
                                 

Nowoczesne zarządzanie szansą dla księgarni przyszłości  

Zaproszenie na szkolenie  

Goethe-Institut w Warszawie i Polska Izba Książki organizują szkolenie dla niezależnych księgarzy pod 

tytułem: Nowoczesne zarządzanie szansą dla księgarni przyszłości. 

Szkolenie obejmie cykl spotkań w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie w latach 2017 i 

2018 oraz zajęcia on-line pomiędzy sesjami. Kurs przeznaczony jest dla dwunastu księgarzy, 

właścicieli, względnie pracowników małych księgarń z całej Polski, wybranych przez 

organizatorów szkolenia spośród nadesłanych zgłoszeń.  

Zakres tematyczny szkolenia: 

 Podstawowe aspekty dobrego prowadzenia niezależnej księgarni: zakup, magazyn, 

rachunek zyskowności 

 Wyprofilowanie księgarni w zakresie wystroju i odnośnie do grupy docelowej   

 Wiedza o zróżnicowanym podejściu i różnych metodach prowadzenia księgarni i 

wypracowaniu indywidualnych cech swego przedsiębiorstwa 

 Rozszerzanie sieci powiązań 

Plan zajęć: 

Cztery seminaria weekendowe po 1,5 dnia każde, prowadzone przez instruktorkę Ellen 

Braun: 

2017 r.: 8-9 kwietnia i  23-24 września 

2018 r.: kwiecień, wrzesień, konkretne terminy do ustalenia 

Zajęcia on-line dla całej grupy pod kierownictwem Ellen Braun pomiędzy seminariami. 

Webinar z podsumowaniem szkolenia dla całego środowiska książki, zorganizowany i 

prowadzony przez Polską Izbę Książki po zakończeniu szkolenia. 

Prowadząca szkolenie: Ellen Braun 

Konsultantka ds. zarządzania, trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z 

księgarzami, współpracuje z Niemieckim Stowarzyszeniem Wydawców i Księgarzy 

(Börsenverein des Deutschen Buchhandels) 

Würzburg, Niemcy 

www.ellenbraun.com 

 

Kurs jest nieodpłatny. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

Zgłoszenia w formie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) – prosimy przysyłać do 

24.02. br. na adresy e-mail: bl@warschau.goethe.org i biuro@pik.org.pl 

mailto:bl@warschau.goethe.org
mailto:biuro@pik.org.pl


ZGŁOSZENIE   

na szkolenie organizowane przez Goethe-Institut w Warszawie oraz Polską Izbę Książki w 

latach 2017-2018 „Nowoczesne zarządzanie szansą dla księgarni przyszłości”  

Imię, nazwisko: 
 

 

Zawód, stanowisko: 
 

 

Miejsce zatrudnienia: 
 

 

Adres księgarni: 
 

 

Ile lat pracy w zawodzie 
księgarza? 

 

Znajomość języków 
obcych: 

 

Dostęp do internetu? 
 

 

Dlaczego chcę 
uczestniczyć w szkoleniu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że  

1. Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne, ale koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy kursu. 

2. Obecność na seminariach w terminach określonych przez organizatorów jest obowiązkowa. 

Terminy szkolenia w roku 2017 to: 8-9 kwietnia i 23-24 września.  

 

3. Ostatni termin nadsyłania zgłoszeń to 24.02.2017. Wyboru uczestników szkolenia spośród 

zgłoszeń dokonują organizatorzy.   

 

 

 Miejscowość, data     Podpis  

 

……………………………………………….    ………………………………… 

 


