Warsztaty:
Warsztaty: Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych

Miejsce:
Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe
05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77 : http://www.ore.edu.pl/s/100
Program
Dzień pierwszy 3.04.2012 ( wtorek)
8.00 -9.00
śniadanie
9.00 – 10.30
Powitanie uczestników J. Pasztaleniec-Jarzyńska, członek Zarządu
Głównego SBP, Agnieszka Pietryka, ORE
sesja : Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 –
2021.Podsumowanie dotychczasowych działań.
Moderator: J. Pasztaleniec - Jarzyńska
•

Realizacja „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” w
latach 2010 – 2012. Elżbieta Górska, Joanna PasztaleniecJarzyńska

•

Potrzeby pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie
kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji
zawodowej. Raport z badań w bibliotekach publicznych,
pedagogicznych i naukowych. Barbara Budyńska

•

Portal SBP jako narzędzie integracji środowiska. Komunikat.
M. Szmigielska

10.30 – 11.00

przerwa kawowa

11.00 – 13.00

sesja: Wskaźniki funkcjonalności bibliotek w Polsce i zagranicą.
Moderator : Artur Jazdon
•

Norma ISO 11620:2008 Informacja i dokumentacja- wskaźniki
funkcjonalności bibliotek jako podstawa prac nad ustaleniem
wykazu wskaźników. Ewa Głowacka.

•

Wskaźniki funkcjonalności dla polskich bibliotek publicznych i

pedagogicznych. Cel i metodologia badań, przykłady rozwiązań
zagranicznych. Lidia Derfert-Wolf
•
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Nowy opis statystyczny bibliotek- zakres danych rozszerzonego
formularza statystycznego GUS . Małgorzata Jezierska

przerwa obiadowa
sesja: Gromadzenie danych statystycznych w bibliotekach publicznych
i pedagogicznych – badania pilotażowe. Moderator : Ewa Głowacka
•

Analiza danych statystycznych uzyskanych w badaniu
pilotażowym w 9 bibliotekach publicznych w roku 2011. Lidia
Derfert-Wolf, Marek Jurowski

Dyskusja:

15.30 – 16.00
16.30 – 18.00
18.00

•

Omówienie problemów występujących w zbieraniu danych
statystycznych w bibliotekach publicznych. Głos instruktorów z
bibliotek testujących.

•

Omówienie przewidywanych problemów w zbieraniu danych
statystycznych w bibliotekach pedagogicznych. Głosy zespołu
testującego.

przerwa kawowa
zwiedzanie siedziby marszałka J. Piłsudskiego
kolacja

Dzień drugi 4.04.2012 ( środa)
8.00-9.00

śniadanie

9.00 – 10.30

sesja: Badania pilotażowe. Dyskusja i wnioski.
Moderator: Lidia Derfert-Wolf
•

Kontynuacja dyskusji. Propozycje zmian, uściśleń
terminologicznych, modyfikacji.

10.30 – 11.00

przerwa kawowa

11.00 – 12.30

sesja: Badanie satysfakcji użytkowników. Stan prac.
•

Badanie satysfakcji użytkowników. Grażyna Leonowicz.

•

Podsumowanie, przyjęcie ustaleń końcowych, zakończenie obrad.

13.00

obiad

Uwagi organizacyjne:
Na uczestników warsztatów oczekujemy w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w
dniu 2.04 ( poniedziałek) od godz. 16.30. Na godz. 18.00 zaplanowano wspólną kolację.
Pobyt uczestników warsztatów, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów przejazdu
pokrywają organizatorzy.
Dojazd pociągami do Centrum Szkoleniowego w Sulejówku
Sulejówku:
wku
•

•

pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia
(kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). Obowiązują bilety zakupione w
kasach PKP lub u kierownika pociągu,
pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia kierunek
Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM (strefa 2 - dawna strefa podmiejska)
zakupione w Kioskach Ruchu lub u kierownika pociągu.
W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.

