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* З rl ПО l5 ЛIОТОГО на базi гiрськоrrиж-

fr ною.комплексу <ЗRенiв> УкраЬська бiблiсlтеяна

fr асофаrцiя за lliдтримки програми <Бiблiомit,г,
ý проводила перпry в YKpdiHi <Зимову шкоф мо-
,# лодrц бiблiоlекарiв>. Чlцовлй пIarrc сгати lfiKo-
fr лярем <Зимовоi шкоJIII молодD( бiблiurеItарiв>
# вшlав i MeHi, бiблi<lтекарю rпблiтlо-шкiльноi
ц /.2.* 0I0JпOпеки сата ьла}кове.ц

'fr IIJIола м9лод9го бiблiотекаря - це iнфор-
* мяi(lйно-освrтнrй Irроект, який проводиться у

,ffi форматi TpeHirгiB з використанням iHTepaK-
'$ тивних форм навчанrrя, майстер-класiв, прак-
$ тичних sаIrяч. Головна мета школи.- н€lвчLIти
$ молодrш спецiалiстiв розвивати cBoi професiй-

У ;lbBiвcbKй обласнiй дитячiй бiблiотецi з
привiтною посмiшкою та вiдкритими обiйма-
ми нас зустрiла директор бiблiотеки Лариса
Лlтова. . Пiшrя TeIшII,D( привiтань та настанов
вiд дrrрекmра бiблiотеки та представникiв ,Ще-
паIугаменту з питань культ},ри, нафонашьнос-
тей та релiгiй JIbBiBcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii, наш <клас>, який нарахов},вав
30 уqцiu (по представнику з кожноi областi
Украйи) вiдправивсrr ло гiрсько;rижяого вiд-
поч}Iнкового комIIJIексу <3Beнip.. .Щорогою ми

Оксаш.r Бояриновоi
та Мl.rrtо;rи Вiрсгю-
ка. Важко пердати
сJIовами всю нашц/
безмежну вдячнiсrъ
rцгм пц,ry!гN{, HeiiMo-
BipHo розr,мним та
вошIочас проетим
людям! Воtrи за-
кllали в Hmrri голови
неоцiненнi знання
з SWОТ-аналiзу та
шIа]ц/вання, наваIи-
JIи нас створювати

?.?.чсп1IIIЕ| r)lо.пl(}течЕl

проекти, розповl-
ли про ро.тrъ бе,зпе-
pepBHoi та нефор-
мапгыrоi освi,глr...
Осйисто я отри-
мала веJIиIIезне

задовол вiд TaKlor 1poKiB, як: <Бiблiотека
i РR-формl,емо позI4тивIlий iмiдж>, <Ефектив-
Hi кошrуriкацii та <.паLугизанськrrй маркетиIIгr,
<IТ-технологii у пpoertTTloмy мепеджмеiттi>, <Раз
зернrrlко, два зернrIтко... - партнерс"гво та фалt-
дрейзинг>. 3авдяки AHHi PrTMapHKo та rT тре-
rriнгам п{ш стали дружною сiм'€ю, зрозумi,rи, що
таке сщ)авжшй колектив, та навIпIJIися сгrЬп-
Раltювати.

Пiдбиття пiдсlмкiв нашого IIавчання в Зи-
мовiй школi пройшло l5 лютого. Koжerr з

учасникiв представив свiй проект, який буде
втiлювати в житllя cBoei бiблiотеки. Закiнчи-
лось HaпIe навчання... З сlмними облич.rями
ми шрощалися з улюбленими тренерами та но-
вими друзями. Але кожен з 30-ти учасникiв
повiз v сво€му <шкiльному портфелику> нео-
цiненнi матерiали, а в наших головах - масу
цiкавtп< iцей та потужних проектiв. якi в ско-
рому часi от|lимають життя.

YKpaiHcbKa бiблiотечна асоцiацiя, програма
<.Бiблiомiст> та Bci, хто брав у{асть у створен-
Hi Зимовоi школи молодих бiблiотекарiв, далrrи
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нашоi rпко-

'fr ли стала СОВА - символ vryдросгi.


