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Kraków, 15 kwietnia 2016

ZAPROSZENIE
Program rozwoju bibliotek polskich na Wschodzie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do udziału w projekcie
Wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego
i intelektualnego polskich społeczności na wschodzie w oparciu o nowoczesne metody
upowszechniania czytelnictwa. W ramach projektu zaplanowano szkolenia, stypendia
i staże mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych i organizacyjnych kadry
polskich bibliotek na Wschodzie.
Pierwszym etapem projektu będzie tygodniowy program szkoleniowy w Krakowie,
w ramach którego wykłady, warsztaty i debaty poświęcone metodom promowania
czytelnictwa raz realizacji projektów kulturalnych prowadzą wybitni eksperci reprezentujący
różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą
pracowali nad autorskimi koncepcjami działań mających na celu upowszechnianie
czytelnictwa. Autorzy 5 najlepszych projektów otrzymają stypendia, które umożliwią im
realizację projektów po powrocie do kraju zamieszkania. Jesienią zostaną oni zaproszeni
również na tygodniowe staże obserwacyjne w małopolskich bibliotekach.

Program szkoleniowy odbędzie się w dniach 23.06-30.06.2016 roku
w Krakowie.

Projekt współfinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”
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Wszystkim uczestnikom zapewniamy: zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz częściowy
zwrot kosztów podróży.
Osoby zainteresowane udziałem w programie szkoleniowym

będą musiały spełnić

następujące kryteria kwalifikacji:
- być aktywnymi członkami organizacji polskich i polonijnych w Ukrainie, Białorusi, lub
w Rosji prowadzącymi biblioteki lub realizującymi projekty poświęcone edukacji z zakresu
j. polskiego i czytelnictwa
- wykazać się doświadczeniem w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch
przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności w kraju zamieszkania w obszarze
edukacji i czytelnictwa
- posługiwać się j. polskim w stopniu umożliwiającym swobodny udział w działaniach
projektowych na terenie Polski, prowadzonych w j. polskim
- być zainteresowane wzmocnieniem lub nawiązaniem kontaktów z partnerami z Polski
Osoby zainteresowane udziałem w programie szkoleniowym o przesłanie drogą mailową
swojego

CV,

listu

motywacyjnego

zrealizowanych/współorganizowanych

oraz

przedsięwzięć

informacji
kierowanych

na
do

temat
lokalnych

społeczności polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania w terminie do 5 maja 2016
roku.
Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim. W tytule maila proszę wpisać
„program szkoleniowy - BIBLIOTEKI”.

Wszelkich informacji na temat szkoły letniej udziela Pani Anna Góral
Tel: 0048 12 421 74 65
email: a.goral@regiony.org.pl
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