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Labib – dobry pomysł na współpracę
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Labib.pl jest serwisem społecznościowym, który został założony przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego z myślą o bibliotekarkach i bibliotekarzach – jak również
o tych osobach, dla których biblioteka jest miejscem szczególnym. Hasło przewodnie por talu (tak samo jak sieci Labib, skupiającej bibliotekarzy-innowatorów) brzmi: Dziel się wiedzą, mnóż pomysły! Do tego zestawu z powodzeniem można byłoby dodać – współpracuj,
poznawaj innych i korzystaj z ich doświadczeń.
Dwa kliknięcia – blisko 1300 inspiracji
Z portalu labib.pl może korzystać każdy. Po to, by mieć dostęp do wszystkich jego funkcjonalności, należy się zarejestrować, bardzo wiele treści można przeglądać jednak także
bez zalogowania. A jest w czym wybierać! Na Labibie można znaleźć obecnie blisko 300
artykułów i – co jeszcze ważniejsze – blisko 1300 tzw. inspiracji. Inspiracją nazywany jest
tu niezwykle praktyczny materiał, pokazujący doświadczenia czy pomysły bibliotekarzy lub
innych osób związanych z bibliotekami. Każda inspiracja może być zgłoszona poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać między innymi tytuł działania czy projektu
zrealizowanego przez bibliotekę, jego budżet, czas trwania, liczbę uczestników, działania
przygotowawcze. Oprócz tego autorzy inspiracji mogą podzielić się swoimi refleksjami
i napisać, co ich zdaniem mogłoby być w danym przypadku zrobione inaczej. A żeby jeszcze lepiej zilustrować swoje przedsięwzięcie, dołączają zdjęcia i inne przydatne materiały.
Podsumowując: inspiracje to gotowe rozwiązania – do przetestowania czy zaadaptowania
w innych bibliotekach i społecznościach.
Top inspiratorzy
Szczególną cechą Labibu jest element rywalizacyjny. Każda osoba, która coś tu opublikuje (artykuł czy inspirację) albo w jakikolwiek inny sposób wejdzie w interakcję z innymi
użytkownikami portalu (na przykład dodając komentarz do inspiracji lub pisząc, jak ją wykorzystała) otrzymuje punkty. Punkty te są widoczne dla innych użytkowników i wskazują,
kto na portalu jest aktywny, warto więc śledzić jego komentarze czy materiały – wyjaśnia
Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na co
dzień opiekuje się i portalem labib.pl, i drugim serwisem fundacji skierowanym do bibliotek
– www.biblioteki.org. Co ważne, odwiedzając stronę labib.pl można zobaczyć listę „Top 10
inspiratorów”, a sprawdzając ich profile, dowiedzieć się, gdzie pracują, w czym się specjalizują, jakiego rodzaju inspiracje i artykuły zamieścili dotychczas na Labibie.
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Mapa Ambasadorów
Ktoś, kto na portalu szuka nie tylko wiedzy i pomysłów, ale chciałby w praktyce rozwinąć
swoje umiejętności, może skontaktować się z Ambasadorami Labib. To 16 osób – większość z nich na co dzień pracuje w bibliotekach publicznych. Jako ambasadorzy dzielą się
z innymi swoją wiedzą – nie tylko poprzez portal, ale też prowadząc szkolenia, warsztaty
czy webinaria. Specjalizują się w bardzo różnych obszarach. Są wśród nich osoby, które
są ekspertami od facylitacji, prowadzą warsztaty Loesje, doskonale znają nowe technolo gie i media społecznościowe, opanowały zawiłą sztukę pisania wniosków i pozyskiwania
funduszy na projekty, upowszechniają naukę programowania lub wiedzą, jak włączyć osoby z niepełnosprawnościami w życie kulturalne.
W czym specjalizują się ambasadorzy? To:
 realizacja projektów czytelniczych, projektowanie i aranżacja nowatorskich zajęć z czytelnikami, organizacja spotkań autorskich,
 facylitacja dyskusji, moderacja warsztatów Loesje i innych spotkań,
 promocja i wizerunek, obróbka graficzna, gry miejskie (projektowanie, tworzenie, przeprowadzanie), grywalizacja,
 nowe technologie, social media, komputery dla młodszych i starszych, kodowanie, edukacja informacyjna i medialna, webinaria, edukacja kulturalna, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich, kreatywność,
 praca z młodzieżą, animacja, wolontariat, współpraca z NGO i grupami nieformalnymi,
 włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne,
 doradztwo z zakresu opracowania koncepcji projektu, pisania wniosków i pozyskiwania
funduszy, dobre praktyki w zakresie innowacyjnych rozwiązań.
Wszystkich ambasadorów można znaleźć na mapie, wraz z informacją o ich specjalizacji i
tzw. zasięgu – czyli województwach, które dany ambasador może odwiedzić i przeprowa dzić tam np. szkolenie. Co ważne, wszystko, czym mogą podzielić się ambasadorzy, jest
osadzone w rzeczywistości bibliotecznej i dotyczy funkcjonowania biblioteki – jest więc gotowe do zastosowania w pracy innych bibliotekarzy. Biblioteka, która chciałaby zaprosić do
siebie ambasadora lub w jakiś inny sposób skorzystać z jego wiedzy, powinna przygoto wać się na pokrycie ewentualnych kosztów dojazdu i honorarium (szczegółowe ustalenia
leżą w gestii biblioteki zapraszającej oraz samego ambasadora).
Aby zobaczyć Mapę Ambasadorów (wraz z opisem ich specjalizacji), należy kliknąć przycisk „Poznaj innych” (nie wymaga to rejestracji, trzeba być natomiast zalogowanym, by
uzyskać dostęp do danych kontaktowych ambasadorów). Rejestracja na portalu oznacza
także możliwość korzystania ze wszystkich znajdujących się tu materiałów i treści (w tym
opisanych już wcześniej inspiracji – część z nich jest ogólnodostępna, część wymaga zalogowania). Obecnie społeczność labib.pl liczy ponad 3000 osób. Warto do niej dołączyć!
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