
 
 
 
VII Forum Młodych Bibliotekarzy 
 

VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi skierowane jest do bibliotekarzy wszystkich 
typów bibliotek do 35 roku Ŝycia. Corocznie w imprezie uczestniczy ponad 200 osób  
z środowiska bibliotekarskiego. Chcielibyśmy, aby na mapie polskiego bibliotekarstwa swój 
głos w dyskusji oddali takŜe nauczyciele bibliotekarze. 
 

VII Forum Młodych Bibliotekarzy będzie odbywało się w terminie 11-12 września 2012 roku 
w Łodzi, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi -  ul. Gdańska 100/102 Łódź oraz w Bibliotece Politechniki Łódzkiej - 
ul.Wólczańska 223. 
 

Myślą przewodnią tegorocznego Forum jest wymiana doświadczeń związanych z marką, 
promocją  i wizerunkiem polskich Bibliotek. Hasłem Forum jest „Biblioteka jako marka ”. 
Podczas Forum pragniemy wymiany doświadczeń w m.in. następujących kwestiach: 
budowanie marki na przykładzie Bibliotek, innowacyjne metody promocji usług 
bibliotecznych, nowe wyzwania organizacji pracy bibliotekarza, media relations w Bibliotece, 
potrzeby lokalnej społeczności i zmieniających się uwarunkowań czytelniczych, 
wykorzystanie potencjału społeczeństwa lokalnego w kształtowaniu instytucji – wolontariat, 
zrzeszenia, kluby. Podczas VII Forum Młodych Bibliotekarzy pragniemy wymiany 
doświadczeń związanych z budowaniem marki w trzech obszarach: biblioteka, bibliotekarz, 
uŜytkownik. 
 

Planowany jest szereg warsztatów o róŜnorodnej tematyce od rozwoju osobistego i technik 
marketingowych, promocyjnych, po  wykorzystanie bezpłatnych narzędzi internetowych do 
promocji swojej biblioteki. KaŜdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w postaci: 
przewodnika po Łodzi, mapy Łodzi, referenci – ksiąŜki o Łodzi oraz materiały promujące 
SBP oraz sponsorów. 
 

VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi będzie transmitowane na Ŝywo przez Miejską 
Sieć Komputerową w Łodzi – Lodman. 
 

Zgłoszenia uczestnictwa jako referenta trwają do 30 kwietnia br. W dniu 16 kwietnia  
w zakładce Forum Młodych Bibliotekarzy dostępny będzie formularz zgłoszeniowy dla 
uczestników Forum. Koszt uczestnictwa w VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 
wynosi 220 zł. 
 

Opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, materiały konferencyjne (mapa Łodzi, 
przewodniki po Łodzi, dla referentów – ksiąŜki o Łodzi), 2 obiady, uroczysta kolacja, 
przerwy kawowe, certyfikaty potwierdzające udział w Forum, wycieczki  po Łodzi. 
 

Pytania organizacyjne oraz zgłoszenia referatów prosimy kierować do przewodniczącej 
Joanny Stawińskiej: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi (Dział Zbiorów Specjalnych), e-mail: 7fmb.lodz@gmail.com lub pod 
numer tel.: 42 663-03-24. 
 

Więcej na stronie: http://www.sbp.pl/fmb/informacje 
 


