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Szkolenie uzupełniające w Giżycku 4-7.05.2022 

1. Uwagi ogólne 

Szkolenie online zorganizowane w 2020 roku przez partnerów z Giżycka nie 

pozwoliło zademonstrować wszystkich aspektów działalności bibliotek i edukacji 

czytelniczej prowadzonej przez polskich partnerów. Prezentacje multimedialne 

oglądane z ekranu komputera nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości. Nie mają 

także tej siły oddziaływania jak bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniu. 

Należy również zauważyć, że polscy uczestnicy mieli szczęście uczestniczyć 

w planowanych dwóch wyjazdowych szkoleniach, na Łotwie (w Rydze i Jełgavie) oraz 

na Litwie ( w Alytus z wyprawą do Wilna), podczas gdy nauczyciele zagraniczni 

uczestniczyli tylko w jednym szkoleniu wyjazdowym.  

Dlatego po poznaniu przebiegu epidemii Covid oraz stwierdzeniu, iż późną 

wiosną oraz w czasie wczesnej jesieni możliwe są spotkania bezpośrednie, po 

uzyskaniu zgody Agencji Erasmus postanowiono zorganizować 4 dniowe szkolenie 

uzupełniające.  

W zorganizowanym szkoleniu uzupełniającym wzięło udział 30 uczestniczek 

i zagranicznych uczestników projektu reprezentujących sześciu partnerów projektu 

z Łotwy i Litwy. W poszczególnych dniach dołączali uczestnicy reprezentujący 

polskich partnerów.  

2. Przebieg szkolenia 

W pierwszym dniu szkolenia tj. 4 maja 2022 roku zespół 30 nauczycieli z Litwy, 

Łotwy i oraz 5 z Polski – uczestników projektu, odwiedził  Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Olsztynie. 

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem biblioteki panem Andrzejem 

Marcinkiewiczem, który zapoznał uczestników projektu z zadaniami i działalnością 

placówki. 

 

Foto 1. Dyrektor Andrzej Marcinkiewicz prezentuje  swoją bibliotekę. Fotografia z zasobów WBP Link 

– Fotografia 1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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Biblioteka obejmuje swoim działaniem obszar województwa warmińsko-

mazurskiego. Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie 

i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka 

informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii 

regionalnej i tworzenie bazy danych z tego zakresu, organizowanie obiegu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad 

bibliotekami publicznymi województwa warmińsko-mazurskiego, współdziałanie 

z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu 

zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych 

i informacyjnych mieszkańców regionu.  

W następnej części wizyty pracownicy biblioteki zademonstrowali prowadzone 

przez nich bardzo obszerne działania w zakresie edukacji czytelniczej.  

Należą do nich: 

1. Bookcrosing – Wiosenna wymiana książęk. 

2. Wystawy tematyczne. 

3. Ekologia w bibliotece. 

4. Dzieci i młodzież w bibliotece. 

5. Warsztaty regionalne. 

6. Organizacja lokalnych wydarzeń związanych z akcjami ogólnopolskimi np. 

„Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”,  

7. Kluby dyskusyjne. 

8. Spotkania autorskie. 

9. Podróżniczy Klub „Południk”. 

10. Zagraj z nami w gry bez prądu. 

 

Foto 2. Prezentacja oferty edukacyjnej i kulturalnej biblioteki podczas spotkania. 

Fotografia z zasobów WBP Link – Fotografia 2 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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Szczególną uwagę uczestnicy zwrócili na Plantcrossing – czyli wykorzystanie roślin do 

promowania książek. Wraz z wymianą książek można również wymienić się rośliną. 

 

Foto 3. Książka w roślinach. Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/plantcrossing-

czyli-zafiksowani-na-punkcie-roslin-w-bibliotece/ 

Po obejrzeniu prezentacji o  ofercie kulturalno-edukacyjną, metody i formy pracy 

z czytelnikiem grupie przybliżone zostały  biblioteczne zasoby cyfrowe i analogowe, 

zabytkowe oraz nowe księgozbiory, pracownie oraz plany projektowe biblioteki na 

przyszłość.  

 

Foto 4. Grupa projektowa podczas zwiedzania biblioteki. Źródło: zasoby własne. 

Fotograf Grażyna Imporowicz 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprezentowała się jako 

przyjazna dla społeczności uniwersalna placówka kultury, w której znaczna część 

potencjału jej pracowników kadry jest skierowana na kształtowanie zainteresowań i 

nawyków czytelniczych ludności województwa.  
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W swoim działaniu przypomina biblioteki szwedzkie, które również usiłują 

pozyskać młodego czytelnika umożliwiając łączenie zainteresowań czytelniczych 

z innymi aktywnościami interesujących ludzi np. gotowaniem, majsterkowaniem, 

odrabianiem lekcji. Pokazała również, iż ma do tego odpowiednią kadrę i warunki 

infrastrukturalne.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest Instytucją Kultury Samorządu 

Województwa Warmińsko Mazurskiego. 

Druga biblioteka zaplanowana do zwiedzania tj. Biblioteka Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mieści się  w nowoczesnym gmachu o ogólnej 

powierzchni ok. 19 500 m2, oddanym do użytku w 2007 r. w  na terenie kampusu 

uniwersyteckiego w Kortowie1. Połączone zbiory z bibliotek wyższych uczelni, 

z których połączenia powstał Uniwersytet tj.  Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej i  Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej 

"Hosianum” oraz późniejsze zakupy utworzyły największą biblioteką naukową 

północno-wschodniego regionu Polski. Obecnie księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 

liczy 1 062 629 wol./jedn. w tym: wydawnictwa zwarte – 807 901 woluminów, 

czasopisma – 191 041 woluminów, zbiory specjalne – 63 684 jednostek. 

 

Foto 5. Uczestnicy projektu przed wejściem do Biblioteki Uniwersyteckiej. Źródło: 

zasoby własne. Fotograf Grażyny Imporowicz 

Poza tradycyjną (czyli zdigitalizowaną) wypożyczalnią, zbiory udostępnione są 

w Wypożyczalni Dydaktycznej oraz w nowoczesnych czytelniach w wolnym dostępie 

do półek. Biblioteka wyposażona jest również w sprzęt do digitalizacji zbiorów, 

fumigacyjną komorę próżniową oraz system elektronicznego zabezpieczenia zbiorów. 

Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia służące działalności 

dydaktycznej, kabiny pracy indywidualnej oraz duża liczba miejsc przeznaczonych 

do samodzielnej nauki.  

 
1 Kortowo – dzielnica miasta Olsztyn, w której mieści się miasteczko uniwersyteckie 
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Foto 6, 7,8. Pomieszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie. Źródło: zasoby 

własne. Fotograf Grażyny Imporowicz 

Biblioteka oferuje użytkownikom przestrzeń do swobodnej nauki i spotkań, 

wyposażoną w mobilne meble, tj. miękkie fotele,  lampy, pufy, oraz stacjonarne 

komputery i bezprzewodowy Internet.  Wszystko to w otoczeniu pięknej zieleni roślin. 

Drugiego dnia szkolenia tj. 5 maja 2022 w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się 

konferencja upowszechniająca podsumowująca projekt „Efektywne strategie w 

edukacji czytelniczej uczniów’, której organizatorem był Powiatowy Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Giżycku. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym 

wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Piotrowska, starosta 

giżycki, Dariusz Drzażdżewski, burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, 

przedstawiciele samorządu Miasta Alytus, nauczyciele szkół powiatu giżyckiego oraz 

uczestnicy projektu.  
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Podczas konferencji zostały zaprezentowane główne założenia 

projektu, zrealizowane szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli 

o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie 

kompetencji czytelniczych uczniów.  

 

Foto 9. Panie  xxx z samorządu miasta Alytus na konferencji. Źródło: zasoby własne. 

Fotograf Grażyny Imporowicz 

Partnerzy z Litwy, Łotwy i Polski przedstawili swoje strategie rozwoju 

czytelnictwa i wręczyli władzom lokalnym rekomendacje dotyczące  prowadzenia 

działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. Na konferencji zasygnalizowany został również 

Jubileusz 70-lecia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.  

 

Foto 10. Aktualne i byłe pracownice Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku 

podczas Konferencji. Źródło: zasoby własne. Fotograf Grażyna Imporowicz. 

Spotkanie uświetnił wykład „ Życie mierzy się nie tylko dniami w kalendarzu, ale 

przeżywanymi emocjami… i przeczytanymi książkami” Jacka Łapińskiego2. 

 
2 Jacek Łapiński, pisarz, prawnik, przedsiębiorca, pasjonat psychologii pozytywnej, papa (dumny 
ojciec syna), podróżnik po Polsce, pływak (i mors), piłkarz (rekreacyjnie kopiący piłkę), przyjazny 
i pogodny.  Autor książek „Jak być lepszym”, „Dlaczego warto czytać?!” , „Z uśmiechem Ci do 
twarzy”. „Dobry humor to lepsze życie” oraz publikacji na temat prawa. Źródło: https://jaceklapin-
ski.pl/jacek-l/ 

https://jaceklapinski.pl/jacek-l/
https://jaceklapinski.pl/jacek-l/
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Foto 11. Pan Jacek Łapiński podczas wykładu na Konferencji. Źródło: zasoby 

własne. Fotograf Grażyna Imporowicz. 

Po południu grupa nauczycieli biorących udział w projekcie udała się do Rynu, 

gdzie miała okazję zwiedzenia Zamku Krzyżackiego  - świadka burzliwych dziejów 

Prus, Polski i Litwy. W swoim czasie przebywała tam księżna Anna, żona Wielkiego 

Księcia Witolda, a komturem był Konrad Wallenrod. Wieczorem przy ognisku 

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie prowadzonym przez Powiat Giżycki 

twz. „Zofiówce” uczestnicy wymieniali się uwagami dotyczącymi poszerzenia form 

i metod pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich. 

Trzeciego dnia szkolenia czyli 6 maja 2022 r. grupa nauczycieli z Litwy i Łotwy 

odwiedziła jednego z polskich partnerów - Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku. Gości 

przywitały dzieci z koła recytatorskiego z występem pt. „Ekoludki” , następnie koło gier 

planszowych zaprezentowało gry i zabawy rozwijające czytanie u dzieci; koło 

czytelnicze przedstawiło teatrzyk Kamishibai jako interesującą formę teatralną pracy 

z dziećmi, a na zakończenie spotkania koło teatralne wystąpiło z przedstawieniem 

„Kuchareczki” a grupa VII zatańczyła taniec „Wiosna”.  

 

Foto 12. Zajęcia koła gier planszowych. Źródło: zasoby własne. Fotograf Grażyna 

Imporowicz 



8 
 

 

Foto 13. „Kuchareczki” – w wykonaniu koła teatralnego.  Źródło: zasoby własne. 

Fotograf Grażyna Imporowicz 

Nauczyciele mogli również obejrzeć organizowane przez przedszkole wystawy 

prac konkursowych związane z promowaniem wśród dzieci i rodziców czytelnictwa. 

 

Foto 14. Wystawa prac konkursowych. Źródło: zasoby własne. Fotograf 

Grażyna Imporowicz 

Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w obchodach 75 rocznicy powstania 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.  

W oficjalnej części uroczystości Dyrektor MBP  przedstawiła prezentację 

ukazującą historię placówki. Pokazano najistotniejsze fakty z życia biblioteki i działania 

biblioteki na przestrzeni 75 lat. MBP jest placówką Gminy Miejskiej Giżycko, na 

podstawie umowy z Powiatem Giżyckim pełni również funkcję Biblioteki Powiatowej na 

tej podstawie sprawuje opiekę merytoryczną nad pięcioma bibliotekami gminnymi. 

Posiada ok. 90 000 woluminów, zatrudnia 12 pracowników. Poza gromadzeniem 

i udostępnianiem zbiorów prowadzi Dyskusyjny Klub Książki oraz organizuje 

wydarzenia związane z popularyzacją czytelnictwa. Unikalnym działem MBP jest 

Giżyckie Archiwum Cyfrowe, o którym opowiedział gościom jego pracownik Jan Sekta. 

Uroczystość uświetnił fortepianowy występ utalentowanego 13-letniego artysty. 
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Foto 15. Grupa projektowa podczas uroczystości 75 lecia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. http://mbpgizycko.naszabiblioteka.com/news/jubileusz-75-lecia-biblioteki 

7 maja 2022 r. czyli w ostatnim dniu szkolenia uczestnicy zwiedzali „na żywo” 

Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Giżycku oraz poznawali jej działalność 

(zwiedzanie wirtulane odbyło się podczas szkolenia zdalnego w 2020 r. - 

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Eduk

acja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf) 

Po tej czynności odbyło się podsumowanie szkolenia uzupełniającego. Uczestnicy 

otrzymali certyfikaty i potwierdzenia udziału w projekcie. Po trzyletniej wspólnej pracy 

na którą istotny wpływ miał Covid, nie obyło się bez wzruszeń i snucia planów na 

przyszłość. 

 

Foto 16. Migawki z ostatniego dnia szkolenia. Zasoby własne. Fotografia – Grażyny 

Imporowicz. 

 

Opracowała 

Grażyna Imporowicz 

 -koordynator projektu w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji 

http://mbpgizycko.naszabiblioteka.com/news/jubileusz-75-lecia-biblioteki
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf

