
 

Projekt „Lokalne biblioteki jako centra edukacji 

obywatelskiej w Europie” prowadzony jest przez Instytut 

Spraw Publicznych w ramach Programu Rozwoju 

Bibliotek administrowanego przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. 
 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa  

i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom 

publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju 

Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. 
 

ZAPROSZENIE 

OOkkrrąąggłłyy  ssttóółł  „„LLookkaallnnee  bbiibblliiootteekkii  jjaakkoo  cceennttrraa  eedduukkaaccjjii  oobbyywwaatteellsskkiieejj””  

Warszawa, 14 września 2010 r. 

 
� Pracujesz w bibliotece publicznej? 

� Jesteś ciekaw/a, na czym polega nieformalna edukacja obywatelska? 

� Jesteś osobą aktywną, której zależy na losie własnej lokalnej społeczności? 

� Podejmowałeś/aś działania na rzecz mieszkańców w Twojej miejscowości? 

� Zastanawia Cię, w jaki sposób praca biblioteki może odpowiadać na wyzwania 

społeczne, stojące przed naszym krajem? 

� Chcesz wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi podobnie energicznymi 

bibliotekarzami? 

� Chcesz pomóc w przygotowaniu podręcznika do prowadzenia działań z jej 

zakresu w bibliotekach publicznych w Polsce? 

 
Jeśli na co najmniej jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś/-aś twierdząco, 
zapraszamy do udziału w „Okrągłym stole bibliotekarzy” organizowanym przez 
Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego! 

„Okrągły stół bibliotekarzy” będzie spotkaniem konsultacyjno-warsztatowym poświęconym 

celom i metodom działań z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej prowadzonych w 

lokalnych bibliotekach publicznych. Uczestniczący w nim bibliotekarze, występując w roli 

ekspertów, poddadzą dyskusji rozwiązania w tym zakresie pochodzące zza granicy i 

zastanowią się, jak je przenieść na polski grunt. Stworzeniu odpowiedniej atmosfery do 

dyskusji będą sprzyjały zaproponowane metody pracy i odpowiednie zaaranżowanie 

przestrzeni.  

„Okrągły stół bibliotekarzy” jest jednym z etapów projektu „Lokalne biblioteki jako centra 
edukacji obywatelskiej w Europie” realizowanego przez Fundację Instytut Spraw 

Publicznych dzięki wsparciu finansowemu Robert Bosh Stiftung oraz Fundacji Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu, w dniach 17-18 maja br., zostało 

zorganizowane międzynarodowe seminarium eksperckie, poświęcone wymianie 

doświadczeń w prowadzeniu działań z zakresu edukacji obywatelskiej przez animatorów z 

różnych części Europy. Rezultatem całego przedsięwzięcia będzie wydanie podręcznika 

dobrych praktyk, skierowanego do środowisk bibliotekarskich i opracowanego przy 

współpracy ich przedstawicieli. Przyniesie on świeże spojrzenie na zagadnienie nieformalnej 

edukacji obywatelskiej prowadzonej w lokalnych społecznościach w Polsce. 

IDEA 
Nieformalna edukacja obywatelska to działania, które mają na celu podnoszenie 

kompetencji obywatelskich, prowadzone poza tradycyjnymi instytucjami oświatowymi (np. 

szkołami), zwykle przez osoby nie będące pedagogami. Nieformalna edukacja obywatelska 
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pozwala jej adresatom zrozumieć, na czym polega aktywność publiczna, w jaki sposób przez 

instytucje publiczne podejmowane są decyzje oraz poznać wpływ, jaki na ich treść mogą 

wywierać sami obywatele. Nieformalna edukacja obywatelska uczy, jak stać się aktywnym 

obywatelem nowoczesnego państwa i prowadząc działania przynoszące osobistą korzyść, 

odpowiadać także na najbardziej kluczowe potrzeby własnych lokalnych społeczności. 

W ramach nieformalnej edukacji obywatelskiej można prowadzić bardzo różnorodne 

działania, m.in. mogą to być:  

• szkolenia dla mieszkańców nt. obsługi internetu, a w tym docierania do informacji o 

działaniach lokalnego samorządu oraz danych statystycznych nt. populacji regionu,  

• organizacja spotkań z liderami opinii i innymi ciekawymi osobami oraz dyskusji na 

tematy ważne dla lokalnej społeczności,  

• seria spotkań warsztatowych dla najmłodszych, w ramach których nauczą się, jak 

prowadzić rozmowy ze starszymi mieszkańcami, przeprowadzą z nimi wywiady nt. 

życia w miejscowości w przeszłości, a zdobyte informacje pod okiem opiekunów 

pogłębią lekturą w bibliotece i wykorzystają do opracowania wirtualnego przewodnika 

po miejscowości, 

• utworzenie w bibliotece redakcji lokalnej gazetki, która angażując do pracy 

przedstawicieli różnych grup wiekowych, będzie informowała o najważniejszych 

wydarzeniach w regionie i inicjowała dyskusję na temat kierunków jego rozwoju, 

• zorganizowanie serii debat w bibliotece nt. najważniejszych problemów lokalnej 

społeczności, z udziałem zaproszonego eksperta z danej dziedziny, przedstawicieli 

mieszkańców oraz miejscowych autorytetów i decydentów. 

Biblioteki, z racji swoich zadań, zasobów intelektualnych i materialnych, jak również roli, jaką 

często pełnią w lokalnej społeczności, doskonale nadają się do objęcia funkcji animatora 

takiej działalności. Dlatego też mogą realizować projekty aktywizujące wspólnotę lokalną 

oraz budować najbardziej oddolną część tkanki społeczeństwa obywatelskiego. 

OKRĄGŁY STÓŁ 
Na tych założeniach oparty jest „Okrągły stół bibliotekarzy”. Będzie to spotkanie o 

charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Ma na celu nie tylko zmotywowanie 

uczestników do dyskusji na temat roli bibliotek w zmieniającym się polskim społeczeństwie. 

Umożliwi im również poszerzenie wiedzy nt. możliwych do wykorzystania w bibliotekach 

metod pracy.  

Biorący udział w spotkaniu bibliotekarze: 

• poznają innych przedstawicieli własnej grupy zawodowej i podzielą się z nimi 
doświadczeniami pracy skierowanej na aktywizowanie lokalnych społeczności, 

• dowiedzą się, jak prowadzić działania z zakresu edukacji obywatelskiej w bibliotekach 
publicznych, 

• poznają szczegóły Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, 

• podejmą dyskusję na temat roli bibliotek publicznych w rozwoju polskiego 
społeczeństwa obywatelskiego, 

• opracują konkretne pomysły projektów z zakresu edukacji obywatelskiej, nadających 
się do realizacji w ich miejscach pracy, 

• staną się współpracownikami w przygotowaniu podręcznika dobrych praktyk z 
zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej skierowanego do środowisk 
bibliotekarskich. 
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Okrągły stół zostanie zorganizowany w Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w 
Warszawie, 14 września 2010 r., w godz. 9.30-16.00. Spotkanie będzie prowadzone 

metodami interaktywnymi przez zespół wykwalifikowanych ekspertów ISP oraz FRSI. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

• Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

• Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu do Warszawy (przejazd 

autobusem, pociągiem drugiej klasy lub samochodem, ale tylko do wysokości ceny 

biletu kolejowego drugiej klasy na takiej samej trasie).  

• Dla zakwalifikowanych do udziału osób, mieszkających w odległości ponad 2 godzin 

jazdy środkami komunikacji publicznej od Warszawy, zorganizowany będzie nocleg w 

centrum miasta w nocy poprzedzającej spotkanie. 

• Wszystkim uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie (lunch + przerwa kawowa).  

• Zakwalifikowanym do okrągłego stołu osobom zostaną przesłane odpowiednio 

wcześniej materiały. Zapoznanie się z nimi pozwoli na aktywny udział w 

prowadzonych podczas okrągłego stołu dyskusjach. 

• Na początku spotkania wszyscy uczestnicy otrzymają nieodpłatnie zestaw 

wydawnictw ISP, tematycznie powiązanych z przedmiotem debaty. 

• Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat z podziękowaniem 

wystawiony wspólnie przez dyrekcję Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego potwierdzający udział w spotkaniu. 

Bliższe informacje dotyczące tematyki spotkania zawiera jego ramowy program dołączony 

do tego ogłoszenia. Więcej wiadomości na temat całego projektu, w ramach którego 

organizowany jest okrągły stół, jest na stronie: http://www.isp.org.pl/?v=page&id=796&ln=pl.  

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

załączonego do tego ogłoszenia i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: 

biblioteki@isp.org.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 6 września 2010 r. Wszystkie zakwalifikowane do udziału 

osoby poinformujemy o wynikach 7 września 2010 r. telefonicznie oraz drogą 

elektroniczną. 

 

Więcej informacji w dni powszednie w godzinach 10.00 – 17.00 pod numerami telefonów: 

(22) 556-42-66 i (22) 556-42-60 oraz adresem mailowym: filip.pazderski@isp.org.pl.  


