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TRENERZY
Maja Wilczewska - Wojczyszyn
Nauczycielka bibliotekarka, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wlkp. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Terapii
pedagogicznej z elementami socjoterapii” oraz „Wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka”. Certyfikowany biblioterapeuta. Od 2011 r. członek Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Ukończyła również „Szkołę
trenerską dla bibliotekarzy STOP - PRB” oraz wiele szkoleń z biblioterapii
i arteterapii. Prowadzi warsztaty m.in. z wykorzystania Otwartych Zasobów
Edukacyjnych, autoprezentacji i biblioterapii. Opracowała autorski program
biblioterapeutyczny adresowany do kobiet połączony z warsztatami rękodzieła.
Joanna Fabicka
Pisarka, felietonistka, z wykształcenia filmoznawca. Debiutowała w 1993 roku
tomikiem poezji "Bardziej cierpki smak". Jest autorką bestsellerowego cyklu
książek o dojrzewaniu nastoletniego Rudolfa Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej
rodzinie, wydanych nakładem W.A.B.: „Szalone życie Rudolfa” (2002), „Świńskim
truchtem” (2004), „Seks i inne przykrości”(2005) i „Tango ortodonto”(2006).
Napisała również dwie powieści dla czytelników dorosłych: „Idę w tango. Romans
histeryczny” (2008) oraz „Second Hand” (2013). Ta ostatnia książka zachwyciła
m.in. Agnieszkę Holland, która nazwała pisarkę polskim Almodovarem. Stała się
również inspiracją do opracowania przez Joannę Fabicką warsztatu autorskiego
pn. „Oprzyj swe stopy na moich ramionach, czyli w poszukiwaniu utraconej
więzi”.
PRELEGENCI

Sylwia Markiewicz
Od 2006 r. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie. Pod jej
kierunkiem biblioteka przekształciła się w nowoczesne centrum edukacji, kultury
i informacji.
Inicjuje wiele działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa

i kultury. Na ich realizację pozyskuje środki zewnętrzne. W 2013 r. wspólnie
z lokalnymi partnerami i przy wsparciu miejscowych przedsiębiorców
zorganizowała m.in. przedsięwzięcie adresowane do kobiet. Celem projektu
„Dzień dla kobiet” było zachęcenie kobiet do aktywnego spędzania wolnego
czasu, wymiany doświadczeń oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym
i społecznym gminy Zwierzyn. Wydarzenie zajęło III miejsce w Lubuskim
Konkursie Współpracy Bibliotek z partnerami lokalnymi.

Maja Kimnes
Bibliotekarka, członek Zarządu Głównego SBP, z wykształcenia filolog. Od 2004 r.
pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze - obecnie w Oddziale dla Dzieci, wcześniej w Dziale Badań,
Analiz i Metodyki. Od kilku lat organizuje w bibliotece spotkania Klubu Mam. Jest
to miejsce, gdzie matki z najmłodszymi dziećmi mogą efektywnie spędzić czas,
poszerzyć lub zdobyć nową wiedzę z różnych dziedzin, rozwijać swoje pasje
i zainteresowania, wymieniać się doświadczeniami, spotkać ciekawych ludzi
i nawiązać nowe przyjaźnie. Klub Mam to ważny punkt na mapie miasta Zielona
Góra, który na stałe wpisał się w świadomość rodziców jako miejsce otwarte
i przyjazne rodzinom z najmłodszymi dziećmi.

Małgorzata Mrozik
Socjolog i pedagog z wykształcenia. Trenerka antydyskryminacyjna, trenerka
biznesu oraz specjalistka od zarządzania projektami. Specjalizuje się
w treningach asertywności, autoprezentacji, wolontariacie, warsztatach
z przeciwdziałania dyskryminacji, mentoringu kobiet i szkoleń dotyczących
organizacji Żywej Biblioteki. Uczestniczyła w wielu warsztatach równościowych
i genderowych. Współzarządza Stowarzyszeniem Strefa Kobiet w Szczecinie.

