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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie 

mają zaszczyt zaprosić na 

V Forum Młodych Bibliotekarzy 

które odbędzie się w dniach 9-10 września 2010 pod hasłem 

„Jakość bibliotek w naszych rękach” 

 Proponowany zakres tematyczny Forum będzie obejmował następujące 
zagadnienia: 
 

1. Komunikacja interpersonalna w praktyce bibliotecznej: 
a) czytelnik czy klient – wyzwania i problemy; 
b) czytelnik trudny, agresywny i roszczeniowy; 
c) czytelnik niepełnosprawny; 
d) budowanie relacji między bibliotekarzami. 

 
    2. Rozwój zawodowy: 
       a) motywacja zawodowa wśród bibliotekarzy; 
                  b) podnoszenie kwalifikacji – kursy, staże, wyjazdy zagraniczne; 
       c)  bibliotekarz dyplomowany; 
                  d) młodzi w organizacjach zawodowych. 
  

3. Budowanie wizerunku biblioteki: 
a) promocja biblioteki; 
b) identyfikacja wizualna – logo, grafika, gadżety; 
c) wnętrze wizytówką biblioteki. 
 

4. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych: 
a) fundusze Unii Europejskiej; 
b) dotacje państwowe; 

                  c)    pozyskiwanie sponsorów w środowisku lokalnym i branżowym; 
 

5. Cyfrowy świat: 
a) jakość stron www;  
b) Web 2.0; 
c) komunikacja internetowa w świecie bibliotekarskim; 
d) e-book w bibliotece; 
e) wolny dostęp – Open Access, DRM, Creative Commons; 
f) e-learning. 

 
   6. Hyde Park 
 

  



  

Zachęcamy wszystkich młodych i zainteresowanych rozwojem 
zawodowym bibliotekarzy do uczestnictwa w V Forum oraz zgłaszania 

referatów. 
 

 Wystąpienia uczestników nie powinny przekraczać 20 minut. Zastrzegamy 
sobie prawo wyboru nadesłanych tematów. Referaty nie powinny przekraczać 20 
stron znormalizowanego maszynopisu i należy je dostarczyć organizatorom w 
trakcie obrad. Materiały zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie po 
zakończeniu Forum. 
 

Rejestracja internetowa uczestników rozpocznie się 12 kwietnia, 
formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie www.wbp.lublin.pl 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia na warsztaty zamknięte będą zbierane drogą e-mailową po 
ustaleniu szczegółowego programu. Informacje o rozpoczęciu zbierania zgłoszeń 
pojawią się na niniejszej stronie. 

Koszt podróży i udział w V Forum pokrywają uczestnicy lub delegujące ich 
instytucje. Opłata wpisowa wynosi 280 zł. W jej ramach organizatorzy zapewniają             
2 noclegi w domu studenckim w pokojach dwuosobowych (bez śniadania), napoje, 
obiad, kolację. Istnieje możliwość zarezerwowania tylko jednego noclegu (opłata 240 
zł.) lub skorzystania z wersji bez noclegu (opłata 200 zł). Opłatę należy wnieść do            
30 czerwca 2010 r. na konto: PKO BP II O/Lublin nr 77 1020 3150 0000 3702 0039 5863  
z dopiskiem V Forum Młodych Bibliotekarzy.  

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z: Lidią Głębicką             
(tel. 081 528 74 26), Grzegorzem Figielem (tel. 081 528 74 28) lub za pomocą poczty 
elektronicznej forum@hieronim.wbp.lublin.pl   

Pełne informacje wraz ze szczegółowym programem V Forum Młodych 
Bibliotekarzy zostaną opublikowane na stronie internetowej WBP w Lublinie po 
ustaleniu listy referentów do końca czerwca 2010 r. 

                      Zapraszamy do uczestnictwa i pozostajemy z wyrazami szacunku 

                                                                                             
                                                                       W imieniu organizatorów 

 

                                                                        Zofia Ciuruś 

                                                                        Dyrektor WBP w Lublin                                          
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