INFORMACJA
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy jest placówką z wieloletnią
tradycją. W 2017 roku będzie obchodziła 60-lecie istnienia.
Biblioteka Pedagogiczna stanowi bazę naukową dla nauczycieli i młodzieży studiującej
Słupcy i powiatu słupeckiego. Gromadzi księgozbiór kierując się potrzebami nauczycieli,
osób studiujących oraz potrzebami wynikającymi z przeobrażeń i zmian jakie zachodzą w
kraju.
Kadrę stanowią wykształceni i doświadczeni pracownicy.
Biblioteka Pedagogiczna ma charakter
 Regionalny
Placówka ma siedzibę w Słupcy, ale regionalny zasięg oddziaływania.
 Publiczny
Chociaż stworzona została dla nauczycieli, jej użytkownikami mogą być uczniowie
szkół ponadpodstawowych, studenci i inni dorośli.
 Edukacyjny, naukowy
Gromadzimy księgozbiór i inne dokumenty zgodnie z profilem biblioteki. Ze względu
na użytkowników, którymi są nie tylko nauczyciele, kompletujemy zbiory ze
wszystkich dziedzin wiedzy, tym samym placówka ma charakter uniwersalnej
biblioteki naukowej, która oferuje użytkownikom dokumenty dostarczające przydatnej
zawodowo wiedzy.
Biblioteka Pedagogiczna posiada cenne zbiory (stan na koniec roku 2014)


24266 woluminów książek (po odjęciu ubytków): z literatury popularnonaukowej i
naukowej, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy, w szerokim zakresie
literatura metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna. Ponadto beletrystyka, w małej
liczbie egzemplarzy lektury szkolne, klasyka literatury pięknej. Także zbiory odrębne:
„Biblioteka Sybiracka”, „Biblioteka Regionalna”, Programy Nauczania.

 3885 woluminów oprawnych kompletnych roczników czasopism.
 331 jednostek zbiorów specjalnych: norm bibliotecznych, taśm magnetofonowych,
filmów na taśmie magnetowidowej – Powszechna Wideoteka Edukacyjna.
 437 jednostek dokumentów elektronicznych, to także zbiory specjalne: płyty CD i
DVD.

Oferta dla użytkowników biblioteki:










Cenne zbiory
Nowości wydawnicze – kupowane systematycznie
Czasopisma bieżące – 34 tytuły
Usługi kserograficzne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (bezpłatnie)
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Profesjonalny warsztat informacyjny: katalogi i kartoteki tradycyjne i elektroniczne
Udzielanie informacji telefonicznie
Pełna automatyzacja wypożyczeń


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.



Czytelnik korzystając z jednej karty bibliotecznej może wypożyczać
książki w dowolnej placówce.



Specjalną usługą jest rezerwowanie i zamawianie książek w bibliotece
głównej lub filii. Operacje dostępne są dla czytelników przez całą dobę.



Katalog komputerowy filii w Kole – Słupcy – Turku połączony jest z
katalogiem głównym – w Koninie. Katalog online jest również dostępny w
sieci internetowej pod adresem: www.pbpkonin.pl



Baza katalogowa PBP Filii w Słupcy rejestruje całość zbiorów: książki,
czasopisma, zbiory specjalne.

Oferta dla nauczycieli:










Możliwość wypożyczenia jednorazowo do 10 książek
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Proponowanie książek do zakupienia
Opracowanie zestawienia bibliograficznego na wskazany temat (bezpłatnie)
Wypożyczenia książek na wystawy organizowane w szkołach
Pomoc w organizacji konkursów
Lekcje biblioteczne dla uczniów różnych typów szkół, także dla przedszkolaków
Czytanie bajek
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:
Biblioterapia w pracy nauczyciela, jako metoda wspierająca właściwy rozwój dzieci
Bajkoterapia jako pomoc w obniżaniu lęków dzieci
 Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy:
Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Zapis pionowy UKD

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy współpracuje z władzami samorządowymi:
Starosta Powiatu Słupeckiego
Burmistrz Miasta Słupcy
-

pozyskujemy dotacje na działania placówki związane ze współpracą ze Związkiem
Sybiraków – Koło Terenowe w Słupcy,
pozyskujemy dotacje na inne działania biblioteki, które służą edukacji w środowisku
lokalnym,
PBP Filia w Słupcy działania na rzecz promocji Słupcy i powiatu słupeckiego.

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy współpracuje z instytucjami w środowisku lokalnym:
Biblioteki szkolne
-

prowadzimy lekcje bibliotecznych dla uczniów różnych typów szkół,
udostępniamy zbiory biblioteki na wystawy szkolne,
przekazujemy dublety książek do bibliotek szkolnych,
organizujemy i prowadzimy warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy,
organizujemy i prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego,
opracowujemy "Informator o prenumeracie czasopism w 10 bibliotekach w Słupcy" na
bieżący rok.

Szkoły różnych typów w Słupcy i powiecie słupeckim
-

za zgodą dyrektorów szkół uczniowie uczestniczą w spotkaniach i uroczystościach
organizowanych przez bibliotekę,
uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
nauczyciele przygotowują uczniów do konkursów organizowanych przez bibliotekę,
nauczyciele wspomagają pracę komisji konkursowych,
nauczyciele biorą udział w przygotowaniu, w programie uroczystości organizowanych
przez bibliotekę.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy
-

-

-

organizujemy i prowadzimy warsztaty dla nauczycieli i pedagogów,
organizujemy i prowadzimy konferencje dla nauczycieli i pedagogów,
opracowujemy tematyczne zestawienia bibliograficzne literatury związanej z
realizowanym tematem na zajęcia organizowane i prowadzone wspólnie z
pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
prezentujemy nowości literatury związanej z realizowanym tematem na zajęcia
organizowane i prowadzone wspólnie z pracownikami Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
organizujemy i prowadzimy wspólnie z psychologiem z Poradni PsychologicznoPedagogicznej cykliczne zajęcia związane z psychoedukacją uczniów, wykorzystując
literaturę biblioterapeutyczną.

Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Słupcy
-

tworzymy „Bibliotekę Sybiracką”, systematycznie wzbogacaną o nowe pozycje,
organizujemy spotkania młodzieży szkolnej z Sybirakami,
przeprowadzamy konkursy historyczne dla uczniów,
organizujemy uroczystości z okazji rocznic katyńskich, Dnia Sybiraka,
autorskie spotkania dla młodzieży szkolnej – o tematyce sybirackiej,
wydaliśmy publikację "Zesłani. Wspomnienia Sybiraków z regionu słupeckiego",
popularyzujemy współpracę Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy ze Związkiem
Sybiraków, jako przykład realizacji działań edukacyjnych w środowisku lokalnym.

Muzeum Regionalne w Słupcy
-

organizujemy uroczystości z okazji rocznic katyńskich – pracownicy Muzeum
Regionalnego przygotowują wystawy,
organizujemy spotkania młodzieży szkolnej z Sybirakami – pracownicy Muzeum
Regionalnego przygotowują wystawy, także część programu.

Miejski Dom Kultury w Słupcy
-

wnioskujemy o możliwość bezpłatnego wykorzystania Sali Kina „Sokolnia” jako
miejsca do przeprowadzenia uroczystości, czy sesji popularnonaukowych,
pracownicy Miejskiego Domu Kultury zapewniają techniczną obsługę nagłośnienia,
oświetlenia, pomoc w realizacji pokazów prezentacji, filmów.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
-

wnioskujemy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego absolwenta:
stażyści realizują planowe, konkretne zadania,
zdobywają nowe doświadczenia zawodowe,
nabywają umiejętności poszukiwania materiałów bibliotecznych,
nabywają umiejętności pracy z użytkownikiem,
poznają różne formy pracy biblioteki pedagogicznej,
stażyści przyczyniają się do popularyzacji PBP Filii w Słupcy w swoim środowisku
rówieśniczym.

Lokalne media
-

"Gazeta Słupecka", "Głos Słupcy", "Informator Słupecki: bezpłatny biuletyn miejski"
"Kurier Internetowy Słupecki", dzięki nim promujemy swoją działalność.
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