieria (22%), marketing i komunikacja (14%) oraz logistyka i łańcuch
dostaw (13%).
Pracodawcy (w szczególności na obszarach wiejskich) będą poszukiwać umiejętności
miękkich, taki jak: zdolności adaptacyjne, mobilność, umiejętność uczenia się, dobre

Rumunia

maniery. Jeśli chodzi o umiejętności twarde związane z dziedziną pracy, będą
potrzebować umiejętności technicznych, począwszy od podstawowej matematyki po
mechanikę (osób dobrze rozumiejących, jak działają maszyny), a także hodowlę
zwierząt i zarządzanie przedsiębiorstwem.

20

#4

Wsparcie dla usługi
nauczania online - na
przykładzie twórców
metodyki Learning Circle
P2PU
21

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych online wymaga różnych środków wsparcia
wykraczających poza prowadzenie spotkania czy realizację programu szkolenia.
Zidentyfikowaliśmy cztery role wspierające wzajemne uczenie się – są to: moderator,
koordynator, organizator i host. Razem tworzą one podstawę dla udanych projektów, które
pozwalają wypracować spójne, interaktywne programy skoncentrowane na osobach
uczących się i ich doświadczeniu. W przypadku niektórych bibliotek role te mogą być
podzielone i pełnione przez różne osoby czy działy. W innych bibliotekach wszystkimi
zadaniami może się zajmować jedna osoba. Role te są opisane w podręczniku P2PU.

22

Moderator / moderatorka to osoba przygotowująca i prowadząca spotkania, będąca w
kontakcie z osobami uczestniczącymi. Jest wiele zasobów dostępnych dla moderatorów,
które pozwalają im uczestniczyć w różnych społecznościach: w klubie wiedzy, w zespole
moderatorów / moderatorek w danej biibliotece czy w globalnej społeczności moderatorów
/ moderatorek.
Koordynator / koordynatorka – rekrutuje, szkoli i utrzymuje kontakty z moderatorami /
moderatorkami spoza danej instytucji czy klubu wiedzy. To osoba zajmująca się kwestiami
organizacyjnymi związanymi z udziałem biblioteki w projekcie, w tym kontaktami z P2PU.
Po zakończeniu rekrutacji koordynatorzy mogą nadzorować działania moderatorów /
moderatorek lub przekazać te zadania hostowi.
Organizator / organizatorka – osoba odpowiedzialna za wprowadzenie, ewaluację
i działania marketingowe dla projektu / programu edukacyjnego dla biblioteki. Jest to rola
wymagająca kontaktu z różnymi osobami i instytucjami zarówno w bibliotece, jak i w jej
otoczeniu, opracowywania przekonujących przekazów, programów i ścieżek wsparcia.
Host / hostka (gospodarz / gospodyni) – to osoba z zespołu biblioteki, dostępna „na
pierwszej linii”, bezpośrednio współpracująca ze społecznością. Zapewnia moderatorom /
moderatorkom wsparcie organizacyjne i pomaga w kwestiach technicznych.

W kwietniu i maju 2020 r. ponad
sześćdziesięt osób ze społeczności klubów
wiedzy P2PU z całego świata zebrało się,
aby zastanowić się, jaki wpływ na
powyższe role ma przeniesienie się klubów
wiedzy do świata online. Pokłosiem
spotkania jest podręcznik P2PU
poświęcony klubom wiedzy online,
w którym zostały zebrane najciekawsze
dobre praktyki i doświadczenia.
W ramach naszego projektu powstało kilka
narzędzi i sposobów wparcia dla osób
i bibliotek prowadzących kluby wiedzy.
Jednym z nich jest podręcznik dla moderatorów i moderatorek klubów wiedzy 6. Zawiera on
przydatne treści merytoryczne oraz gotowe materiały do ćwiczeń, dzięki czemu praca
6

Jak prowadzić klub wiedzy? - podręcznik dla moderatorów i moderatorek,
https://biblioteki.org/poradniki/Jak_prowadzic_klub_wiedzy_podrecznik_dla_moderatorow_i_moderatorek0.html,
dostęp 2 marca 2021
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moderatorki / moderatora może stać się łatwiejsza. Ponadto przygotowaliśmy serię filmów
wideo, które moderatorki / moderatorzy mogą polecać osobom zainteresowanym udziałem
w klubie wiedzy. Filmy omawiają style uczenia się, zainteresowania zawodowe i gotowość
do korzystania z technologii, a ich treść może pomóc zainteresowanym osobom podjąć
lepszą decyzję dotyczącą udziału w klubie.
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#5

Marketing online świadczenie usług
bibliotecznych
w społeczności
W ramach naszego projektu przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy cykle spotkań własnych –
pilotażowych klubów wiedzy. Pomogło nam to lepiej zrozumieć specyfikę różnych ról oraz
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pełniej doświadczyć udziału w projekcie. Dzielenie się sukcesem, historiami i poleceniami
oraz pozostawanie w kontakcie z pozostałymi osobami uczestniczącymi w spotkaniach ma
ogromne znaczenie dla ustanowienia klubu wiedzy jako stałego działania w ofercie
biblioteki.

Perspektywa Niemiec

Wśród dziesięciu najpopularniejszych kursów online, którymi zainteresowali się goście
Biblioteki Publicznej w Kolonii, znalazł się internetowy kurs historii sztuki, przygotowany
przez Muzeum Städel we Frankfurcie. Klub wiedzy skorzystał wiele zarówno z doskonałej
jakości kursu online, jak i zaangażowania osób uczestniczących, mających różnorodną
wiedzę i zainteresowania. Kurs został profesjonalnie przygotowany w języku niemieckim
i podzielony na pięć części, dzięki czemu można było go łatwo dostosować do
pięciotygodniowego cyklu nauki. Zgłosiło się osiem osób – kobiet w wieku od 20 do 50 lat.
Większość po prostu lubiła sztukę i posiadała podstawową wiedzę na ten temat, jedna
uczestniczka miała dyplom z historii sztuki, a inna wzięła udział w kursie, aby odświeżyć
sobie wiedzę ze studiów doktoranckich. Wszystkie osoby razem oglądały film z kursu na
dużym ekranie, rozwiązywały quizy i kwestionariusze będące elementem kursu,
i prowadziły dyskusje o różnych artystach i dziełach.

Dzięki wspólnym zainteresowaniom, pasji dla sztuki, nawiązanym relacjom i wytworzonym
więziom, dyskusje w klubie wiedzy były prowadzone w formie swobodnej rozmowy. Każda
osoba korzystała z wiedzy, doświadczenia i refleksji pozostałych opsób. Po ukończeniu
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kursu uczestniczki klubu wiedzy wybrały się na wycieczkę i zwiedziły muzeum we
Frankfurcie.
W swoich opiniach uczestniczki podkreślały, że bardzo podobały im się dyskusje grupowe,
forma kursu, doceniły też e-maile z przypomnieniami, które otrzymywały co tydzień. Jedna
z uczestniczek napisała: „Myślę, że to naprawdę świetna metoda uczenia się. Gdybym sama
tego nie zrobiła, prawdopodobnie powiedziałabym, że nie będzie skuteczna. Ale to było
naprawdę dobre doświadczenie edukacyjne i zadziałało tak dobrze”.

Perspektywa Rumunii

Nowi pracownicy / pracowniczki bibliotek
w Rumunii, którzy uczestniczyli w Letniej
Szkole Online dla młodych bibliotekarzy
w 2020 roku, poprosili o dalsze wsparcie w
zarządzaniu projektami i pisaniu grantów. Kurs
online, z którego korzystaliśmy w tym klubie
wiedzy, został przygotowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(CSDF). Obejmował on podstawy pisania
wniosków, a wiedzę przedstawiał w bardzo

praktyczny i prosty sposób, odpowiedni dla
osób bez doświadczenia w tej dziedzinie lub
posiadających bardzo małe doświadczenie.
Zgłosiło się 22 młodych bibliotekarek /
bibliotekarzy, a w 6 spotkaniach wzięło udział
13 osób.
Chociaż grupa była dość liczna, wymiana
informacji przebiegała sprawnie i bez
problemów, ponieważ wszystkie osoby były bardzo zmotywowane do uczenia się
i dzielenia wiedzą z innymi. Nie było to ich pierwsze doświadczenie z nauką grupową online
(osoby te uczestniczyły wcześniej w tygodniowym szkoleniu online), więc grupa była już
przygotowana do efektywnej nauki.
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Praktyczne sesje grupowe były dobrą okazją dla tych młodych profesjonalistów
i profesjonalistek do zapoznania się z nowymi potencjalnymi działaniami bibliotek dla
różnych grup mieszkańców, ponieważ wszystkie pomysły na projekty były (i nadal są)
dostępne dla grupy w postaci notatek na Etherpadzie. Informacje zwrotne były pozytywne,
ponieważ uczestnicy docenili zalety klubu wiedzy jako wygodnej, łatwej formy uczenia się.
Większość osób stwierdziła, że chciałaby zrobić kolejny krok, napisać projekty dla swoich
bibliotek i stać się częścią zespołu, który je zrealizuje.

Po zakończeniu zorganizowanych wydarzeń warto zebrać opinie osób uczestniczących
(np. w formie filmików z wypowiedziami), napisać artykuły ze zdjęciami lub – propozycja dla
odważnych – udokumentować całe wydarzenie w postaci cyfrowych historii. Kilka takich
historii można znaleźć na stronach i w mediach społecznościowych P2PU. Mogą one być
wykorzystywane zarówno jako czynniki motywujące, jak i materiały pomocne
w prowadzeniu przez biblioteki działań rzeczniczych, w celu zapewnienia finansowania
poprzez pokazywanie roli i znaczenia biblioteki w życiu lokalnych społeczności.
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