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60 lat Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Rok 2012 jest rokiem jubileuszu 60-lecia działalności konińskiej biblioteki pedagogicznej.
1 stycznia 1952 roku została powołana przez Wydział Oświaty w Koninie Pedagogiczna
Biblioteka Powiatowa. Od tego czasu kilkakrotnie zmieniała się nazwa placówki, zmieniały się
także jej siedziby, ale zawsze Biblioteka służyła potrzebom oświaty i wychowania - w
szczególności nauczycielom, pracownikom oświaty, studentom przygotowującym się do zawodu
nauczyciela oraz uczniom.
Przez 60 lat Biblioteka zmieniła swoje oblicze wraz z przekształceniami dokonującymi się w
systemie oświaty oraz postępem cywilizacyjnym w zakresie technologii informacji. Znacznie
poszerzył się jej zakres działania i formy pracy z użytkownikiem. Obecnie Biblioteka wspomaga
proces edukacyjny szkół i placówek oświatowych, wspiera biblioteki szkolne, prowadzi działalność
informacyjną, popularyzatorską i bibliograficzną. Na ofertę edukacyjną Biblioteki składają się także
między innymi lekcje biblioteczne, warsztaty metodyczne, konferencje, spotkania autorskie,
konkursy, wystawy tematyczne.
Od 2011 roku Biblioteka wraz z Filiami w Kole, Słupcy i Turku jest w pełni
skomputeryzowana, dzięki czemu użytkownicy mają szybki i łatwy dostęp do zbiorów. Możliwość
korzystania z naszej bazy danych przez całą dobę z dowolnego komputera mającego dostęp do
Internetu, możliwość samodzielnego zamawiania, rezerwowania i prolongaty - wszystko to sprawia,
iż konińska biblioteka pedagogiczna staje się nowoczesnym ośrodkiem informacji edukacyjnej,
aktywnie wspierającym środowisko oświatowe.
Chcąc upamiętnić swoje 60-lecie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie podejmuje
w jubileuszowym roku szereg działań. Opublikowana zostanie monografia autorstwa dr Piotra
Gołdyna, odbędzie się spotkanie jubileuszowe. Zainicjowano akcję Książka na jubileusz, dzięki
której mamy nadzieję wzbogacić księgozbiór. W każdym nowym podarowanym egzemplarzu
zostanie umieszczona informacja o darczyńcy, a na stronie internetowej Biblioteki opublikowany
będzie wykaz darczyńców.

Danuta Jaszczak

********

Oblicze współczesnej biblioteki szkolnej naszkicowane na konferencji w Koninie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie podejmuje szereg działań, które kieruje do
bibliotekarzy szkolnych regionu konińskiego. Od lat odbywają się cykliczne spotkania pod nazwą
Forum bibliotekarzy, podczas których toczą się żywe dyskusje, zwiedzamy biblioteki szkolne,
podpatrujemy dobre pomysły. Przez trzy kolejne lata wraz z Biblioteką Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie organizowaliśmy Galerię konińskich bibliotek szkolnych. Było to
niemałe przedsięwzięcie, ale zawsze zakończone sukcesem. Biblioteki szkolne przygotowywały
stoiska informujące o swoich dokonaniach. Zarówno zawartość merytoryczna, jak i forma wystaw
autentycznie, niezmiennie budziły zachwyt zwiedzających. Przy takich okazjach naocznie można
było przekonać się, jak różnorodne i interesujące działania podejmują bibliotekarze szkolni. To
wyjątkowo kreatywna grupa zawodowa.
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Ubiegłoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych stał się okazją do spotkania na
konferencji zatytułowanej Oblicze współczesnej biblioteki szkolnej. Jak zwykle mogliśmy liczyć na
współpracę i znaczną pomoc Biblioteki PWSZ. W siedzibie tej uczelni odbyła się konferencja.
Zainteresowanie tym wydarzeniem przeszło oczekiwania organizatorów, a niektórzy słuchacze,
z powodu braku miejsc, przycupnęli na stopniach sali wykładowej. Te niedogodności
zrekompensowali wykładowcy – najwyższe autorytety w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
O tym, Jak rozmawiać o książkach opowiadała Joanna Papuzińska, nie tylko autorka utworów
dla dzieci, ale też pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wyrocznia z dziedziny literatury
dziecięcej. Ubolewała ona nad upadkiem kultury czytelniczej w Polsce, zauważa, że dziś nie ma
„mody” na czytanie, tak rzadko spotyka się osoby zainteresowane książką, wydarzeniami
kulturalnymi. Pani profesor zwróciła się do bibliotekarzy szkolnych, w których widzi ogromną
szansę na wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych wśród uczniów. Te najczęściej
pierwsze kontakty z książką, właściwie dobraną przez bibliotekarza, są nie do przecenienia.
Pan profesor Marcin Drzewiecki, bibliotekoznawca i znakomity mówca, porwał swoim
wykładem wszystkich. Krytykował bezmyślne naśladownictwo na wzór języka angielskiego
fachowych terminów bibliotecznych, a więc nie - czytelnik, tylko klient itp. Pan profesor apelował:
zmiany tak, ale mądre, dostosowane do naszych, polskich realiów. Podkreślał znaczenie informacji
i ogromnej roli bibliotekarza w umiejętności selekcji informacji. Tę tak niezbędną dziś umiejętność
poruszania się w ogromie informacji, zdaniem profesora, powinni umieć przekazać nauczyciele
wszystkich specjalności, nie tylko bibliotekarz. Pan profesor zauważył też, że usunięcie
z programów szkolnych edukacji czytelniczej i medialnej jest karygodnym błędem MEN. Te i wiele
innych interesujących tez stawianych przez pana profesora spotykały się z żywą reakcją
słuchających bibliotekarzy.
O Roli głośnego czytania w wychowaniu dzieci mówiła w sposób niezwykle interesujący pani
Elżbieta Olszewska, dyrektor programowa Fundacji ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom.
O trudnych czasem problemach i o sposobach radzenia sobie z nimi pani Olszewska mówiła
porywająco. Fundacja już 10 lat z ogromnym sukcesem prowadzi akcję propagowania czytelnictwa
i można wskazać już bardzo konkretne efekty uzyskane wskutek systematycznej lektury książek.
Kontakt z literaturą to nie tylko przełożenie na bogatsze słownictwo, na rozwój wyobraźni, szerszą
wiedzę, ale też nawiązywanie bliskich kontaktów
z dziećmi, odradzanie właściwych relacji
w rodzinie, poprzez rozmowy o książce, a dalej o wartościach, o problemach nurtujących młodych
ludzi.
Wystąpienie praktyka – nauczyciela bibliotekarza z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych
w Koninie, pani Beaty Wlazło, miało wydźwięk praktyczny. Pani Wlazło opowiedziała o
kształcącej
i wychowawczej roli koła zainteresowań, które z sukcesem prowadzi w swojej
szkole od lat. Praca z młodzieżą szkoły średniej, to szczególne wyzwanie, ale nauczyciel z pasją
sprosta takim oczekiwaniom, co udowodniła
opowiadając o swoich spostrzeżeniach
i doświadczeniach zdobytych w czasie prowadzenia koła teatralnego, działającego przy szkolnej
bibliotece pani Beata Wlazło.
Wystąpienia prelegentów zachęciły do refleksji i będą doskonałą pożywką do dyskusji podczas
kolejnych bibliotecznych spotkań w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie.
Zmienia się współczesna szkoła, zmieniać się też muszą biblioteki szkolne. Dobrze, że o jakości
tych zmian dowiedzieć się możemy od znakomitych autorytetów, które potrafią doskonale
naszkicować oblicze współczesnej biblioteki szkolnej.
Mira Olszak

********
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********
VI Forum Młodych Bibliotekarzy
W dniach 15-16 września 2011r. w Poznaniu odbyło się VI Forum Młodych Bibliotekarzy pod
hasłem „OtwarciBibliotekarze.eu”. Miało ono na celu wskazanie możliwości rozwoju i poszerzenie
horyzontów zawodowych jak i osobistych młodych bibliotekarzy. Było też okazją spotkań,
wymiany poglądów i doświadczeń młodych nauczycieli.
Powitanie zebranych i otwarcie miało miejsce w auli Uniwersytetu Ekonomicznego, a zajęcia
odbywały się w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Program oferował uczestnikom wykłady i warsztaty w następujących blokach tematycznych:
- kulturalny bibliotekarz
- bibliotekarz w Europie
- rozwój osobisty
- e-bibliotekarz
Wszechstronność programu sprawiała, że trudno było dokonać wyboru, w szczególności gdy w tym
samym czasie były 4 warsztaty lub wykłady.
Wybrałam wykład poświęcony działalności kulturalnej bibliotek naukowych (Biblioteki
w Republice Czeskiej i Biblioteki we Włoszech). Prelegenci pokazali w formie prezentacji
multimedialnej biblioteki naukowe, które oprócz funkcji dostarczania wiedzy i narzędzi pomocnych
w nauce, mogą być także miejscem ciekawej aktywności artystycznej.
„Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę
ich postaw życiowych” to hasło zajęć opartych na programie biblioterapii, które miały przybliżyć
sposoby wykorzystania literatury w rozwoju osobistym. Sami na sobie mogliśmy poznać siłę
wyobraźni i pozytywne skutki opowieści, dzięki którym można odnaleźć dobre emocje
i wewnętrzną radość. Mimo, że w grupie większość z nas się nie znała, udało nam się zintegrować
i naprawdę dobrze bawić.
Tańce bretońskie to kolejne warsztaty jakie oferowało Forum. Celem warsztatu była nauka
kilku prostych tańców bretońskich tj. HANTER-DRO, GAVOTTE. Uczestnictwo w tych
warsztatach wytworzyło wśród uczestników poczucie wzajemnej więzi, radość z miło spędzonego
czasu z innymi ludźmi.
5
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W kolejnym dniu odbył się warsztat „Bibliotekarz też człowiek: postawa w pracy”. Warsztat
miał na celu uświadomienie mechanizmów związanych z gromadzeniem się napięć, które
bezpośrednio przekładają się na relacje z otoczeniem. Poruszał zagadnienia pracy z ciałem –
umiejętność relaksacji.
„Czy bibliotekarz może być cyfrowym ogrodnikiem?”, to temat kolejnych zajęć, na których
prelegent porównał stronę internetową biblioteki do ogrodu, który może być piękny lub zaniedbany.
Bibliotekarz powinien dbać o ten ogród, aby nie zarósł chwastami, ale stawał się coraz bardziej
zadbany i estetyczny, a korzystanie ze strony internetowej powinno sprawiać przyjemność i nieść
satysfakcję bibliotekarzom i użytkownikom biblioteki.
Referat „O blogowaniu i podróżowaniu, czyli bibliotekarz na miarę swoich czasów” dotyczył
prowadzenia bloga – zaletach i wadach. Prelegentka sama bloguje, w związku z tym podzieliła się
swymi doświadczeniami z uczestnikami warsztatów.
Uważam, że takie spotkania są potrzebne naszemu środowisku. Jestem bardzo zadowolona, że
mogłam uczestniczyć w tym Forum i już czekam na następne w przyszłym roku, które odbędzie się
w Łodzi. Gorąco polecam i zachęcam do uczestnictwa w Forum Młodych Bibliotekarzy.

Agnieszka Pogorzelska

********
Zmiana warty w działającym blisko 20 lat Towarzystwie
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Historyczna data 14 stycznia 2012 roku dla Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich oznacza wkroczenie w nową erę. Dotychczasowa założycielka i od 1992 roku prezes
TNBSP pani Barbara Tomkiewicz zastąpiona została przez panią Danutę Brzezińską, która
sprawowała funkcję wiceprezesa Towarzystwa. W tym dniu, w Warszawie odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów TNBSP, które wyłoniło nowe władze na V kadencję
2012-2017.
W skład Rady Głównej wchodzą:
Danuta Brzezińska - Prezes (Bydgoszcz)
Barbara Michniak - Wiceprezes (Katowice)
Monika Dżugan - Wiceprezes (Szczecin)
Danuta Binkiewicz-Kołodziej - Sekretarz (Łęczna)
Beata Dudziak-Tomaszek - Zastępca sekretarza (Warszawa)
Agnieszka Miśkiewicz - Skarbnik (Kraków)
Maria Skup - Zastępca skarbnika (Kielce)
Na nadzwyczajnym Zgromadzeniu koniński Oddział TNBSP reprezentowały Mira Olszak
i Karola Glasner obydwie z prawem głosu. Oprócz wyborów do władz Towarzystwa na Zjeździe
zabierały głos: Barbara Tomkiewicz ze sprawozdaniem z działalności Towarzystwa w IV kadencji,
Hanna Niwińska, księgowa ze sprawozdaniem finansowym, Ewa Sołtan, przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej ze sprawozdaniem z działalności Komisji w IV kadencji i wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującej Radzie Głównej oraz Jadwiga Gaudasińska, przewodnicząca Sądu
Koleżeńskiego, też ze sprawozdaniem z IV kadencji. Na szczęście nie wpłynęła żadna skarga.
Gośćmi Zjazdu byli Bożena Boryczka pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zasobami
Komputerów w Warszawie i Juliusz Wasilewski redaktor naczelny Biblioteki w Szkole.
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Przed nową Radą Główną dużo zadań i wyzwań. Oświata polska po raz kolejny wstrząsana jest
projektami zmian, likwidacji, deprecjacji nauczyciela, bibliotekarza, książki. Będziemy
z dotychczasowym uporem walczyć zarówno Rada Główna, jak i wszystkie oddziały Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Mira Olszak
********
Książka od Mikołaja

Święta to magiczny czas wypełniony ciepłymi chwilami wśród zapachu choinki
i świątecznego piernika, to czas, w którym mamy szczególną okazję pomóc potrzebującym.
W grudniu 2011 r. pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie zorganizowali
kolejną edycję Akcji „Książka od Mikołaja”.
Akcja tym razem została skierowana do osób przebywających w Hospicjum im. Jana Pawła II
w Koninie oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Celem projektu było zebranie jak
największej ilości książek dla podopiecznych tych dwóch Ośrodków. Jak wiemy książka jest
lekarstwem dla duszy. Mamy nadzieję, że dzięki zebranym publikacjom osoby przebywające w
Hospicjum oraz dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w trudnych chwilach jakie przeżywają przeniosą
się w świat pełen pozytywnych emocji, który będzie pozbawiony bólu i cierpienia.
Akcję „Książka od Mikołaja” hojnie wsparły wydawnictwa, które bezpłatnie przekazały 200
książek.
Składamy serdeczne podziękowania:
Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu
Księgarni i Drukarni Św. Wojciecha
Działowi Sprzedaży Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwu AMBER Sp. z o.o.
Wydawnictwu Czarna Owca
Spółdzielni Wydawniczo – Handlowej „Książka i Wiedza”
INSTYTUTOWI WYDAWNICZEMU PAX
Wydawnictwu m
Księgarni Platon
Fundacji Wydawnictwa Prószyński i S-ka

Laura Lewandowska

********
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Spotkanie sprawozdawczo – szkoleniowe

Dnia 21 listopada 2011r. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-szkoleniowe członków i sympatyków Sekcji
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
Pierwszym tematem spotkania był referat „Konektywizm - model uczenia się w epoce
cyfrowej”, który wygłosiła dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie Grażyna Gregorczyk. Prelegentka zapoznała uczestników spotkania z definicją
konektywizmu oraz podała różnicę między nauczaniem tradycyjnym a konektywizmem.
Następnie p. Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
przedstawiła kilka znaczących działań podjętych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla
bibliotekarzy.
Pan Janusz Wierzbicki przedstawił w formie prezentacji multimedialnej „Zabójczo skuteczne
treści internetowe i Mobilna Edukacja XXI wieku”. Wykład dotyczył dostosowania strony
internetowej do potrzeb odbiorcy oraz takiego umieszczania treści na stronie internetowej, aby
dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
Na zakończenie spotkania przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP
przedstawiła działania Sekcji zrealizowane w 2011r. W trakcie dyskusji zgłaszano propozycje
działań na 2012 rok.
Agnieszka Pogorzelska

********
„Stres w pracy nauczyciela” – warsztaty dla nauczycieli
Stres w pracy nauczyciela był tematem warsztatów zorganizowanych przez Publiczną
Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie Filię w Turku. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem
ze strony nauczycieli, że oprócz zaplanowanego na 23 listopada 2011 roku jednego spotkania,
odbyło się także kolejne 30 listopada. Wzięli w nich udział nauczyciele z Turku i powiatu
tureckiego. Duże zainteresowanie tematem stresu w pracy wskazuje jednocześnie na rangę tego
problemu.
Zawód nauczyciela, podobnie jak lekarza, pielęgniarki czy pracownika socjalnego należy do
tzw. profesji pomocowych. Zasadniczym elementem tej kategorii zawodów jest służba drugiemu
człowiekowi. Nauczyciel w swojej pracy nieustannie pomaga innym (dzieciom, uczniom,
wychowankom), co wiąże się zwykle z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym oraz
poczuciem odpowiedzialności za swoich podopiecznych. To jedna z częstych przyczyn
występowania tzw. stresu zawodowego.
Samemu nauczycielowi stawiane są wysokie wymagania społeczne. Nauczyciel to nie tylko
ten, który uczy, ale także ten, który wychowuje, kształci, rozwiązuje problemy, dba
o bezpieczeństwo. Oczekuje się od niego ciągłego podnoszenia kompetencji, doskonalenia
zawodowego, bycia coraz lepszym i efektywniejszym. Duże wymagania kierowane pod adresem
nauczyciela to jedno z głównych źródeł stresu w tym zawodzie.
Kolejną cechą charakterystyczną tej profesji jest ciągła kontrola i ocena, której poddawany jest
nauczyciel zarówno ze strony swoich przełożonych, jak i ze strony uczniów, rodziców czy też
innych nauczycieli. Świadomość bycia nieustannie „na cenzurowanym”, to również poważny
czynnik stresogenny w jego pracy.
Wśród innych stresorów tego zawodu wymienić można przeciążenie pracą, przeładowane
programy i plany nauczania, obawa przed utratą pracy, częste zmiany w prawie oświatowym, trudni
8
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uczniowie, agresja i przemoc w szkole, rywalizacja i niewłaściwe relacje interpersonalne między
samymi nauczycielami.
Podczas zajęć w Bibliotece uczestnicy omawiali poszczególne czynniki stresujące w swojej
pracy oraz wymieniali się doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z nimi.
Następnie przedstawione zostały teoretyczne podstawy stresu – jego definicje, symptomy
i możliwe skutki. Tematyka spotkania obejmowała także takie zagadnienia, jak wypalenie
zawodowe oraz mobbing jako ekstremalny stresor w pracy.
Nauczyciele rozwiązywali różne testy, między innymi określające poziom ich nauczycielskiego
stresu oraz diagnozujące pierwsze objawy wypalenia zawodowego.
Następnie prowadząca zajęcia Agnieszka Graczyk przedstawiła wyniki aktualnych badań
dotyczących negatywnych i pozytywnych aspektów pracy nauczycieli. Omówiła także najczęściej
polecane techniki skutecznej walki ze stresem.
Jednym z ćwiczeń wykonywanych przez nauczycieli podczas zajęć było to, polegające na
szukaniu pozytywnych stron swojego zawodu. Uczestnicy podkreślali między innymi satysfakcję,
którą daje im praca z dziećmi, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz charakter pracy,
który pozwala im „czuć się nieustannie młodym”.
Warsztatom towarzyszyła prezentacja dostępnej w Bibliotece literatury na temat stresu
i skutecznej relaksacji. Każdy uczestnik zajęć otrzymał także zestawienie bibliograficzne pt. „Stres
w pracy nauczyciela” oraz inne ciekawe materiały.
Agnieszka Graczyk

********
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Mikołaj w bibliotece pedagogicznej

W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku 2 grudnia 2011 r. odbyły się
nietypowe zajęcia z dziećmi. Nietypowe gdyż między regałami z książkami pojawił się Mikołaj,
który wraz z pracownikami Biblioteki przygotował wiele niespodzianek dla dzieci ze Szkółki
wokalnej Moderato działającej w Stowarzyszeniu Przystań w Turku.
Uczestnicy spotkania malowali świąteczne buty, na których pojawiły się wymarzone prezenty
pod choinkę. Ponadto odbyły się zabawy i konkurencje sportowe, w których Mikołaj kibicował oraz
pomagał - zwłaszcza najmłodszym „śnieżynkom”.
Usłyszeliśmy również piosenki w wykonaniu rozśpiewanej Szkółki Moderato, tym razem o
tematyce bożonarodzeniowej, co wprowadziło nas wszystkich w nastrój zbliżających się świąt. Nie
zabrakło oczywiście worka ze słodkimi podarkami, które wręczył zadowolony ze wspólnej zabawy
Mikołaj.
Serdecznie dziękujemy dzieciom, instruktorom szkółki a zwłaszcza Mikołajowi za to, że
zagościli w progach naszej biblioteki.
Beata Gorzkowska - Maleta

********
Filia w Słupcy dołączyła do jednolitego systemu elektronicznej obsługi użytkownika
Zakończone zostały prace związane z komputeryzacją kompleksową, we wszystkich
placówkach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie.
Od września 2011 roku w Fili w Słupcy funkcjonuje nowoczesna wypożyczalnia –
komputerowa obsługa czytelników. Moduł Obsługi Wypożyczalni umożliwia pełną automatyzację
tego działu biblioteki. Udoskonalono technikę obsługi czytelników.
10
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Biblioteka pedagogiczna w Słupcy, została w pełni doposażona w moduły biblioteczne: obsługi
wypożyczalni, statystyk wypożyczalni, skontrum, rejestracji pracy czytelni, zamawiania i
rezerwowania. Spowodowało to kompleksową automatyzację przeprowadzoną w pełnym zakresie
funkcji i czynności. Stworzono odpowiednie warunki umożliwiające bibliotekarzowi swobodną
obsługę czytelników i pracę przy komputerze, także znacząco poprawiła się estetyka
pomieszczenia.
Nasza biblioteka jako ostatnia z placówek PBP w Koninie przystąpiła do zintegrowanego
systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Biblioteka w Koninie oraz Filie w Kole, Słupcy i
Turku mają wspólny katalog księgozbioru i czasopism. Katalog online jest dostępny w sieci
internetowej pod adresem: www.pbpkonin.pl
[SOWA–WWW : Katalog księgozbioru Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie].
Baza katalogowa Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy obejmuje całość zbiorów: książki,
czasopisma, zbiory specjalne.
System komputerowy umożliwia wszystkim użytkownikom sieci Internet, za pomocą typowej
przeglądarki – ze strony domowej – sprawdzanie zasobów bibliotecznych i wyszukiwanie
informacji w katalogu elektronicznym PBP w Koninie i jej filii.
Prowadzona wspólnie komputeryzacja sprawia, że czytelnik korzystając z swojej karty
bibliotecznej może wypożyczać książki w dowolnej placówce.
Specjalną usługą jest rezerwowanie i zamawianie w module obsługi wypożyczalni. Operacje
zamawiania i rezerwowania książek w bibliotece głównej lub filii dostępne są tylko dla
czytelników, którzy posiadają aktywną kartę biblioteczną. Usługa – rezerwowanie dotyczy
dostępnego egzemplarza, natomiast – zamawianie dotyczy pozycji katalogowej w danej chwili
niedostępnej, dane czytelnika zostają wówczas umieszczone w kolejce osób oczekujących na tę
książkę.
O wycofaniu rezerwacji czytelnik może powiadomić bibliotekę telefonicznie lub mailowo.
Zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług PBP w Koninie, zarezerwowane –
nieodebrane książki po upływie tygodnia, zostają wycofane do magazynu. Zamówienie – czytelnik
może anulować z własnego konta. Zamówione – nieodebrane książki po upływie tygodnia, zostają
wycofane do Magazynu.
Zalogowani użytkownicy mogą również drogą elektroniczną sprawdzić swoje konto – czyli stan
rezerwacji i zamówień, a także terminy zwrotu aktualnie wypożyczonych książek, dokonać
przedłużenia terminu zwrotu książki. Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu korzystania z
katalogu elektronicznego znajdują się na stronie internetowej.
Aby uzyskać dostęp do konta należy podać LOGIN: nazwisko imię lub numer karty [można go
znaleźć poniżej kodu kreskowego na karcie bibliotecznej]. Jako HASŁO należy wprowadzić własny
numer PESEL będący identyfikatorem użytkownika w Bibliotece.
Wśród użytkowników rośnie zainteresowanie komputerowymi bazami danych oraz
czasopismami elektronicznymi, bowiem stworzyły one lepsze możliwości zaspakajania potrzeb
informacyjnych dla nauczycieli, studentów i innych użytkowników.
Wirtualne zasoby stały się łatwiej osiągalne i możliwe do wykorzystania przez całą dobę,
każdego dnia. W ten sposób tradycyjne biblioteki poszerzają zakres swych usług oraz dostępność
swych zasobów poza określone godziny otwarcia.
Hanka Kasperska-Stróżyk

********
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Spotkania autorskie o tematyce sybirackiej w Słupcy.
Teresa Tomsia – postać Matki Sybiraczki w książce "Dom utracony, dom ocalony"
14 grudnia 2011 roku w Flilii w Słupcy gościliśmy Teresę Tomsię. Pani Tomsia przyjechała na
spotkanie autorskie, na zaproszenie organizatorów: Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie
Filii w Słupcy i Związku Sybiraków – Koło Terenowe w Słupcy.
Tematem spotkania była postać Matki Sybiraczki w książce "Dom utracony, dom ocalony"
autorstwa Teresy Tomsi.
Spotkanie zostało przygotowane dla uczniów liceum ogólnokształcącego. Chcieliśmy
przybliżyć młodzieży wiedzę o tematyce sybirackiej w trochę innej formie niż tradycyjna lekcja w
szkole. Młodzi ludzie prawdę dotyczącą zesłańców, czyli losów Polaków represjonowanych na
Wschodzie, historię deportacji obywateli II Rzeczpospolitej do ZSRR, znają na ogół jedynie z
podręczników. Spotkanie stworzyło okazję do poznania tej tematyki poprzez książkę Teresy Tomsi
"Dom utracony, dom ocalony", a także kontakt z Sybirakami z naszego regionu, świadkami
polskich doświadczeń na Wschodzie.
Pomysłodawcą zorganizowania spotkania autorskiego z Teresą Tomsią był Franciszek
Bartkowiak, Prezes Związku Sybiraków, nieobecny na spotkaniu z powodu choroby. Informacja, że
spotkanie zostało zorganizowane, Teresa Tomsia przyjechała do Słupcy i opowiadała o swojej
książce, na pewno sprawiła mu radość.
W programie naszego spotkania przewidziane były dwie części.
Część pierwsza, miała charakter wprowadzenia do tematyki sybirackiej, poprzez pokazanie
współpracy Biblioteki ze Związkiem Sybiraków w Słupcy, w zakresie systematycznego tworzenia
zbioru odrębnego – literatury Sybirackiej. Tworzenie tego zbioru to jedno z wielu naszych
wspólnych przedsięwzięć. W związku ze spotkaniem autorskim, literatura była w centrum
zainteresowania. Hanka Kasperska-Stróżyk przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną
"Literatura sybiracka w Bibliotece Pedagogicznej".
Warto wspomnieć, że współpraca PBP w Koninie Filii w Słupcy ze Związkiem Sybiraków trwa
już 13 lat.
Drugą część spotkania, Anna Chudzińska poprzedziła opowieścią przedstawiającą autorkę.
Teresa Tomsia urodziła się w Wołowie na Dolnym Śląsku. Lata wczesnej młodości spędziła na
Pomorzu w Świdwinie, dokąd przenieśli się jej rodzice. Ukończyła studia polonistyczne na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Potem wróciła do domu rodziców i rozpoczęła
pracę jako nauczycielka języka polskiego. Ukończyła również studium reżyserskie i pracowała w
charakterze instruktora teatralnego w Świdwińskim Ośrodku Kultury. Tam założyła kabaret
"Ostryga". W 1981 roku przeprowadziła się do Poznania. W Poznaniu w 1996 roku założyła i przez
pięć lat prowadziła Klub Piosenki Literackiej "Szary Orfeusz".
Poetka, autorka piosenek, książek poetyckich, prozy dokumentalizowanej, scenariuszy
kabaretowych, projektów literacko edukacyjnych. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Debiutowała tomikiem poetyckim "Czarne wino" (1981). Kolejny tomik wierszy to "Białe tango"
(1987). "Teraz żyj" (1991) wiersze zatrzymane przez cenzurę, które autorka wydała nakładem
własnym. "Wieczna rzeka – Der ewige Fluss" w wersji polsko – niemieckiej (1996), czy "Konik z
Polski – Ein Pferdchen aus Polen" (1992, 1999). "Piękniejsze – Schöner – C’est plus beau" w wersji
polsko – niemiecko – francuskiej (2000). Ostatnio wydane tomiki wierszy to: "Skażona biel"
(2004). "Wątpiąc, idę" (2005) oraz proza "Dom utracony, dom ocalony" (2009).
W twórczości Teresy Tomsi znajdziemy również śpiewniki "Ballada o poetach" zbiór piosenek
poetyckich i pieśni z Klubu Piosenki Literackiej (2001), "Perswazje" autorskie piosenki refleksyjne
i kabaretowe (2002).
Jej twórczość publikowały między innymi czasopisma: paryska "Kultura", "W drodze", "Nasza
Rodzina", "Zeszyty Literackie", "Tygiel Kultury" czy "Przegląd Powszechny".
Za pracę twórczą z młodzieżą i upowszechnianie współczesnej poezji i piosenki poetyckiej
uhonorowana została Wyróżnieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2001) i Nagrodą
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Prezydenta Miasta Poznania (2006), a za osiągnięcia autorskie Medalem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"(2007) oraz Nagrodą Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2010).
Obecnie współpracuje z internetowym pismem "Recogito" i "Toposem" oraz Wojewódzką
Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury Wielkopolski.
Anna Chudzińska zwróciła uwagę obecnych osób na specjalnie przygotowaną wystawę książek
prezentujących twórczość Teresy Tomsi. Książki na wystawę udostępniła Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Łodzi.

Teresa Tomsia. Fot. Eugeniusz Tomsia

Druga część, główna związana była z pogadanką Teresy Tomsi na temat postaci Matki
Sybiraczki w książce "Dom utracony, dom ocalony". "Dom utracony, dom ocalony" to opowieść
autorki o losach swojej rodziny. Gołaccy zostali deportowani w głąb Związku Radzieckiego w
kwietniu 1940 roku. Autorka, z perspektywy doświadczeń najbliższych krewnych, opisała
niedostatecznie jeszcze poznany okres polskiej historii związanej z zesłaniami Polaków na Syberię.
Jednym z wątków jest los Matek Sybiraczek, represjonowanych żon, które w dramatycznych
warunkach walczyły o przetrwanie swoje i dzieci. Oddzielone od mężów, wdowy musiały radzić
sobie same. Pracowały ponad siły. Często, żeby ratować swoje dzieci od śmierci głodowej
oddawały im swoje porcje chleba.
Autorka opowiadała również o metodzie pisania książki – prozie dokumentalizowanej.
W tej części zaprezentowaliśmy fragmenty tekstu książki "Dom utracony, dom ocalony", aby
zachęcić gości oraz młodzież uczestniczącą w spotkaniu do zainteresowania się wydaną książką,
Odczytanie tekstu pozwoliło poznać charakter tej książki, jej atmosferę.
Zaprezentowane zostały dwa fragmenty wspomnień dzieci Matki Sybiraczki Walerii Gołackiej.
Pierwszy fragment, to opowieść córki Zofii o staraniach matki, żeby przetrwać w nieludzkich
warunkach i ocalić swoje dzieci. Kolejny fragment, wspomnienia syna Bogdana, o tym jak trafił do
radzieckiej wsi Ostrowka. Miał wtedy 11 lat. Był przerażony nowym miejscem życia, nowym
domem, nie rozumiał mowy tamtejszej ludności.

Uczestnicy spotkania.
Fot. Patrycja Skrabucha
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Następnie głos zabrała Barbara Wawrzyniak, Sybiraczka z naszego regionu. Swoje słowa
skierowała przede wszystkim do młodzieży. Jej relacja o Matce Sybiraczce Józefie Zielińskiej
deportowanej w lutym 1940 roku z domu we wsi Mokrany, opowieść o cierpieniach i
doświadczeniach własnej rodziny, dopełniła tematykę spotkania.
Nasze spotkanie miało charakter edukacyjny. Można powiedzieć, że taka uzupełniająca lekcja,
trochę języka polskiego, trochę historii. Jednocześnie – nawiązanie do tegorocznej propozycji
tematu na ustny egzamin maturalny z języka polskiego: jaki obraz człowieka i świata wyłania się z
literatury łagrowej?
Było to spotkanie z pisarką i spotkanie z Sybirakami z naszego regionu. Tematyka sybiracka
ukazana została z dwóch punków widzenia: Teresy Tomsi – autorki opisującej losy swoich
najbliższych krewnych zesłanych na Syberię w 1940 roku, oraz Sybiraków z regionu słupeckiego –
świadków zesłań.
Spotkanie autorskie poprowadziły: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk. Wydarzeniu
towarzyszyła wystawa książek Teresy Tomsi udostępnionych przez Bibliotekę Raczyńskich
w Poznaniu oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi. Fragmenty książki odczytały: Anna Chudzińska, Patrycja Skrabucha.

Od lewej strony: Danuta Jaszczak [dyrektor PBP w Koninie], Teresa Tomsia [autorka], Rafał Kwiatkowski [poeta ze
Słupcy], Barbara Wawrzyniak [Sybiraczka], Hanka Kasperska-Stróżyk [PBP Filia w Słupcy], Anna Chudzińska [PBP
Filia w Słupcy].
Fot. Eugeniusz Tomsia

Po spotkaniu w poczcie elektronicznej otrzymaliśmy list od autorki i zdjęcia ze spotkania.
Pani Hanko,
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy Pani i Współpracownikom z
Biblioteki Pedagogicznej za starannie i z pomysłem przygotowane i
przeprowadzone spotkanie z młodzieżą i Sybirakami, które na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Mama ze wzruszeniem czytała program, który jej przywieźliśmy. Będą na
pewno dobre owoce Pani pracy. Pozdrawiamy też młodego poetę Rafała
Kwiatkowskiego, czytamy jego wiersze: odważne i ciekawe językowo.
Życzymy Wam Wszystkim zdrowia i dobrych świątecznych dni, wdzięczni za
serdeczność i trud przygotowania - Teresa i Eugeniusz Tomsiowie.

Hanka Kasperska-Stróżyk
********
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Warsztaty metodyczne „Terapeutyczne wartości bajki”
w Filii w Słupcy

19 października 2011roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy,
przeprowadzone zostały warsztaty metodyczne z zakresu bajkoterapii, adresowane do nauczycieli
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej pod tytułem "Terapeutyczne wartości bajki".
Organizatorem spotkania była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy.
Pomysł przeprowadzenia warsztatów pojawił się podczas konferencji problemowo–
metodycznej, która odbyła się 1 września 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy.
Uczestniczyli w niej nauczyciele nauczania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Konferencję przeprowadziła Lidia Drop nauczyciel doradca Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie. Konferencję poprzedziło wystąpienie nauczycieli bibliotekarzy z Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy. Kierownik PBP w Koninie Filii w Słupcy Hanka
Kasperska-Stróżyk przedstawiła ofertę biblioteki dla nauczycieli. Anna Chudzińska zaprezentowała
i omówiła nowości wydawnicze zakupione do biblioteki, dotyczące pracy z dziećmi młodszymi.
Z przedstawionych propozycji oferty dla nauczycieli Biblioteki Pedagogicznej, duże
zainteresowanie uczestników wzbudziła możliwość uczestniczenia w warsztatach metodycznych z
zakresu bajkoterii.
Zajęcia na temat "Terapeutycznych wartości bajki" przygotowały i przeprowadziły: Anna
Chudzińska [PBP w Koninie Filia w Słupcy] i Anna Sosnowska [PBP w Koninie].

Celem warsztatów było ukazanie bajkoterapii jako ciekawej i atrakcyjnej metody stosowanej w
wychowaniu i edukacji. Bajkoterapia mówiąc najprościej, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci
lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku
pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak irracjonalne lęki, czy
pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia, to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio
dobrane, opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem lub
po dniu pełnym wrażeń. Jednak żebyśmy mogli zacząć mówić o terapeutycznej wartości bajki,
konieczne jest poznanie podstawowych przyczyn powstawania lęków dziecięcych.
Program warsztatów metodycznych obejmował trzy podstawowe zagadnienie z zakresu
bajkoterpii:
1. Lęki u dzieci. Rodzaje, przyczyny, zwalczanie.
2. Bajkoterapia jako metoda wspierająca redukcję lęków.
3. Rodzaje bajek terapeutycznych: relaksacyjna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna.
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W czasie warsztatów szeroko została omówiona i zaprezentowana literatura bajkoterapeutyczna
zgromadzona w Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. Warsztatom towarzyszyła specjalnie
przygotowana wystawa książek. Wszyscy uczestnicy otrzymali opracowane zestawienie
bibliograficzne "Bajkoterapia – wybór literatury dostępnej w PBP Filii w Słupcy".

Uczestnicy warsztatów

W warsztatach uczestniczyło 41 nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania
wczesnoszkolnego. Duża liczba uczestników świadczy o aktualnej potrzebie realizacji tematów
terapeutycznych. Nauczyciele w swojej pracy spotykają dzieci ze specjalnymi potrzebami często
lękami. Poszukują metod, które pozwolą redukować lęki u dzieci, aby przedszkole czy szkoła
kojarzyły się z miejscem bezpiecznym. Doskonałym środkiem okazują się specjalnie
skonstruowane opowiadania.
Anna Chudzińska

********
Książka z rekomendacją
Tytuł: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki
Redakcja: Stanisław Kowalik
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Sygnatura: 94364, 94625
Psychologia ucznia i nauczyciela to nowoczesny podręcznik, który obejmuje
problematykę psychologii kształcenia. Zagadnienia omówione w publikacji
dobrane są pod kątem potrzeb nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich różnego typu. Autor porusza problemy skutecznego uczenia się
w szkole, trudności wychowawczych, adaptacji uczniów do warunków szkoły
i współpracy szkoły z rodzicami. W podręczniku omówione są również
rodzaje konfliktów pojawiających się w szkole i sposoby ich rozwiązywania.
W Psychologii ucznia i nauczyciela przedstawiono zagadnienia dotyczące
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bardzo
ważnym tematem podjętym w książce jest integracja uczniów
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niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. Z podręcznika dowiedzieć można się również o
promocji szkoły i współpracy w środowisku lokalnym.
Książka przeznaczona jest w szczególności dla nauczycieli, chcących pogłębić swoją wiedzę,
pedagogów
i
psychologów
szkolnych,
wychowawców,
studentów
pedagogiki
i kierunków nauczycielskich, a także dla studentów innych kierunków, którzy starają się
o uzyskanie uprawnień pedagogicznych.
Dorota Waszkiewicz
********
Wykaz czasopism dostępnych w PBP w Koninie i jej filiach w 2012 roku

l.p.
1.

PLACÓWKA

TYTUŁ
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Konin

Kolo

Słupca

Turek

X

X

X

X
X

2.

AURA

3.

BIBLIOTEKA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

X

X

X

4.

BIBLIOTEKA W SZKOLE

X

X

X

X

5.

BIBLIOTEKARZ

X

X

6.

BIBLIOTERAPEUTA

X

7.

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

X

X

X

8.

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W KONINIE

X

9.

BIULETYN PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WIELKOPOLSKI

X

10.

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

X

11.

CHARAKTERY

12.

CHOWANNA

X

13.

COGITO

X

14.

DELTA

X

15.

DORADCA DYREKTORA SZKOŁY

X

16.

DYREKTOR SZKOŁY

17.

DZIECKO KRZYWDZONE

X

18.

DZIENNIK. GAZETA PRAWNA

X

19.

ECHO TURKU

X

20.

EDUKACJA, STUDIA, BADANIA

X

21.

EDUKACJA DOROSŁYCH

X

22.

EDUKACJA I DIALOG

X

23.

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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24.

FORUM OŚWIATOWE

X

25.

FREMDSPRACHE DEUTSCH

X

26.

FRÜHES DEUTSCH

X

27.

GAZETA KLECZEWSKA

X

28.

GAZETA SŁUPECKA

29.

GAZETA SZKOLNA

X

30.

GAZETA WYBORCZA

X

31.

GŁOS NAUCZYCIELSKI

X

32.

GŁOS PEDAGOGICZNY

X

33.

GŁOS SŁUPCY

34.

GŁOS WŁADYSŁAWOWA

X

35.

GULIWER

X

36.

INFORMATOR SŁUPECKI: BEZPŁATNY BIULETYN MIEJSKI

37.

INTEGRACJA

X

38.

JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM

X

X

39.

JĘZYK POLSKI W LICEUM

X

X

40.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VI

X

X

41.

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

X

42.

KINO

43.

KOLSKA GAZETA

44.

KONIŃSKI KURIER OŚWIATOWY

X

45.

KONTAKT

X

46.

KRONIKA SEJMOWA

X

47.

KRONIKA WIELKOPOLSKI

X

48.

KULTURA FIZYCZNA

49.

KULTURA I EDUKACJA

X

50.

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

X

51.

KURIER INTERNETOWY SŁUPECKI

52.

KURIER KOLSKI

53.

KURIER KONIŃSKI EXTRA

X

54.

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

X

55.

LIDER

X

56.

LITERATURA NA ŚWIECIE

X

57.

MATEMATYKA W SZKOLE

X

58.

MONITOR WIELKOPOLSKI

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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59.

NASZ REGION

X

60.

NATIONAL GEOGRAPHIC

X

61.

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

X

62.

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

X

63.

NEWSWEEK POLSKA

X

64.

NIE

X

65.

NIEBIESKA LINIA

X

X

66.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

X

X

67.

NOWA SZKOŁA

X

X

68.

NOWE KSIĄŻKI

69.

NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE

X

70.

NOWINY PSYCHOLOGICZNE

X

71.

OPIEKA - WYCHOWANIE - TERAPIA

X

72.

PANI

73.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

X

74.

POLITYKA

X

75.

POLITYKA SPOŁECZNA

X

76.

POLONISTYKA

X

77.

POLSKA. GŁOS WIELKOPOLSKI

X

78.

POLSKI W PRAKTYCE

X

79.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA

X

80.

PORADNIK JĘZYKOWY

X

81.

PRACA SOCJALNA

X

82.

PROBLEMY NARKOMANII - BIULETYN

83.

PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

X

X

84.

PRZEGLĄD KOLSKI

X

X

85.

PRZEGLĄD KONIŃSKI

X

86.

PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI

X

87.

PRZYJACIEL

X

88.

PSYCHOLOGIA W SZKOLE

X

89.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

X

90.

REMEDIUM

X

X

91.

REWALIDACJA

X

X

92.

REWERS

X

X

93.

RUCH PEDAGOGICZNY

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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94.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

X

95.

SERWIS INFORMACYJNY - NARKOMANIA

X

96.

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH

X

97.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

X

98.

STUDIA SOCJOLOGICZNE

X

99.

SZKOŁA SPECJALNA

X

X

X

X

X

X
X

100. ŚWIAT PROBLEMÓW
X

101. ŚWIETLICA W SZKOLE

X

X

X

X

102. TYGODNIK POWSZECHNY
103. UCZYĆ LEPIEJ

X

104. VICTOR GIMNAZJALISTA

X

105. VICTOR JUNIOR

X

106. WĘGIEL BRUNATNY

X

107. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

X

108. WIEDZA I ŻYCIE

X

X
X

109. WPROST
110. WSPÓLNE TEMATY

X

X

X

111. WSZYSTKO DLA SZKOŁY

X

112. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

X

113. WYCHOWANIE MUZYCZNE

X

114. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

X

X

X

X

115. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

X

X

X

X

116. WYCHOWAWCA

X

X

117. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

X

X
X

X

X

X

118. ZWIERCIADŁO
119. ŻYCIE SZKOŁY
LICZBA CZASOPISM OGÓŁEM:

X

X

X

X

100

40

38

51

Aleksandra Czajkowska

********
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ARTETERAPIA
Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara
Kaczorowska.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2011.
Sygn.: 93499 , 93500
ARTETERAPIA
Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna
Gładyszewska-Cylulko.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygn.: 93636 [czytelnia]
AUTYZM
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań
Autystycznych / Jacek J. Błeszyński.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.
(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)
Sygn.: 93484
BEZPIECZNA
Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; [Katarzyna
Klimowicz - opieka merytoryczna, koment. bajkoterapeutyczne].- Warszawa : Wydawnictwo
"Nasza Księgarnia", 2011.
Sygn.: 93639
BHP
BHP w szkole i przedszkolu / Zbigniew Szafrański.- Wyd. 2.- Zelów : Biuro Euro-BHP Szkolenia,
Doradztwo i Wydawnictwo w Zakresie BHP Zbigniew Szafrański, 2011.
Sygn.: 93813 [czytelnia]
DIAGNOSTYKA
Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara
Skałbania.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygn.: 93485 [czytelnia], 93643
DZIECKO
Dziecko w polskiej rodzinie dysfunkcyjnej / Lucyna Hurło.- Olsztyn ; Dywity : Oficyna
Wydawnicza Prospekt, 2010.
Sygn.: 93734 , 93735
E-LEARNING
E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska.- Warszawa : Wydawnictwo C. H.
Beck, 2011.
(Zarządzanie)
Sygn.: 93821 [czytelnia]
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IDEA
Idea rozwoju moralnego w badaniach teorii wychowania / Paweł Piotrowski ; Centrum Badań
Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.- Olsztyn : Centrum Badań Europy
Wschodniej, 2010.
Sygn.: 93870
JAK KROK
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i
nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz.- Wyd. 3.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
Sygn.: 93656
KSIĄŻKI
Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal.Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
Sygn.: 93473
MECHANIZMY
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska.Warszawa : Difin, 2010.
Sygn.: 93115 , 93429
NAUCZYCIEL
Nauczyciel-uczeń : w poszukiwaniu kreatywności w szkole / Aldona Małyska ; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych.- Olsztyn : Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.
Sygn.: 93868
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Niepełnosprawność i świat społeczny : szkice metodologiczne / Jolanta Rzeźnicka-Krupa.- Wyd.
2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygn.: 93431
NOWE
Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ;
Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2011.
Sygn.: 93365 [czytelnia], 93674
OSOBA
Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor
Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej.- Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygn.: 93486 [czytelnia], 93678
OSOBOWOŚĆ
Osobowość a wczesny uraz relacyjny / Anna Suchańska, Teresa Schiller-Gąsiorowska.- Konin :
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
Sygn.: 93843 , 93844
PEDAGOGIKA
Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska.- Wyd. 2.Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2011.
Sygn.: 93682 , 93683
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PORADNICTWO
Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania.- Wyd. 2 popr. i
rozsz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygn.: 93251 [czytelnia], 93694
POSTAWY
Postawy rodzicielskie współczesnych ojców / red. nauk. Maria Kujawska, Lidia Huber ; Wyższa
Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010.
Sygn.: 93810
PRZEMOC
Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł.
Robert Mitoraj.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
(Psychologia)
Sygn.: 93696
PSYCHOLOGIA
Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Sygn.: 93697
PSYCHOLOGIA
Psychologia sportu i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne / Aleksandra Łuszczyńska.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Sygn.: 93698
PSYCHOLOGICZNE
Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania :
praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne
ZNP, 2010.
Sygn.: 93462
REKREACJA
Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski ; [aut. Maria
Czerepaniak-Walczak i in.].- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza
Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. (Psychologia Wobec Współczesności)
Sygn.: 93700 , 93701 , 94606
RELACJE
Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska.- Warszawa : Difin,
2011. (Engram)
Sygn.: 93407
SZCZĘŚLIWI
Szczęśliwi rodzice - szczęśliwe dzieci : praktyczny przewodnik / Krystyna Łukawska.- Sopot :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
Sygn.: 93704
VADEMECUM
Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława
Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka.- Warszawa : Agencja Sukurs, 2011.
Sygn.: 93489 [czytelnia]
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WIĘCEJ
Więcej niż słowa : potęga komunikacji niewerbalnej / Miles L. Patterson ; przekł. Mirosław
Przylipiak.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
Sygn.: 93712
WOLONTARIAT
Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży / Adriana
Matuszewska ; Centrum Badań Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.
Sygn.: 93873
WYCHOWANIE
Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska.- Warszawa : Świat Książki,
2011.
Sygn.: 93488 [czytelnia], 93719
Z DZIECKIEM
Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska.- Warszawa : Świat Książki,
2011.
Sygn.: 93721
Laura Lewandowska
Dorota Waszkiewicz

********
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w Biuletynie Informacyjnym PBP w Koninie „Rewers”



Materiały
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adres

przeznaczone
e-mail:
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publikacji

pbp@pbpkonin.pl
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Wymagany format dokumentu:
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Materiał powinien zawierać następujące informacje:
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- miejsca pracy,
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