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Czekają na chętnych do udziału w projekcie
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W najbliższy piątek (27.01.2012) rusza nabór chętnych do udziału w kursach
komputerowych w ramach projektu ''Information for the people'' (''Informacja dla
obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach'').

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skierowała propozycję współpracy przy realizacji
projektu do siedmiu bibliotek, których przedstawiciele uczestniczyli w wizycie studyjnej do USA i stali się
współautorami wniosku o doﬁnansowanie projektu. Wśród zaproszonych do udziału w realizacji projektu
znalazła się również Biblioteka Miejska w Cieszynie.
27 stycznia na bezpłatne szkolenia mogą zgłaszać się osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Trzy dni później
(30.01.2012) ruszą zapisy do grupy seniorów.
- Czekamy na osoby, które zechcą wziąć udział w szkoleniu. Zaadresowaliśmy je również do osób
bezrobotnych, żeby zwiększyć ich szansę na znalezienie pracy – wyjaśnia Magdalena Strządała z BM w
Cieszynie, koordynator projektu „Information for the people”.
Biblioteka Miejska w Cieszynie realizując program „Informacja dla obywateli” przystąpiła do współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy. Zorganizowany cykl działań ma przybliżyć obsługę sprzętu komputerowego i
Internetu osobom bezrobotnymi poszukującym pracy. Na uczestników czeka: kurs „Komputer od podstaw". Będzie to siedem spotkań podczas których uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera i Internetu –
przybliża plany Iwona Kochaniec-Kłębek z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie– intensywne szkolenie dotyczyć będzie
wyszukiwania informacji oraz obsługi edytora tekstu.... Uczestnicy kursu samodzielnie przygotują CV oraz
list motywacyjny. Kolejnym etapem będzie cykl konsultacji w bibliotece. Każdy chętny będzie mógł
przyjść i uzyskać pomoc dotyczącą obsługi sprzętu elektronicznego...
Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie usługi „cybernawigatorzy”, polegającej na organizacji w bibliotekach
działań edukacyjnych (szkoleń, konsultacji, doradztwa, spotkań) skierowanych do osób wykluczonych cyfrowo.
Projekt „Information for the people” to inicjatywa stanowiąca konsekwencję wizyty studyjnej do Stanów
Zjednoczonych, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ambasadę USA w
grudniu 2010 roku. Wizyta studyjna, w której uczestniczyło 10 osób – bibliotekarzy i specjalistów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - stała się okazją do poznania interesujących i nowatorskich projektów
bibliotek amerykańskich, a także do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy
uczestnikami wizyty.
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