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  TAK – uczestniczymy  
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w I rundzie 

 

 



  

Moje zgłoszenie konkursowe 

dotyczy następującego obszaru: 

 

Integracja społeczna 

 



  

 

 

 

WOJEWÓDZTWO  lubuskie 

GMINA  Szprotawa 

NR UMOWY O WSPÓŁPRACY 
(umowa uczestnictwa w I 
rundzie PRB):  

2009/0810073 

  

W Programie Rozwoju Bibliotek biblioteka uczestniczy jako: 

Biblioteka Wiodąca       X 
Biblioteka Partnerska 

  
właściwe zaznacz "X" 

Placówka, w której realizowane są działania w wybranym obszarze to: 

 biblioteka gminna  

 
     X 

filia 

  
właściwe zaznacz "X" 

Miejscowośd:  SZPROTAWA 

Pracownik odpowiedzialny i realizujący opisywaną działalnośd: 

stanowisko: 
Dyrektor 

  

Imię: Jolanta Nazwisko:  Wawrzyniak 

nr tel. (preferowany 
komórkowy): 

(68) 376 26  03 

adres email: mbpszprotawa3@wp.pl 



Miejska Biblioteka Publiczna  

w Szprotawie 

MBP w Szprotawie mieści się przy                   

Al. Niepodległości 16. Prócz placówki głównej 

w jej skład wchodzi 5 filii wiejskich i punkt 

biblioteczny przy szpitalu miejskim.  

Zatrudnionych jest ogółem 10 bibliotekarzy 

Funkcjonujemy w gminie miejsko-wiejskiej 

Z naszych zasobów korzystają głównie dzieci     

i seniorzy 

Placówka wciąż rozwija się: powiększamy 

powierzchnię użytkową dostępną 

użytkownikom, wzbogacamy  księgozbiór, 

rozszerzamy ofertę usług, ... 

 

Fot.  Archiwum MBP 



CO zostało zrobione w wybranym 

obszarze? 

 

Zainicjowano  „Intensywne kursy 

komputerowe”  dla  seniorów 

Rozpropagowano spotkania w ramach 

Dyskusyjnych Klubów  Książki 

Przeprowadzono  konkurs  wiedzy o życiu            

i twórczości Czesława  Miłosza dla członków 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku ph.: Polubić 

Miłosza” 

Zorganizowano spotkania 

międzypokoleniowe o różnej tematyce 

(Dzień Zakochanych, tradycje wielkanocne) 
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http://www.google.pl 



1. Intensywny Kurs Komputerowy - wrzesień '2011 

Pilna grupa seniorów podczas tworzenia prezentacji 

w Power Point. SUKCES!!! 
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Fot.  Archiwum MBP 



JAK to jest robione? 

Kurs komputerowy 

Reklamujemy działanie poprzez plakaty, rozmowy 

indywidualne,  ogłoszenia w prasie, migawki z zajęć 

w TV kablowej 

Organizujemy 8 dwugodzinnych spotkań w ciągu 2 

tygodni 

Seniorzy na pierwszym spotkaniu mówią o swoich 

oczekiwaniach  wobec nas, a bibliotekarki 

dostosowują tematykę i poziom trudności do grupy  

Przystosowujemy sprzęt komputerowy do potrzeb 

osób starszych 

Zorganizowano 11 edycji kursu, w których wzięło 

udział 55 seniorów 

Ostatnie spotkanie  kończymy uroczystym 

wręczeniem certyfikatów (seniorzy żartują, że 

certyfikaty spełniają wszelkie normy unijne:) 
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Fot.  Archiwum MBP 



Jakie są EFEKTY tej działalności? 

Seniorzy nabierają odwagi w pracy z komputerem – 

„Faktycznie nie tak łatwo popsuć to ustrojstwo...” 

Zauważają konkretne korzyści z Internetu - „To ja tyle 

płacę w sklepie, a mogłam kupić tę pralkę o 300 zł 

taniej, oj”:( 

Wszyscy zwracają uwagę na fakt, że cieszą się na wyjście  

z domu, mając jednocześnie świadomość, że dzięki 

Internetowi mogą się kontaktować ze znajomymi 

rozsianymi po całym świecie 
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Jakie KORZYŚCI odnoszą mieszkańcy, 

użytkownicy biblioteki? 

Działamy przeciw cyfrowemu wykluczeniu osób  

starszych 

Zapewniamy im ciekawe wypełnienie wolnego 

czasu 

Rozwijamy pasje i zainteresowania, 

podsuwając przy okazji dobre książki                    

i czasopisma (fachowe i nie tylko) 
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Co jest WYZWANIEM?  

Dotarcie do najszerszej rzeszy seniorów 

Zdobycie ich zaufania i sprostanie 

oczekiwaniom 

Przełamanie bariery:  „MI TO JUŻ NIE JEST 

POTRZEBNE. TO ZABAWKA DLA MŁODYCH” 

Przekazanie i utrwalenie zdobytych wiadomości  

i umiejętności 
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http://aga-komp.pl 

Fot.  Archiwum MBP 



Pamiętaj!!!  

Nasza praca jest ważna i doceniana w środowisku 

Zabawę z komputerem prowadzimy już 1,5 roku! 

Nauczyliśmy seniorów jak korzystać z komunikatorów 

internetowych  

11 kursów, 55 zachwyconych emerytów, 2 spełnione 

bibliotekarki 

  Pani Basia uczestniczy w podobnych zajęciach          

organizowanych na terenie Szprotawy. Niestety 

„lekcje” są raz w miesiącu. Pamięć nie ta – część 

informacji umyka („Jak to było z tym loginem..?”). 

Dzięki naszym codziennym spotkaniom pani Basia 

pisze e-maile do znajomych, przesyła zdjęcia                

z podróży, samodzielnie wyszukuje propozycje biur 

turystycznych) 

 

 



2. Dyskusyjne Kluby Książki  

    JAK to jest robione? 

        
Spotykamy się raz w miesiącu 

Czytamy ciekawe książki 

Dyskutujemy  
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Fot.  Archiwum MBP 

DKK 2012 

„Drzewo genealogiczne” członkiń  DKK 
Fot.  Archiwum MBP 

Omawiamy  ciekawą  książkę 



Jakie są EFEKTY tej działalności? 

    Duże zainteresowanie tą formą spotkań 

    spowodowało : 

w chwili obecnej działają 2 kluby dla dorosłych         

1 dziecięcy 

popularyzacja literatury polskiej wśród 

dorosłych 

pobudzenie do czytania i rozmów o książkach 

wśród dzieci 

Spotkania autorskie przyciągają nowych  

klubowiczów 
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Ale DKK to nie tylko dyskusje - to… 
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Pokaz profesjonalnego 

makijażu  

Spotkanie z Janem Peszkiem 

 - Zielona Góra 2012 
Oglądanie ekranizacji książek 

Świętowanie kolejnych rocznic  

Wiele innych, których nie 

pozwala mi przedstawić 

konkursowy zakres slajdów  

Fot.  Archiwum MBP 



3. „Polubid Miłosza” – grudzieo 2011 r. 

 

    Z okazji Roku Miłosza zaprosiliśmy  
słuchaczy UTW do konkursu.  

Trudności: przekonanie seniorów, że 
 „bawid się” można  każdym tematem  
(senior: „Ja Miłosza nigdy nie  
rozumiałem, a poza tym jak z wiersza 
 można zrobid komiks?”) 

 

                                                                                                                                                                                                      http://www.google.pl 
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Jak wyglądała praca? 

Zainteresowanie konkursem zarządu  UTW i przedstawienie zarysu 

projektu na zebraniu słuchaczy 

Osobiste rozmowy z liderami trzech drużyn 

Pokierowanie liderów do właściwych źródeł wiedzy 

Ukierunkowanie na zagadnienia do  

przygotowania 

Zaproszenie do komisji konkursowej osób  

powszechnie znanych i lubianych w gronie  

seniorów (rozluźnienie  atmosfery) 

Przygotowanie pytań w formie zabawy na  

wzór urodzin w programie „Kocham Cię  

Polsko” 

Kolejne zadanie dla uczestników: sporządzenie komiksu (nie 

zawsze są one przecież zabawne) do narzuconych wcześniej 

wierszy 
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Fot.  Archiwum MBP 



Jakie KORZYŚCI odnoszą mieszkańcy, 

użytkownicy biblioteki? 

 • Zachęcamy seniorów do wysiłku umysłowego 

• Proponujemy im spędzenie dwóch godzin z poetą, który do tej 
pory był dla nich niezrozumiały 

• Dajemy uczestnikom, tak ważną dla nich,  okazję do  
zaistnienia w lokalnej  
społeczności poprzez relację  
z konkursu na stronach  
internetowych(senior:  
„Miło było wraz z wnukiem  
obejrzed zdjęcia z konkursu  
w Internecie ”) 

                                                                                                                                                                      http://www.google.pl 
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4. Spotkania międzypokoleniowe                                          

Jak to jest robione? 

  

Wybieramy miejsce (salę), organizujemy 

wystrój adekwatny do okoliczności 

spotkania 

Dobieramy grupę młodzieży lub dzieci oraz 

grupę seniorów poprzez anonsy na 

tablicach  ogłoszeń, informacje na 

stronach internetowych miasta i biblioteki 

Dobieramy taki czas imprezy, który będzie 

dogodny  dla wszystkich uczestników 

Stwarzamy miłą atmosferę, aby zarówno 

młodzi, jak i starsi czuli się komfortowo 

Zapewniamy materiały i poczęstunek 
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Fot.  Archiwum MBP 

Spotkanie walentynkowe (najstarsza pani – 93 lata, 

najmłodszy uczestnik – 14 lat) 



Co jest WYZWANIEM?  

Znalezienie wspólnych zainteresowań dwóch rozbieżnych  grup  

wiekowych (udało się świetnie przeprowadzić spotkania           

z okazji Święta Zakochanych i Świąt Wielkanocnych) 

Stworzenie klimatu zrozumienia i zaangażowania młodzieży 
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Jakie są EFEKTY tej działalności? 

 Wskazanie wspólnych punktów w życiu 

starszych  i młodszych 

Przekazanie doświadczeń seniorów 

młodzieży 

Przełamanie barier w rozmowach 

dwóch grup 

 



 

Warto umożliwić spotkanie młodych 

i starszych, aby przełamywać 

stereotypy, wymieniać się wiedzą  

i umiejętnościami. 

Młodzi i starsi w naturalny  

sposób mogą wspólnie 

uczestniczyć w różnych 

działaniach i świetnie  

się przy tym bawić  
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Wspólne tworzenie ozdób wielkanocnych 

Fot.  Archiwum MBP 



Żyć pełnią życia, to nie 

marnować chwil na użalanie 

się nad przemijaniem – 

nadążajmy za 

nowoczesnością (ona jest 

nie tylko dla młodych).   
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Jolanta Wawrzyniak 

             mbpszprotawa3@wp.pl 
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