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Bibliografia oświaty regionu konińskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza wszystkie osoby związane
z oświatą i szkolnictwem do zapoznania się z Bibliografią Oświaty Regionu Konińskiego 2010.
Biblioteka rozpoczęła wydawanie regionalnej bibliografii oświaty już w roku 1983. Wtedy to,
ukazał się pierwszy zeszyt Oświaty i szkolnictwa województwa konińskiego w prasie codziennej
i regionalnej za lata 1980-1982. Kolejny zeszyt obejmował lata 1983-1985, wydany
w 1988 r. Po kilkuletniej przerwie, wydawnictwo zostało wznowione już pod zmienionym tytułem
Bibliografia oświaty województwa konińskiego. Kolejna zmiana tytułu nastąpiła po reformie administracyjnej kraju w roku 1999 i dziś istnieje jako Bibliografia Oświaty Regionu Konińskiego. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo całkowicie lub częściowo związane ze szkolnictwem
w regionie konińskim. Składają się na nią opracowane z autopsji opisy wybranych artykułów
i notatek prasowych z ukazujących się na bieżąco dzienników, tygodników, miesięczników
i kwartalników regionalnych. Aktualnie są to: Głos Wielkopolski, Przegląd Koniński, Przegląd Kolski, Przegląd Ślesiński, Echo Turku, Koniński Kurier Oświatowy, Gazeta Kleczewska, Rewers.
Materiały są zebrane w kilkunastu działach głównych, w których wyodrębniono poddziały ze
względu na miejsce lub formę prowadzonej działalności edukacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej:
 Zagadnienia ogólne ( PBP w Koninie i doradztwo metodyczne).
 Oświata w powiatach i gminach.
 Przedszkola.
 Szkoły podstawowe.
 Gimnazja.
 Szkoły muzyczne.
 Licea ogólnokształcące i zawodowe.
 Szkoły zawodowe.
 Szkoły policealne, pomaturalne, wyższe.
 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
 Kadra oświatowa.
 Życie w szkole i poza szkołą.
 Organizacje młodzieżowe.
 Konkursy, festiwale, przeglądy, olimpiady, turnieje.
 Sport szkolny.
Publikacja obejmuje materiały za dany rok kalendarzowy i jest wkładem naszej placówki w
rozwój regionalizmu, dlatego może być świetnym źródłem wiedzy również dla regionalistów.
Agnieszka Lewandowska

*******
„Biblioteka Regionalna”
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy
Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadomić
zarówno dziecku, młodzieży jak i dorosłym. Dziedzictwo kulturowe regionu jest niezwykle istotne
dla jego mieszkańców. Zainteresowanie historią regionalną, wydarzeniami lokalnymi jest tak stare
jak sama historia. W dobie współczesnej, co ciekawe, nie straciło na sile. Co więcej, od dłuższego
czasu przeżywamy renesans regionalistyki historycznej, odkrywamy bowiem jej nowe możliwości,
3
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zarówno w sferze zastosowań naukowych, jak i dydaktycznych. Walory poznawcze historii regionu
są bezsporne. Może być ona traktowana jako pewna ilustracja do zjawisk i procesów natury ogólniejszej, obejmującej swym zasięgiem całą Polskę. Taki sposób powiązania wydarzeń lokalnych i
regionalnych z ogólnonarodowymi lub powszechnymi jest bardzo często stosowany. Nie bez znaczenia jest do jakich źródeł literackich się odwołujemy. Aby ułatwić czytelnikowi dotarcie do literatury regionu w PBP w Koninie filia w Słupcy jest wydzielony specjalny zbiór książek „Biblioteki
Regionalnej”. Zamysł utworzenia niniejszej biblioteki był wynikiem dużego zainteresowania historią regionu wśród nauczycieli, młodzieży szkolnej, a w szczególności studentów piszących prace
licencjackie i magisterskie, dla których jest ona poważnym zapleczem naukowym.
Biblioteka ta powstała w 1999r., kiedy to z księgozbioru głównego BPB w Koninie filia w Słupcy
wyodrębniono zbiór książek dotyczących regionu tworząc „Bibliotekę Regionalną”, swym zasięgiem obejmuje ona dzieła, związane z obszarem byłego województwa konińskiego. Dla tych dokumentów opracowany został odrębny spis, w formie katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz utworzono katalog pomocniczy, rejestrujący wtórnie wydzielony księgozbiór.
Popularyzacji księgozbioru „Biblioteki Regionalnej” posłużyła opracowana w 2003 roku „Bibliografia adnotowana Biblioteki Regionalnej. Materiał
został zebrany w 9 działach głównych:
 bibliotekoznawstwo,
 gospodarka regionalna i terytorialna,
 historia regionu,
 inżynieria i przemysł,
 literatura polska,
 nauka o środowisku,
 oświata i kultura,
 przewodniki turystyczne,
 sztuka.
Bibliografia stanowiła również doskonałe źródło informacji, dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do konkursu o tematyce regionalnej pt. „Co wiesz o Słupcy i jej okolicy”.
Księgozbiór gromadzony w PBP w Koninie filia w Słupcy, w ramach „Biblioteki Regionalnej”
jest systematycznie wzbogacany o nowości wydawnicze związane z regionem. Jego tematyka uległa znacznemu rozszerzeniu, powstały nowe działy obejmujące m.in. zagadnienia dotyczące religii,
socjologii czy biografie. Znacznie poszerzyła się grupa dokumentów w już istniejących działach.
Oprócz dokumentów zawartych, w zbiorze „Biblioteki Regionalnej” gromadzone są roczniki czasopism m.in. „Kronika Wielkopolski”, „Gazeta Słupecka” oraz „Kurier Internetowy Słupecki”.
Obecnie w PBP w Koninie filia w Słupcy prowadzone są prace nad wydaniem nowego uzupełnionego wydania „Bibliografii adnotowanej Biblioteki Regionalnej”. W celu opracowania bibliografii przejrzano każdy zgromadzony w zbiorze „Biblioteki Regionalnej” dokument. Został on uzupełniony informacjami dotyczącymi jego treści. W zależności od typu publikacji adnotacja mniej
lub bardziej będzie informowała nas o przydatności danego dokumentu dla potencjalnego użytkownika. Przy opracowywaniu bibliografii wszystkie adnotacje sporządzone zostały z autopsji. Ze
względu na bardzo szeroki zakres tematyczny pozycji znajdujących się w zbiorach biblioteki, mate4
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riał zostanie uszeregowany w działy rzeczowe. Sporządzona „Bibliografia adnotowana Biblioteki
Regionalnej”, będzie zamieszczona na stronie internetowej placówki.
Mamy nadzieję, że publikacja ułatwi wszystkim zainteresowanym dziedzictwem regionu w dotarciu do literatury przedmiotu. Umożliwi ogólną orientację w zgromadzonej w PBP w Koninie filia
w Słupcy literaturze o tematyce regionalnej. Pozwoli dokonać trafnego wyboru. Nauczycielom,
którzy realizują program w myśl założeń ścieżki „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w
regionie”, ułatwi w dotarciu do publikacji, które pomogą w realizacji celów i treści programu regionalnego dziedzictwa kulturowego. A wśród miłośników swojej „małej ojczyzny” przyczyni się do
poszerzenia wiedzy o regionie.

Anna Chudzińska

*******

Biblioteka miejscem odkrywania talentów
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej przyznała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie tytuł Miejsca Odkrywania Talentów. Jest on efektem docenienia działań przyczyniających się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Biblioteka od lat
podejmuje i wspiera działania w tym zakresie a także gromadzi i udostępnia materiały dotyczące
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale. Bieżący rok jest również tego
przykładem.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odrywania Talentów. Na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl stworzono ogólnopolską mapę pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów oraz mapę szkół zaangażowanych w rozwój talentów.
Mapa promuje instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży, ułatwia wymianę dobrych praktyk oraz ich propagowanie wśród społeczności lokalnej. Na stronie internetowej
zamieszczane są także informacje dotyczące podejmowanych działań rozwijających zdolności i
talenty uczniów, realizowanych programów i projektów edukacyjnych, metod i form pracy z
uczniem zdolnym, organizowanych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Na mapie Miejsc Odkrywania Talentów znalazła się również Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Konnie a także jej
Filia w Turku.
Ambasadorami Roku Odrywania Talentów są: aktorskie małżeństwo Małgorzata OstrowskaKrólikowska i Paweł Królikowski, żeglarz sportowy Mateusz Kusznierewicz, artysta grafik Andrzej Pągowski (autor plakatu promującego Rok Odkrywania Talentów) oraz prof. dr hab. Łukasz
A. Turski. Sprzymierzeńcami Roku Odrywania Talentów są: Centrum Nauki Kopernik oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.
Nawiązując do ogłoszonego przez MEN Roku Odkrywania Talentów PBP w Koninie w roku
szkolnym 2010/2011realizowała szereg działań. Oto ważniejsze z nich.
Wspieraniu zainteresowań i uzdolnień uczniów poświęcone było Forum Bibliotekarzy na temat: Koła zainteresowań w bibliotece szkolnej, zorganizowane 26 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół
Górniczo-Energetycznych w Koninie. Bibliotekarki z tej szkoły: Magdalena Kubacka, Ewa Lesień i Beata Wlazło zaprezentowały koła funkcjonujące w bibliotece szkolnej ZSG-E: Koło Dziennikarskie, Koło Teatralne oraz Koło Sympatyków Książki, w których uczniowie mogą realizować
swoje zainteresowania, rozwijać talenty. Spotkanie stało się dla bibliotekarzy szkolnych okazją do
wymiany doświadczeń. Uczestniczący w nim nauczyciele podkreślali, jak istotne jest zapewnienie
niezbędnej pomocy i wsparcia uczniowskim talentom; podkreślali rolę bibliotekarza, który stymu-
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luje zainteresowania, często jest „odkrywcą” talentów ale jest także osobą, która może dzielić się
swoją pasją i zarażać nią młodych ludzi.

Biblioteka pedagogiczna włączyła się także w obchody Dnia Talentów ogłoszonego po raz
pierwszy przez Ministra Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych w pierwszym dniu wiosny (21 marca). Wystawę pt. Rok Odrywania Talentów przygotowała Agnieszka Lewandowska.
Rozwijaniu talentów oraz prezentacji dokonań twórczych dzieci i młodzieży służyły zorganizowane przez PBP w Koninie konkursy:
 literackie i plastyczne pod wspólnym hasłem: Białe kruki w ogrodzie naszych
lektur (IV edycja):
- dla klas I-III szkół podstawowych: Ta książka jest czarodziejska!
- dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: Książka na bezludną wyspę,
 plastyczny dla dzieci przedszkolnych: Baśniowy Świat (II edycja).
We współpracy z Oddziałem PTTK w Koninie zorganizowano konkursy regionalne pod
hasłem: Konin i okolice:
 konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych: Najciekawsze miejsce
w moim regionie,
 konkurs na folder turystyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
Najciekawsza ścieżka turystyczna w regionie konińskim.
W konkursach wzięło udział ogółem 820 osób z 52 szkół i 11 przedszkoli.
Uroczyste podsumowanie wszystkich konkursów wraz z wystawą nagrodzonych prac odbyło się w dniu 30 marca br. Wzięli w niej udział laureaci, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście.
Kopciuszek w wykonaniu Koła Teatralnego ZSG-E w Koninie uświetnił tę uroczystość.
6
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Pomóc uczniom a także nauczycielom i rodzicom w rozwijaniu talentów mogą materiały
zgromadzone w Bibliotece. Opracowane zostały także tematyczne zestawienia bibliograficzne
obejmujące wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism: Odkrywanie talentów, Specjalne potrzeby edukacyjne, Zajęcia pozalekcyjne, Każde dziecko ma talent, Czas wolny.
Danuta Jaszczak

********
7
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Laureaci konkursów zorganizowanych przez PBP w Koninie
Laureatami konkursu literackiego „Ta książka jest czarodziejska” dla klas I-III zostali:
Miejsce I
Kacper Wawrzyniak, kl. III d, SP 3 w Koninie
Miejsce II
Weronika Kuczyńska, kl. III, SP 12 w Koninie
Miejsce III
Michalina Michalak, kl. II b, SP 5 w Koninie
Wyróżnienie:
Aleksander Posiadała, kl. II b, SP 5 w Koninie
Laureatami konkursu literackiego „Nie ma drugiej takiej książki jak ta” dla klas IV-VI
zostali:
Wyróżnienie:
Aleksandra Gałuszka, kl. VI c, SP 3 w Kole
Laureatami konkursu literackiego „Książka na bezludną wyspę” dla szkół
gimnazjalnych zostali:
Miejsce I
Katarzyna Wiśniewska, kl. III a, Gimnazjum nr 1 w Kole
Miejsce II
Julita Wędzik, kl. III c, Gimnazjum w Słodkowie
Miejsce III
Aleksandra Walczak, kl. II b, Gimnazjum nr 1 w Kole
Wyróżnienie:
Magdalena Kowalczyk, kl. III e, Gimnazjum nr 2 w Kole
Laureatami konkursu literackiego „Książka na bezludną wyspę” dla szkół ponadgimnazjalnych zostali:
Miejsce I
Alicja Brodzińska, kl. II c, LO w Kole
Miejsce II
Olga Kujawska, kl. I a, LO w Kole
Miejsce III
Laura Antkiewicz, kl. I c, LO w Kole
Wyróżnienie:
Marika Owsiak, kl. II e, LO w Kole
Laureaci konkursów plastycznych
Laureatami konkursu plastycznego dla przedszkoli „Baśniowy Świat” dla przedszkoli zostali:
Miejsce I
Nikola Ratajewska, SP w Starym Mieście
Miejsce II
Hanna Gmachowska, SP w Starym Mieście
Miejsce III
Zuzanna Domańska, P-le nr 1 „Kosmatek” w Koninie
8
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Wyróżnienia:
Julia Jasiak, SP w Starym Mieście
Maria Gorzelany, P-le nr 11 „Pętliczek” w Koninie
Kamil Kerber, P-le nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
Laureatami konkursu plastycznego „Ta książka jest czarodziejska” dla klas I-III zostali:
Miejsce I
Antoni Strzykowski, kl. I a, SP z Oddziałami Integracyjnymi 9 Konin
Miejsce II
Roksana Jesiołowska, kl. II b, SP 4 Konin
Miejsce III
Natalia Włodarczyk, kl. II a, SP 4 Turek
Wyróżnienia:
Dominik Chojnacki, kl. III a, SP 5 Konin
Katarzyna Kozłowska, kl. II b, SP 5 Konin
Julia Kuźnik, kl. III d, SP 12 Konin
Laureatami konkursu plastycznego „Nie ma drugiej takiej książki jak ta” dla klas IV-VI
zostali:
Miejsce I
Nikola Ramicka, kl. IV b, SP 9 Konin
Miejsce II
Weronika Marciniak, kl. Vc, SP 9 Konin
Miejsce III
Wojciech Osmałek, kl. V a, SP 5 Konin
Wyróżnienia:
Martyna Dąbek, kl. IV a, SP 4 Konin
Aleksandra Lewartowska, kl. IV b, SP 9 Konin
Na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jury nie przyznało żadnych nagród ani
wyróżnień.
Laureatami konkursu fotograficznego „Najciekawsze miejsce w moim regionie” zostali:
I miejsce
Lena Rabuła, SP z Oddziałami Integracyjnymi 9 w Koninie
II miejsce
Kasia Kujawa, SP Nr 12 w Koninie
III miejsce
Marta Ordan, SP z Oddziałami Integracyjnymi 9 w Koninie
Wyróżnienie
Aleksandra Ciechanowska, SP z Oddz. Integracyjnymi 9 w Koninie
Wyróżnienie
Martyna Szczepańska, SP Nr 12 w Koninie

9
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Laureatami konkursu na folder turystyczny „Najciekawsza ścieżka turystyczna w regionie
konińskim” zostali:
I miejsce
Katarzyna Grzelak, Gimnazjum 4 w Koninie
Wyróżnienie
Marek Robak, Gimnazjum 1 w Koninie
Wyróżnienie
Agnieszka Cieślak, Gimnazjum 1 w Kole

********

Jurora słów kilka…
Konkursy literackie w PBP w Koninie stały się już tradycją. 30 marca b.r. rozstrzygnięto IV
edycję konkursu dla dzieci i młodzieży, przebiegającego pod hasłem: „Białe kruki w ogrodzie naszych lektur”.
Cieszy fakt, że zainteresowanie konkursem nie słabnie. Pomagają nam w tym nauczyciele, którzy motywują i wspierają swoich podopiecznych.
Każda edycja przynosi coś nowego. Tegoroczna pokazała, że oprócz obowiązkowych lektur czy
też książek obyczajowych spoza kanonu uczniowie chętnie czytają literaturę popularno-naukową,
biografie, uznaną klasykę, które to książki – ich zdaniem – zasługują na miano „niezwykłych”. Jednym słowem – pojawiło się sporo wartościowych pozycji. To bardzo krzepiące!
Zaznaczam jednak, że komisja konkursowa nie preferuje w żaden sposób określonych tytułów,
uważając niektóre z książek za „lepsze” bądź „gorsze”. Nie, my tylko pragniemy szczerego zachwytu wybraną książką. Bo, jak powiedział Anatol France, „najmniejsza książeczka nasuwająca
piękne myśli i szlachetne uczucia więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i
traktatów naukowych”.
Podobnie jak w latach ubiegłych wystąpiła duża różnorodność form wypowiedzi. Młodsi wybierali głównie opowiadanie z elementami recenzji, sprawozdanie z lektury i list, starsi – wywiad i
recenzję.
Kryteria oceny prac pozostały niezmienne. Juty szczególnie wysoko oceniało oryginalność, indywidualność nadesłanych prac.
Wyróżniliśmy te, które nas urzekły, rozbawiły zaskoczyły, w których czuło się osobistą więź z
wybraną książką.
Takie „perełki” bez trudu można było znaleźć w każdej grupie wiekowej, choć w tym roku najsłabiej zaprezentowały się klasy IV-VI.
Wielu najmłodszych uczniów zaskoczyło nas swoją dojrzałością, mądrymi sądami, dużą wiedzą, tym z jaką fascynacją potrafią pisać o ulubionej książce. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych bardzo często przeczyli tezie o powierzchowności, skłonności do blichtru młodych
ludzi. Oprócz umiejętności literackich wykazali się dużą dojrzałością, życiową mądrością, często
dystansowali się od współczesnych ”gwiazd”, idoli nastolatków, których bycie na scenie zależy
głównie od ilości wywołanych skandali.
Dowodzili, że książka może nie tylko „rozerwać”, zabić nudę, ale dostarczyć głębokich wzruszeń, być źródłem wiedzy, udzielić odpowiedzi na wiele pytań, odkrywać pozornie banalne prawdy.
Wyobraźnią, talent literacki, bogata osobowość autorów sprawiły, że wiele prac czytało się z
dużą przyjemnością.
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Kończąc, dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Tych, którym się nie powiodło, proszę, by
się nie zniechęcali, a nagrodzonym serdecznie gratuluję.
Odkrywajcie nowe książki i zachwycajcie się nimi.
Wszak życie może być nudne jak szary papier albo głębokie jak ocean i wysokie jak góry.
Wybór należy do Was!

Wanda Kupsik

********

Rok Odkrywania Talentów, Rok Wolontariatu w filii w Turku
W ramach obchodów ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Odkrywania
Talentów Turkowska Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie zorganizowała 20
kwietnia 2011 roku zajęcia dla uczniów pod hasłem „Pomagam innym – pomagam sobie”. Hasło
nie było przypadkowe, wiązało się bowiem z inną ogólnoeuropejską inicjatywą, a mianowicie z
Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011.
Najważniejsze cele ogłoszonego na wniosek Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Roku Wolontariatu to rozbudzanie zainteresowania oraz poszerzanie wiedzy opinii publicznej na temat wartości i skali wolontariatu w Europie oraz zachęcanie jak największej liczby osób do podejmowania
działań na rzecz innych ludzi.
W zajęciach zorganizowanych w Bibliotece wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
4 w Turku. Podczas pierwszej części spotkania omówiona została idea wolontariatu oraz jego znaczenie dla społeczeństwa. Uczniowie wskazywali konkretne grupy społeczne, którym potrzebna jest
pomoc. Szukali także odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto pomagać innym.
Potem dzieci mogły pochwalić się swoimi talentami: muzycznymi, plastycznymi oraz teatralnymi. Wykazując wiele kreatywności oraz pomysłowości, przygotowały trzy prezentacje, których
tematem głównym było bezinteresowne pomaganie.
Najpierw grupa muzyczna wykonała utwór z repertuaru zespołu Dwa Plus Jeden „Chodź pomaluj mój świat”. Talenty teatralne prezentowali przedstawiciele drugiej grupy . Przygotowali oni i
przedstawili pantomimę pt.: Bajka o jeżykach. Zdolnościami plastycznymi wykazała się ostatnia
grupa, której zadaniem było przygotowanie plakatów propagujących pomaganie innym.
Zajęcia w ramach obchodów Roku Odkrywania Talentów, przygotowały nauczycielki bibliotekarki z Biblioteki w Turku – Ewa Kiwak, Agnieszka Graczyk i Beata Gorzkowska-Maleta. Spotkanie przebiegało w miłej i pracowitej atmosferze. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przygotowywały swoje występy, by potem zaprezentować efekty swojej pracy.
Fotoreportaż z zajęć i prace uczniów, można było obejrzeć na wystawie w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej.
Zachęcamy uczniów i nauczycieli do udziału w tematycznych zajęciach organizowanych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie filia w Turku.

Agnieszka Graczyk
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********

Konińska Akademia Dziecięca
Wszystkie
dzieci
z
regionu
konińskiego
zainteresowane
studiowaniem
i poznawaniem świata mogą zgłębiać swoją wiedzę podczas cyklicznych spotkań Konińskiej Akademii Dziecięcej, organizowanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Techniczną w Koninie.
W roku akademickim 2010/2011 w działania Akademii włączyła się również Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Spotkanie przygotowane przez pracowników PBP nosiło tytuł
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„Książka naszym przyjacielem” i skierowane było do dzieci z dwóch grup wiekowych: 7-9 lat i
10-12 lat.
Zajęcia prowadziły Anna Cichos, Magdalena Włodarkiewicz oraz Iwona Wojtalik - nauczyciele bibliotekarze z PBP w Koninie.
Zaprezentowano różne rodzaje książek (m.in.: książki popularno-naukowe, encyklopedyczne,
książki dla dzieci najmłodszych, książki zabawki, książka brajlowska, książki
o dużym i małym formacie) spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich „małych studentów”. Zajęcia pokazały, że dzieci doskonale wiedzą, jak korzystać z książek i w jaki sposób o nie
dbać. Uczestnicy spotkania wykazali się również znakomitą wiedzą na temat bajek i baśni.
Spotkanie wzbogacone zostało przez prezentację multimedialną przedstawiającą liczne rebusy i
zagadki dotyczące bajek i ich bohaterów.
Zajęcia odbywały się bezstresowo, w miłej i przyjaznej atmosferze zabawy.

Anna Cichos

********
13
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Aktywni bibliotekarze szkolni

Bibliotekarze konińskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizują coraz więcej imprez.
Autorka tego artykułu została zaproszona 28 kwietnia do SP 15 w Koninie na Międzyszkolny
konkurs znajomości życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Pytania konkursowe przygotowały: Barbara Chmielewska i Jolanta Psyk. Organizacją zajęła się w sposób perfekcyjny Mirona
Adamska. Należy także pamiętać o wszystkich opiekunach uczniów, którzy wzięli na swoje barki
przygotowanie do konkursu. 24 uczniów z 10 szkół konińskich wykazało się zdumiewającą znajomością twórczości Małgorzaty Musierowicz. Pytań było sporo i o dużym stopniu trudności, ale
młodzież poradziła sobie. Dobra proza, humor, wartka akcja powieści poznańskiej pisarki zjednują
sobie czytelników obojga płci. Młodzież z takim typem literatury chętnie obcuje i warto myśleć o
kolejnych edycjach Konkursu, co obiecują bibliotekarki.
Kolejne zaproszenie nadeszło z Gimnazjum 2 w Koninie na autorskie spotkanie z poznańskim
poetą Zbigniewem Barteczką zorganizowane przez Jolantę Psyk. Z niemałą satysfakcją przyglądałam się młodzieży, która nie tylko uważnie słuchała poezji, ale ją profesjonalnie recytowała, a dwaj
uczniowie grą na gitarach stworzyli piękny klimat i podkład pod recytacje. Podczas spotkania wciąż
słyszałam sama siebie: nieprawda, że nie czytają! Właśnie poezja idealnie wpasowuje się we wrażliwość nastolatków. Rozumieją ją jak nigdy przedtem i potem! Potrafią też o poezji rozmawiać z
autorem zadając niebanalne pytania, ale takie, które odzwierciedlają ich wątpliwości i dążenie do
rozumienia ich problemów. Poeta z każdym pytaniem angażował się coraz bardziej, a odpowiedzi
stawały się coraz bardziej osobiste, a przede wszystkim autentyczne, bo, jak sam Zbigniew Barteczka zauważył, młodzież jest wyczulona na kłamstwa, a słucha tylko tych, którzy są prawdziwi,
autentyczni. Spotkanie z poezją usatysfakcjonowało wszystkich.
Bibliotekarze świętują nie tylko w szkołach. Silna, turystyczna grupa wybrała się w sobotę 21
maja do Łodzi . Organizację wycieczki wzięła na swoje barki niezrównana Karola Glasner - Gimnazjum 7 w Koninie. Najpierw odwiedziliśmy Muzeum Bajki przy Fundacji Filmowej SE-MAFOR. Podejrzewam, że dorośli bardziej angażują się emocjonalnie podczas zwiedzania ekspozycji.
Powracają wspomnienia z czasów, kiedy na „Dobranockę” emitowaną w telewizji czekało się z
zapartym tchem – wtedy nie było komputerowych gier, ani filmów video. Przypomnieliśmy sobie
Misia Uszatka, Misia Colargola, Pik-Poka oglądając lalki i autentyczne dekoracje, które wykorzystywane były w nagraniach. W Muzeum jest również sala kinowa, w której ogląda się filmy animowane na życzenie. Wybraliśmy „Piotrusia i wilka” nagrodzonego Oscarem w 2007 roku. Reżyserką filmu jest Suzie Templeton, a powstał w koprodukcji meksykańsko-norwesko- polskoangielskiej, w oparciu o baśń muzyczną Sergiusza Prokofiewa. Jest to film tak zwany poklatkowy,
czyli autorzy nie korzystali z animacji komputerowych.
Kolejny etap, to Muzeum Kinematografii mieszczące się w pałacyku Karola Scheiblera, fabrykanta zwanego „królem bawełny”. Wnętrza zachwyciły nas bogactwem i różnorodnością i bez
zdziwienia przyjęliśmy informację, że „zagrały” w wielu filmach, nawet w „Stawce większej niż
życie”! Mieliśmy też wyjątkową okazję, żeby obejrzeć autochromy braci Lumiére, czyli 70 unikatowych reprodukcji kolorowych fotografii z początku XX wieku wykonanych na szklanych płytach
w wyjątkowej technologii. Następnie ulegliśmy magii fotoplastikonu, obejrzeliśmy pierwszy film
braci Lumiére – „Wyjście robotników z fabryki”, dotykaliśmy zabytkowe dziś kamery. A wieczorem , w Teatrze Wielkim obejrzeliśmy spektakl Artifact w wykonaniu Royal Ballet of Flanders.
Momentami irytujące, ale ogólnie zachwycające widowisko, które trudno zapomnieć.
Zrelacjonowałam różne zadania działania bibliotekarzy podejmowane tylko w ostatnim czasie,
ale nadsyłane są kolejne zaproszenia, np. do SP 1 w Turku na rozstrzygnięcie konkursu czytelniczohistorycznego „Historia i dzień dzisiejszy naszego miasta”. O tej imprezie przy następnej okazji.
Zabrałam głos, żeby nie tylko pochwalić działania bibliotekarzy szkolnych, ale przede wszystkim, żeby uzmysłowić prawdę niby oczywistą, ale ostatnio bagatelizowaną. Otóż szkoła to dobre,
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czasem jedyne miejsce, gdzie uczeń spotyka się z książką i tak bardzo chciałabym, żeby nigdy nie
zabrakło dobrej książki w szkolnej bibliotece i nie zabrakło w nich mądrych bibliotekarzy.

Mira Olszak
Prezes TNBSP/O Konin

********
Bookcrossing w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku –
podsumowanie pierwszego roku akcji
Bookcrossing (inaczej uwalnianie książek) to ogólnospołeczna akcja nieodpłatnego przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś
mógł je zabrać, przeczytać i ponownie zostawić w tym samym lub innym miejscu. Książki mogą
być zostawiane także w każdym dowolnym miejscu takim, jak: kino, park, restauracja, autobus czy
szkoła. W tej akcji chodzi o to, aby książki nie leżały bezużytecznie w domu na półkach, ale, aby
krążyły wśród czytelników i były czytane. W związku z niepokojącym spadkiem czytelnictwa w
Polsce, bookcrossing staje się bardzo prostą i przyjemną formą podnoszenia poziomu czytelnictwa
oraz popularyzowania samego czytania. To również szansa na zdobywanie ciekawych pozycji
książkowych.
Pomysł uwalniania książek narodził się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko
swoim zasięgiem obiegł cały świat. Jego autorem jest programista komputerowy Ron Hornbaker. W
2009 roku na świecie krążyło już ponad 5 600 000 uwolnionych książek.
Do Polski idea bookcrossingu dotarła w 2003 roku i szybko zyskała wielu zwolenników. Powstała także oficjalna strona akcji www.bookcrossing.pl Od 2004 roku polscy bookcrosserzy obchodzą co roku Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, które jest okazją do organizowania wielu
rozmaitych akcji: wystaw, marszy, konkursów literackich czy zbiórek książek.
Do akcji uwalniania książek włączyła się także Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Filia w Turku. Na początku września 2010 roku stanęła w naszej wypożyczalni specjalna półka, na
której można zostawiać swoje książki. Chcąc zainteresować akcją nie tylko czytelników Biblioteki,
ale również inne osoby nie będące jej użytkownikami, podjęliśmy działania promujące bookcrossing w środowisku. Nasza półka została zarejestrowana na stronie bookcrossingu, dzięki temu
otrzymała status oficjalnej. Informacje o podjętych działaniach ukazały się na stronie internetowej
Biblioteki, na łamach lokalnego tygodnika „Echo Turku” oraz regionalnego portalu internetowego
teraz.Turek.pl
Przygotowany został również plakat oraz ulotki informujące o akcji.
Już we wrześniu na bookcrossingowej półce pojawiły się pierwsze książki. Na początku pochodziły one głównie z naszych zbiorów domowych, jednak z czasem coraz więcej książek zaczęli
przynosić sami czytelnicy. Wielu użytkowników zetknęło się z akcją bookcrossingu po raz pierwszy. Byli i tacy, którzy chcieli koniecznie wypożyczać bookcrossingowe książki na swoje konta
biblioteczne. Wtedy tłumaczyłyśmy na czym polega idea uwalniania książek i zachęcałyśmy do
udziału w niej. Ku naszej radości do Biblioteki zaczęły zaglądać osoby, które nigdy wcześniej w
Bibliotece nie były, a przyszły, bo chciały podzielić się z innymi swoimi zbiorami. Dzięki darom
osób, które zechciały przekazać swoje książki innym potencjalnym czytelnikom, do tej pory (maj
2011r.) uwolniliśmy 229 książek. Wiele z nich znalazło swoich nowych właścicieli. Wśród uwolnionych książek były między innymi: publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin
wiedzy, lektury szkolne, podręczniki, materiały do nauki języków obcych, biografie znanych osób,
poradniki oraz tzw. „czytadła” czyli romanse, kryminały, horrory. Trafiają do nas również książki
dla dzieci: bajki, powieści przygodowe, komiksy. To przyczyniło się do wyodrębnienia na book15
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crossingowym regale oddzielnej części z książkami dla najmłodszych. Wśród nich znalazły się
szczególnie ciekawe i kolorowe książeczki z serii „Poczytaj mi mamo”, na których wychowało się
wiele pokoleń miłośników książek.
Wśród osób odwiedzających naszą Bibliotekę są już tacy, którzy regularnie zaglądają na półkę z
uwalnianymi książkami, aby sprawdzić, co nowego się na niej pojawiło. Inni podkreślają, że wreszcie jest miejsce, gdzie mogą zostawić niepotrzebne im już książki, aby te miały szansę na znalezienie nowego czytelnika. Korzyści wydają się niezaprzeczalne.
Po prawie roku działania naszego bibliotecznego bookcrossingu można więc wysunąć pierwsze
wnioski. Stworzenie w Bibliotece miejsca do uwalniania książek dało naszym czytelnikom możliwość dzielenia się swoimi zbiorami z innymi oraz szansę na znalezienie ciekawych, często od dawna poszukiwanych pozycji książkowych. Jest to prosta forma popularyzacji samego czytelnictwa,
tak ważna w dobie innych, konkurencyjnych środków medialnych. Bookcrossing to także okazja do
promowania samej Biblioteki. Popularyzowanie idei bookcrossingu podczas rozmów z czytelnikami, lekcji bibliotecznych, spotkań z nauczycielami oraz poprzez informacje w lokalnych mediach,
przyczynia się do kreowania wizerunku Biblioteki jako instytucji otwartej na nowe możliwości oraz
potrzeby swoich użytkowników.
Mamy nadzieję, że nasza bookcrossingowe półka będzie coraz bardziej popularna wśród odwiedzających Bibliotekę i, że coraz więcej osób zechce podzielić się swoimi zbiorami, do czego
wszystkich serdecznie zachęcamy!
Agnieszka Graczyk

********
„Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania”, Ogólnopolskie Święto
Uwalnianych Książek
Bookcrossing jest społeczną i ogólnoświatową akcją popularyzowania czytelnictwa. To ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów czy też kart bibliotecznych. Autorem pomysłu „uwalniania” książek jest Ron Hornbaker – amerykański programista, który zaproponował w
2001 roku reguły zabawy. Książki, które chcemy przekazać innym, powinniśmy oznakować numerami indentyfikacyjnymi. Kolejny etap to śledzenie wędrówek uwolnionych książek, wymiana informacji i uwag na internetowym forum.
16
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Idea Bookcrossingu błyskawicznie obiegła swoim zasięgiem cały świat. W Polsce funkcjonuje
od 2003 roku wzbudzając ogromne zainteresowanie oraz popularność. Według danych ze strony
Bookcrossing.pl : „ W światowy ruch bookcrossingu zaangażowało się już ponad siedemset siedemdziesiąt tysięcy ludzi z ponad 130 krajów. Dzięki nim uwolnionych zostało 5 milionów 605
tysięcy 679 książek”. Dane są z maja 2009 roku, można się więc spodziewać, że w 2011 roku liczby
są znacznie wyższe.
Bookcrossing oznacza krążącą książkę lub książkę w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa oraz popularyzację samego faktu czytania. Akcja daje szansę tym, którzy nie mogą
pozwolić sobie na zakup wymarzonej pozycji literackiej. Nieśmiałym umożliwia nawiązywanie
licznych kontaktów i przyjaźni.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie uczestniczy w akcji Bookcrossingu od 2004
roku. W naszej placówce utworzyliśmy specjalną półkę do uwalniania książek, na której zawsze
znajdują się ciekawe pozycje dla naszych czytelników. Tutaj uwalniamy książki, ale zachęcamy
również naszych użytkowników do zostawiania swoich. Wśród osób odwiedzających Bibliotekę
Bookcrossing cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy tempo, w jakim nasze książki
„znikają” z półki. Od kwietnia 2004 roku uwolniliśmy 681 książek (dane czerwiec 2011r.).

9 czerwca 2011 roku obchodziliśmy już VIII edycję Ogólnopolskiego Święta Uwalnianych
Książek. Nasza placówka po raz kolejny przyłączyła się do uczczenia tej szczytnej akcji. Zorganizowaliśmy wystawę tematyczną „Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania”. Biblioteka została udekorowana plakatami promującymi Święto. Ponadto, na każdym stoliku w Bibliotece czekała na naszych czytelników książka „gotowa do drogi”. Jak co dzień, przy wejściu do
placówki witała wszystkich półka pełna uwolnionych książek.
Nasz pomysł na uczczenie Święta Uwalnianych Książek spotkał się z ogromnym odzewem lokalnej społeczności, o czym świadczą opustoszałe „w oka mgnieniu” stoliki i półka. Nie martwimy
się tym jednak, jesteśmy bardzo wdzięczni uczestnikom akcji za zaangażowanie i zapraszamy codziennie, bo nasza półka jest znów pełna książek.

Agnieszka Lewandowska
********
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Wołanie morza

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie po raz kolejny zorganizowała spotkanie z konińską poetką Danutą Olczak, które odbyło się 20 kwietnia 2011 roku.
Tym razem było to spotkanie zatytułowane „Ślady na piasku…” o tematyce morskiej połączone
z wystawą muszli.
Danuta Olczak urodziła się w 1953 roku na Lubelszczyźnie. Pisze wiersze, artykuły, eseje, teksty piosenek. Debiutowała w „Ziemi Chełmskiej” w 1971 roku. Swoje utwory publikowała w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych. Wydała dziewięć tomików poetyckich: Na przekór samotności (1994), W ogrodzie czasu (1995), Dotyk przestrzeni (1998), Cztery pory zadziwienia
(2000), Modlitwa wieczorna (2002), Aksamit ciszy (2003), Motyl (2005), Chwila obecna (2008),
Wołanie morza (2010). Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich, m.in. zdobyła dwie
główne statuetki Milowego Słupa (Konin), Złote Pióro (Września) oraz nagrody Złotego i Srebrnego Konika Morskiego (Świnoujście).
Pierwsze spotkanie autorskie zatytułowane „Słowa jak jesienny bukiet” Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna zorganizowała 12 listopada 2009 roku. Wśród pięknej, jesiennej scenerii poetka zaprezentowała kilka swoich wierszy. Opowiadała o swoich przeżyciach i poetyckich pasjach.
„Aniele Stróżu moich wierszy...” to drugie spotkanie zorganizowane 24 lutego 2010 roku, połączone z wystawą kolekcjonowanych przez poetkę aniołów. Kolekcja ta liczy około 200 aniołów
wykonanych z różnych materiałów: z papieru, porcelany, szkła, gipsu, drewna, metalu i sznurka.
Podarowane zostały artystce przez bliskich i przyjaciół, niektóre wykonane zostały przez osoby
niepełnosprawne, a inne wypatrzyła poetka na sklepowych półkach. W niezwykłej atmosferze,
wśród aniołów, poetka opowiadała i czytała swoje wiersze.
Magia spotkania udzieliła się gościom.
Podczas spotkań autorskich wiersze poetki czytali uczniowie z II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie przygotowani przez Małgorzatę Dąbrowską. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać z poetką oraz otrzymać dedykację na tomikach jej wierszy.
Dorota Waszkiewicz

********

Wakacyjne zagrożenia – narkotyki, dopalacze
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku wraz z Polskim Towarzystwem
Zapobiegania Narkomanii Oddział w Turku zorganizowały dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych szkolenie „WAKACYJNE ZAGROŻENIA – NARKOTYKI, DOPALACZE”.
Szkolenie odbyło się 27 kwietnia 2011 roku w siedzibie Biblioteki, a poprowadziła je Izabela
Cytrowska - wiceprzewodnicząca PTZN o/Turek, pedagog, socjoterapeutka, specjalistka w zakresie profilaktyki. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Turku i powiatu turkowskiego oraz inne
osoby zainteresowane tematem.
Pierwsza część szkolenia miała charakter teoretyczny i obejmowała takie zagadnienia, jak:
1. Sygnały świadczące o kontakcie dziecka z narkotykami,
2. Temat narkotyków w domu, czyli jak rozmawiać o narkotykach z nastolatkiem,
3. Niebezpieczeństwa związane z najpopularniejszymi narkotykami, w tym dopalaczami.
Podczas drugiej części spotkania, pani pedagog wskazała praktyczne sposoby rozpoznawania,
czy dziecko jest pod wpływem substancji psychoaktywnych.
18
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Uczestnicy otrzymali konkretne wskazówki, co należy robić, kiedy dziecko ma za sobą pierwszy kontakt z narkotykami. Omówione zostały również miejsca, gdzie można szukać pomocy.
Osoby biorące udział w szkoleniu zadawały prowadzącej pytania, dotyczące konkretnych sytuacji, które spotykają w swojej codziennej pracy z uczniami.
Dla Biblioteki była to dobra okazja do zaprezentowania zbiorów. Na okoliczność spotkania
przygotowane zostało zestawienie bibliograficzne pt. „Edukacja zdrowotna i prozdrowotna”.
Agnieszka Graczyk

********

Jak być lepszym rodzicem
Dnia 26.01.2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie odbyła się prelekcja dla rodziców
uczniów klas piątych na temat: Jak być lepszym rodzicem.
Było to drugie spotkanie, które przygotowały A. Mucha-Barciszewska, D. Waszkiewicz i
I. Wojtalik - nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie.
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W spotkaniu uczestniczyło 51 rodziców. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna,
która opracowana była na podstawie materiałów akcji społecznej „Dzieci Niczyje”. Każdy rodzic
otrzymał bibliografię: „Książka pomaga wychowywać”, dotyczącą m.in. takich tematów jak wspieranie dzieci w rozwoju, rozmów z dziećmi na trudne tematy, samotnego rodzicielstwa. Zestawienie
obejmowało literaturę dostępną w zbiorach PBP w Koninie. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek.
Spotkanie było również okazją do zaproszenia rodziców do PBP w Koninie i korzystania z jej
zbiorów.
Dorota Waszkiewicz

********
Biblioteka Pedagogiczna czyta dzieciom
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie aktywnie przyłączyła się do społecznej kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”. Od marca 2011 roku oficjalnie współpracujemy
z Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Liderem w naszej placówce jest bibliotekarz Agnieszka Lewandowska, a nasze dane zostały wprowadzone do
bazy i znajdują się na
stronie www http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, święto czytelników, wydawców i
autorów. Tego dnia rozpoczęły się również obchody Jubileuszu 10-lecia kampanii „Cała Polska
czyta dzieciom”, w którą zaangażowanych jest już blisko 6400 Koordynatorów i Liderów oraz
2600 miejscowości w całym kraju. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objęli: Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W Komitecie Jubileuszu znajdują się m.in.: Jerzy
Buzek, Radosław Sikorski, Bohdan Butenko, Wanda Chotomska, Marek Kamiński i inne znakomite
postaci świata kultury, nauki i polityki. W naszej placówce również podkreśliliśmy wagę tych wydarzeń i zorganizowaliśmy dwie wystawy tematyczne: „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” oraz Jubileusz 10 – lecia kampanii Cała Polska czyta dzieciom”, dwie gazetki ścienne i moc
plakatów promujących akcję.
W tym roku obchodziliśmy również X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który trwał
od 29 maja do 5 czerwca 2011r. 1 czerwca w Cieszynie, miała miejsce Inauguracja Pierwszego
Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Europa czyta dzieciom”.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie włączyła się do tych przedsięwzięć poprzez organizację spotkań z przedszkolakami. W tym roku zorganizowaliśmy trzy spotkania, na które zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 32 w Koninie. Uczestnicy tych zajęć wysłuchali wierszy o postaciach z
bajek pochodzących z różnych części Europy. W trakcie zajęć dzieci mogły zobaczyć pokaz książek dla dzieci. Dowiedziały się, że książki mogą być malutkie (miniatury), bardzo duże, pluszowe,
dźwiękowe, kolorowe, nowe i bardzo stare. Nasi goście rozwiązywali też zagadki dotyczące tematyki spotkania. Zajęcia zostały przeprowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnej, książek i
zabawek. Towarzyszyła nam również specjalnie przygotowana ekspozycja książek o tematyce głośnego czytania. W gablocie, przy wejściu do Biblioteki przygotowaliśmy dla naszych czytelników
wystawę tematyczną „X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”. Nad przygotowaniem zajęć i
wystaw pracowały z dużym zaangażowaniem nauczycielki bibliotekarki naszej Biblioteki: Anna
Cichos, Agnieszka Lewandowska, Laura Lewandowska, Agnieszka Pogorzelska, Magdalena Włodarkiewicz, Iwona Wojtalik.
X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, I Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom oraz obchody Jubileuszu X – lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” były szeroko
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propagowane w środowisku lokalnym. Wszystkie nauczycielki bibliotekarki PBP w Koninie, z
ogromnym zaangażowaniem, przekazywały materiały promocyjne instytucjom oświatowym i kulturalnym, są to m. in.: Przedszkole nr 32 w Koninie, Przedszkole nr 31 w Koninie, Przedszkole nr 10
w Koninie, Przedszkole nr 17 w Koninie, Gimnazjum nr 7 w Koninie, Zespół Szkół Budowlanych
w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Młodzieżowy Dom Kultury (Dzień Dziecka), Koniński Dom Kultury (32. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie), Ogródki Działkowe „Hutnik” (Dzień Dziecka). Podczas X OTCD, każda osoba wypożyczająca książkę, otrzymywała w prezencie zakładkę
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Zorganizowaliśmy też stoisko z plakatami, zakładkami do
książek i ulotkami Fundacji ABCXXI dla czytelników naszej placówki, którymi nierzadko są nauczyciele, opiekunowie dzieci i przede wszystkim rodzice.
W ramach obchodów X – lecia Jubileuszu kampanii, na lekcjach bibliotecznych są rozdawane
zakładki do książek z logo Fundacji.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie serdecznie zaprasza dzieci, nauczycieli, wychowawców i rodziców do wspólnego głośnego czytania. Prosimy o kontakt w sprawie ustalenia dogodnego terminu spotkań.
Agnieszka Lewandowska

********
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VII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2011
VII edycja Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2011 odbyła się 1-3 kwietnia 2011 r. w Nowym Tomyślu.
Organizatorem konferencji było Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu szkoła otwarta na nowe technologie i nowatorskie formy kształcenia. Od 15 października 2008 r.
Gimnazjum nosi zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. Od września 2010 r. znajduje się w
gronie 54 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Szkoła otrzymała tytuł Pathfinder School w
ogólnoświatowym programie Partners in Learning, dzięki czemu wymienia się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata.
Patronat nad konferencją objęli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Wielkopolski
Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronat naukowy objęła Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Wydział
Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, a patronat medialny objęły Gazeta Szkolna, Dyrektor Szkoły,
EduFakty, Tygodnik Nasz Dzień po Dniu.
Konferencja została skierowana do wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół
i przedstawicieli samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Główny nacisk został położony na wykorzystanie nowoczesnej technologii w
edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich przedmiotach nauczania na różnych szczeblach edukacyjnych. Istotne miejsce zajęły też specjalne potrzeby edukacyjne, nie zabrakło tematyki związanej
z funkcjonowaniem Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej. Celem KASSK 2011 było
zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz nowoczesne oblicze współczesnej szkoły.
KASSK 2011 umożliwiła wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i praktyką, kontakt
z najnowocześniejszą technologią, spotkania z profesjonalistami, z ekspertami, do których często
trudno dotrzeć. Uczestnicy konferencji ( w liczbie 337 osób) wzięli udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej.
Przed konferencją odbył się panel samorządowy współorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, z udziałem przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, przedstawicieli samorządów terytorialnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów
oświaty z całego kraju oraz firm i instytucji wspierających oświatę.
Po uroczystej inauguracji VII Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2011 kolejno wystąpili goście: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Wielkopolski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Kurator Oświaty. Wykład inauguracyjny
Różne oblicza abstrakcji wygłosił prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski. W pierwszym dniu konferencji zebrani mogli wysłuchać między innymi wykładu Wiktora Niedzickiego –
popularyzatora nauki, dziennikarza, prezentera radiowego i telewizyjnego, nauczyciela akademickiego: Żeby nauka była bajką, czyli sztuka prezentacji i marketingu nauk. Podczas spotkania miał
również miejsce mini festiwal nauki pod nazwą: Pokaż to ciekawie i z pasją!, czyli lekcja festiwalem nauki – zorganizowany przez prof. dr hab. Hannę Gulińską i pana Mateusza Stockiego. Uczestnicy pokazu byli świadkami fascynującego pokazu eksperymentów chemicznych.
W kolejnych dniach konferencji odbyły się liczne spotkania warsztatowo – seminaryjne dotyczące między innymi: wdrażania i administracji usługami Edukacyjnej sieci społecznościowej
Live@edu w szkole oraz zastosowania jej w Metodzie Projektowej, wykorzystania Szkolnej Platformy Edukacyjnej, sporządzania i drukowania świadectw, prowadzenia szkolnego sekretariatu
przez przeglądarkę internetową, zintegrowanego Systemu Edukacyjnego LIBRUS, wdrożenia
dziennika elektronicznego w szkole, lekcji multimedialnych, wspierania diagnozy i terapii uczniów
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z grupy ryzyka dysleksji nowoczesnymi technologiami, rozwijania mowy i umiejętności komunikacyjnych za pomocą multimediów, grafiki komputerowej, tworzenia multimedialnych materiałów
dydaktycznych i obróbki klipów za pomocą narzędzi firmy Apple, praktycznego wykorzystanie
interaktywnych rozwiązań w prowadzeniu lekcji.
Dodatkowo na uczestników KASSK 2011 czekało 30 wyjątkowo atrakcyjnych ekspozycji najnowocześniejszych premierowych rozwiązań edukacyjnych, prezentowanych miedzy innymi
przez: Microsof, WYDAWNICTWO LIBRUS, NTT System , VULCAN, PWN, ProgMan.
Agnieszka Lewandowska

********

Porozmawiajmy o bezpiecznym Internecie
szkolenie w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filia w Turku
Zagrożenia związane z Internetem były tematem spotkania, które odbyło się w lutym w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filia w Turku. W spotkaniu pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpiecznym Internecie” uczestniczyli nauczyciele z Turku oraz powiatu, a prowadziła je
Romualda Zagozda-Frątczak – psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Turku.
Na początku spotkania omówione zostały najczęstsze zagrożenia, na które narażone są dzieci
korzystające z Internetu :
- cyberprzemoc, która przyjmuje różne formy np.: szantażowania z użyciem sieci czy rozsyłania
kompromitujących zdjęć lub filmów,
- łatwy dostęp do niebezpiecznych treści takich, jak: filmy lub zdjęcia o charakterze pornograficznym lub prezentujące przemoc,
- niebezpieczne kontakty związane z korzystaniem z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych,
- uzależnienie od Internetu.
Na to ostatnie zagrożenie prowadząca zwróciła szczególną uwagę, bowiem coraz więcej dzieci i
młodzieży spędza swój wolny czas wyłącznie przed komputerem. Wielu młodych ludzi staje się
wręcz nałogowymi internetoholikami.
W zapobieganiu i przeciwdziałaniu internetowym zagrożeniom czyhającym na dzieci duże znaczenie mają także działania edukacyjne i wychowawcze realizowane w szkołach. Podczas drugiej
części spotkania w Bibliotece został zaprezentowany nauczycielom Program 3…2…1… Internet!
poświęcony bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Zajęcia w ramach tego programu dotyczą takich
zagrożeń, jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty online, ochrona danych w Internecie, poszanowanie własności intelektualnej, uzależnienie od Internetu oraz kontakt z niebezpiecznymi treściami. Zajęcia realizowane są przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod:
kreskówek, łamigłówek i innych form edukacji przez zabawę.
Podczas spotkania w Turkowskiej Filii prezentowana była literatura dotycząca internetowych
zagrożeń, każdy nauczyciel otrzymał również zestawienie bibliograficzne na ten temat. Spotkanie
było też dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń. Rozmawiano o zagrożeniach, z jakimi
nauczyciele spotykają się najczęściej oraz jakie procedury reagowania na cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa w sieci realizowane są w szkołach.
Agnieszka Graczyk

********
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Informator 2011
biblioteki szkolne miasta Słupcy i powiatu słupeckiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy opracowała „Informator” o bibliotekach szkolnych miasta Słupcy i powiatu słupeckiego. Biblioteki zostały uporządkowane według typów szkół, w których mają siedziby:




BIBLIOTEKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,
BIBLIOTEKI GIMNAZJÓW,
BIBLIOTEKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

W obrębie typów szkół przyjęty został układ według gmin, które wchodzą w skład powiatu:




GMINA MIEJSKA: SŁUPCA,
GMINA MIEJSKO – WIEJSKA: ZAGÓRÓW,
GMINY WIEJSKIE:
― LĄDEK,
― ORCHOWO,
― OSTROWITE,
― POWIDZ,
― SŁUPCA,
― STRZAŁKOWO.

Formułę treściową „Informatora” stanowią podstawowe informacje o bibliotekach: pełna nazwa
szkoły, w której działa biblioteka szkolna, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, e–mail), wielkość zbiorów bibliotecznych (liczba książek, liczba prenumerowanych czasopism bieżących, zbiorów specjalnych), informacja o tym czy biblioteka szkolna posiada Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej, czy istnieje możliwość powielania materiałów w bibliotece szkolnej. Także informacje o zatrudnionych nauczycielach bibliotekarzach.
Realizacja przedsięwzięcia jakim było opracowanie informatora odbywała się w dwóch etapach.
Pierwszym było zgromadzenie niezbędnych informacji, następnie uporządkowanie ich według wybranego układu.
W celu zebrania informacji opracowany został – formularz danych o bibliotece szkolnej. Formularz został powielony i wysłany do wszystkich szkół w powiecie słupeckim, z prośbą do nauczycieli bibliotekarzy o wypełnienie go.
W powiecie słupeckim funkcjonuje 38 szkół. Liczba szkół według poszczególnych typów:

1 – specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,

5 – szkół ponadgimnazjalnych,

8 – gimnazjów,
 24 – szkoły podstawowe.
W powiecie słupeckim działają 34 biblioteki szkolne. Liczba bibliotek szkolnych zorganizowanych w poszczególnych typach szkół:

1 – biblioteka specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,

5 – bibliotek szkół ponadgimnazjalnych,

8 – bibliotek gimnazjów,
 20 – bibliotek szkół podstawowych.
Cztery biblioteki policzone jako biblioteki gimnazjów są wspólne dla gimnazjum i szkoły podstawowej:
 Biblioteka szkolna Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lądku,
 Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orchowie,
 Biblioteka szkolna Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ostrowitem,
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Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu.

W bibliotekach szkolnych zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze w różnych wymiarach godzin łącznie 42 nauczycieli bibliotekarzy oraz 2 opiekunów biblioteki szkolnej. W dwóch bibliotekach jako opiekunowie biblioteki szkolnej pracują pracownicy gminy:
 Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu
 Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Bielsku
Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się cenną pomocą dla wszystkich zainteresowanych siecią bibliotek szkolnych Słupcy i powiatu słupeckiego. Informator jest umieszczony na
stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy wraz z analizą danych.
Hanka Kasperska-Stróżyk
********

Książka z rekomendacją
Tytuł: Edukacja małego dziecka T. 1- 3
Red.: Ewa Ogrodzka–Mazur, Urszula Szuścik, Anna Gajdzica
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Sygnatura: 93174, 93175, 93176 [czytelnia]
93387, 93388, 93389 [wypożyczalnia]

Trzytomowa publikacja poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym oraz problemom edukacji
małego dziecka.
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Tom pierwszy Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy składa się z czterech części.
Pierwsza Konteksty teoretyczne to autorskie propozycje dotyczące edukacji małego dziecka. Dziecko wobec zmieniającego się świata kultury poszerza problemy dotyczące z jednej strony słabości i
błędów jakie są popełniane w polskiej edukacji kulturalnej, z drugiej wskazuje na pozytywne doświadczenia i prognozy. Część trzecia Wartości w wychowaniu i kształceniu małego dziecka dotyczy przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do nazywania i realizacji
różnych wartości. W czwartej części Nauczyciel a edukacja małego dziecka czytelnicy znaleźć mogą autorskie odczytania uwarunkowań przygotowania oraz gotowości do pracy zawodowej nauczyciela. Autorzy poszczególnych rozdziałów dostrzegają zaniedbania i negatywne doświadczenia,
wyznaczają tym samym ważne oczekiwania oraz zadania w pracy nauczyciela.
Tom drugi Wychowanie i kształcenie w praktyce to kontynuacja refleksji teoretycznych i badawczych nad problematyką przysposobienia dziecka do rozwoju w toku jego edukacji. Część
pierwsza Potrzeby a możliwości małego dziecka omawia min. zagadnienia indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka w procesie edukacyjnym i wychowawczym, problem rozwoju, kształtowania i
kształcenia umiejętności czytania i pisania, rozwój umiejętności matematycznych oraz rozwój
zdrowotnej dojrzałości dziecka do samodzielnej pracy w szkole. Kreatywność – wspieranie rozwoju
– praktyka edukacyjna porusza problem stymulacji twórczości dziecka poprzez rozwój jego doświadczenia poznawczego i praktycznego. W części trzeciej Wychowanie i kształcenie dziecka niepełnosprawnego omówiono potrzeby edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Trzeci tom Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia kontynuuje refleksje dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Tom składa się z trzech części. W
pierwszej Nowe konteksty edukacji małego dziecka to interpretacja podstawowych kategorii dziecka
i dzieciństwa w kontekście przemian edukacyjnych wyznaczanych zmianą społeczną. Druga część
Doświadczenia edukacji przed- i wczesnoszkolnej w Czechach i na Słowacji omawia edukacyjne
doświadczenia naszych sąsiadów. Natomiast ostatnia część Poglądy i doświadczenia dotyczące
edukacji małych dzieci w Polsce dotyczy wspierania różnych form aktywności małego dziecka, a
także jego rozwoju.

Magdalena Włodarkiewicz

********

CHOROBA
Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach /
pod red. Ewy Zasępy.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn.: 93288
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CZAS
Czas na wyleczenie : podręcznik : stopnie do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików
/ Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; przekł. Piotr Żak.- Wyd. 2.- Kielce : Wydawnictwo
Charaktery, 2011. (Charaktery Biblioteka)
Sygn.: 93170 , 93447
CZAS
Czas na wyleczenie : przewodnik : droga do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików
/ Timmen L. Cermak ; przekł. [z ang.] Piotr Żak.- Wyd. 2.- Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2011.(Charaktery Biblioteka)
Sygn.: 93171, 93448
CZYTANIE
Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
Sygn.: 93172
EDUKACJA
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w
kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2010.
Sygn.: 93109 , 93296
EGZEKUCJA
Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki : zagadnienia prawne : teoria i praktyka / Magdalena Czuba-Wąsowska, Katarzyna Mańko.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Sygn.: 93179 [czytelnia]
FUNKCJONOWANIE
Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak.Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.
Sygn.: 93297
GDY DZIECKO
Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010.
Sygn.: 93180
INNI
Inni, podobni, tacy sami : świadectwa rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych /
red. Ewa Gąsior.- Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2010.
(Świadkowie Nadziei / Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Lubelskiej ; t. 3)
Sygn.: 93183
INTERNET
Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ;
[tł.] Małgorzata Ferenc-Michelson [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
(Nowe Tendencje w Psychologii / przewodniczący komitetu red. Jerzy Brzeziński ; t. 16)
Sygn.: 93184
JA I PROCESY
Ja i procesy samoregulacji : różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi / Mirosława Huflejt-Łukasik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
Sygn.: 93185
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JAK ROZMAWIAĆ
Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich : scenariusze zajęć / red. Agnieszka
Pierzchalska, Piotr Klag.- Wrocław ; Wałbrzych : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej DZG "Unipap", 2009.
Sygn.: 92660, 92684
KOMUNIKACJA
Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła-rodzina i jej normatywnodyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn.: 93290
KREATYWNOŚĆ
Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej / pod red. Macieja Karwowskiego i Aleksandry
Gajdy.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn.: 93291
LECZENIE
Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009.
Sygn.: 93299
NAUCZYCIEL
Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska.- Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2010.
Sygn.: 93140
NAUCZYCIEL
Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana
Maciejewskiego.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3216)
Sygn.: 93198
NIEDOSTOSOWANIE
Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow.- Warszawa : Difin, 2011.
Sygn.: 93247
NIELETNIE
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
Sygn.: 92493, 93300
O CO PYTAJĄ
O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna
Kubiak.- Warszawa : Difin, 2010. (Engram)
Sygn.: 93200
PATOLOGICZNE
Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Sygn.: 93250
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PODSTAWY
Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Chris Beckett ; przekł. Michał Jasiński, Barbara Maliszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
(Praca Socjalna)
Sygn.: 93292
PORADNICTWO
Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania.- Wyd. 2
popr. i rozsz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygn.: 93251
PODSTAWY
Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków / Agnieszka Bochniarz.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Sygn.: 93205
PRACA
Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska.- Warszawa : Difin, 2011.
(Engram)
Sygn.: 93206
PSYCHOPEDAGOGICZNE
Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Sygn.: 93214
RELIGIA
Religia w procesie resocjalizacji / red. Piotr Gołdyn.- Konin : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010.
Sygn.: 92617
RODZICE
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej.- Kraków
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
Sygn.: 92989 , 93215
ROZWIJANIE
Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów : zajęcia relaksujące : 160 pomysłów
na zajęcia zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica.- Wyd. 4.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
Sygn.: 93163
ROZWÓJ
Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia / Zbigniew Łoś.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3260)
Sygn.: 93207
SAMOOCENA
Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec.- Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Sygn.: 93218
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SYTUACJE
Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z
nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat.- Warszawa : Difin, 2010.
(Engram)
Sygn.: 93126 , 45736
SZKOŁA
Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna.Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn.: 93294
TERAPIA
Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. (Pedagogika Specjalna)
Sygn.: 92604
UCZEŃ
Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
Sygn.: 93226
UCZEŃ
Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont.- Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
Sygn.: 93128
UZALEŻNIENIA
Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek.Warszawa : Difin, 2010. (Engram)
Sygn.: 93230
UZALEŻNIENIE
Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik.- Łódź : Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.
Sygn.: 93281 , 93282
WSPÓŁDZIAŁANIE
Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym / Łucja Reczek-Zymróz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
Sygn.: 93253
WYBRANE
Wybrane aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych / red. Janusz Kwieciński, Maciej
Tomczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.- Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
Sygn.: 92651 , 92706
Z ADHD
Z ADHD można wygrać : jak pomóc ludziom cierpiącym z powodu ADHD i innych typów
zespołu zaburzeń uwagi / Daniel G. Amen ; przeł. Przemysław Hejmej.- Konstancin-Jeziorna
: Wydawnictwo Medium, 2010. (Cały Ten Mózg)
Sygn.: 93235
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ŻYCIE
Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z
zespołem Downa / Agnieszka Żyta.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygn.: 93239
Laura Lewandowska
********
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Zasady publikacji
w Biuletynie Informacyjnym PBP w Koninie „Rewers”



Materiały
na

adres

przeznaczone
e-mail:

do

publikacji

pbp@pbpkonin.pl

należy
lub

przysyłać

składać

w

pocztą
sekretariacie

elektroniczną
Biblioteki

(ul. Przemysłowa 7).


Wymagany format dokumentu:
- czcionka: Times New Roman, 12 pkt,
- odstęp między wierszami: pojedynczy,
- marginesy: 2 cm,
- objętość: do 5 stron formatu A- 4.



Materiał powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- kwalifikacje zawodowe/pełniona funkcja,
- miejsce pracy,
- adres kontaktowy (e- mail), numer telefonu.



Tekst powinien być komunikatywny i poprawny językowo.



O zakwalifikowaniu materiału do publikacji decyduje zespół redakcyjny. Zespół zastrzega sobie
prawo skracania treści oraz korekty bez porozumienia z autorem.



Do tekstu należy dołączyć oświadczenie stwierdzające, że materiał nie został wcześniej opublikowany.



Z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
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Prace nagrodzone w konkursie plastycznym pod hasłem
BAŚNIOWY ŚWIAT

Przedszkola

I miejsce - Nikola Radajewska
SP w Starym Mieście
Tytuł pracy: „Mała Syrenka”

II miejsce - Hanna Gmachowska
SP w Starym Mieście
Tytuł pracy”: „Brzydkie Kaczątko i Kaczuszki”

III miejsce - Zuzanna Domańska
Przedszkole nr 1 „Kosmatek” w Koninie
Tytuł pracy: „Czerwony Kapturek”

Prace nagrodzone w konkursie plastycznym pod hasłem
TA KSIĄŻKA JEST CZARODZIEJSKA

Klasy I-III

I miejsce - Antoni Strzykowski,
kl. I a, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 Konin
Tytuł pracy: „Piotruś Pan”
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II miejsce - Roksana Jesiołowska
kl. II b, Sp 4 Konin
Tytuł pracy: „Florka”

III miejsce - Natalia Włodarczyk
kl. II a, SP 4 Turek
Tytuł pracy: „Brzydkie kaczątko”

Prace nagrodzone w konkursie plastycznym pod hasłem
NIE MA TAKIEJ DRUGIEJ JAK TA

klasy IV-VI

Miejsce I - Nikola Ramicka
kl. IV b, SP 9 Konin
Tytuł pracy: „Opowieści z Narnii – lew, czarownica i stara szafa”

Miejsce II - Weronika Marciniak
kl. V c, SP 9 Konin
Tytuł pracy: „Kopciuszek”
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Miejsce III - Wojciech Osmałek
kl. V a, SP 5 Konin
Tytuł pracy: „Owieczka”

Prace nagrodzone w konkursie fotograficznym
NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W MOIM REGIONIE

I miejsce
Lena Rabuła, SP z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 9 w Koninie

II miejsce
Kasia Kujawa, SP Nr 12 w Koninie

III miejsce
Marta Ordan, SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Koninie
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