Biblioterápiás szakmai továbbképző program indul a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárban
A szakmai továbbképzési program megnevezése:
„A humán könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése a fejlesztő biblioterápia
eszközeinek segítségével”
Engedélyszám: B/2020/008700
A szakmai továbbképzés célja:
A korszerű könyvtári humán szolgáltatások új típusú stratégiák kialakítását teszik indokolttá, a
szemléletmód és eszköztár folyamatos bővítését, fejlesztését igénylik. A program bemutatja a
fejlesztő biblioterápiát mint hatékony preventív, mentális, egészségmegőrző,
személyiségfejlesztő, ön- és közösségépítő eljárást és alkalmazásának sokoldalú lehetőségeit a
könyvtári környezetben. A könyvtáros alapképzésben szerzett olvasáslélektani, -szociológiai, pedagógiai ismereteket felfrissíti, és tovább építi művészetelméleti, pszichológiai,
kommunikációs, drámapedagógiai ismeretekkel, azok tréningszerű, sajátélményű átadásával,
alkalmazásuk elsajátíttatásával.
Oktatók: Bartos Éva, Horváth Judit, Magyarné Fekete Katalin, Bakó Katalin, Goda Beatrix,
Gulyás Enikő
A szakmai továbbképzés elsődleges célcsoportja(i):
Közkönyvtári, iskolai könyvtári, integrált közösségi szolgáltatási terekben folyó könyvtári
ellátásban szolgálatot teljesítő könyvtáros munkatársak
A szakmai továbbképzési program teljes óraszáma: 60 óra
A szakmai továbbképzési program ütemezése:
Hét:
6 hét
Nap:
8 (2x3 és 1x2) nap
Óra/nap: 7, ill. 8 óra / nap
Képzési napok: 2022. október 19., 20., 21., november 02., 03., 04., 17., 18.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
A szakmai továbbképzés helyszíne: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre,
Pátriárka u. 7.)
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A szakmai továbbképzés során indítható csoport létszáma:
A csoportlétszám minimuma:
A csoportlétszám maximuma:

10 fő
12 fő

A szakmai továbbképzési programon való részvétel egy főre kalkulált alapköltsége:
62.000.- Ft
Befizetési határidő: 2022. október 7.
Fizetés: banki átutalással
Kedvezményezett neve: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Kedvezményezett bankja: OTP Bank
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11784009-15440189-00000000
Közlemény: Biblioterápiás képzés - jelentkező neve
A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva juttassa vissza a titkarsag@pmk.hu e-mail
címre. Jelentkezése sikerességéről e-mailes visszaigazolást küldünk.
További információ a jelentkezéssel kapcsolatban:
Gloiber Edit; tel.: 06 26 310 222/103; e-mail: titkarsag@pmk.hu;
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