
 

 

INFORMACJA 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole 

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole jest placówką z ponad 
60.letnią tradycją. 

Biblioteka pedagogiczna stanowi bazę naukową dla nauczycieli i młodzieży 
studiującej Koła i powiatu kolskiego. Gromadzi księgozbiór kierując się potrzebami 
nauczycieli, osób studiujących i uczących się oraz zmieniającymi się potrzebami środowiska 
lokalnego.  

Kadrę stanowią wykształceni i doświadczeni pracownicy. 

 

Biblioteka ma charakter 

 Regionalny 
Placówka ma siedzibę w Kole, ale regionalny zasięg oddziaływania. 
 

 Publiczny 
Stworzona została jako fachowa biblioteka dla nauczycieli, ale obecnie jest dostępna 
dla  wszystkich zainteresowanych. 
 

 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 przydatne  do celów 
edukacyjnych i rozwoju zawodowego. 
 
 



 

Biblioteka posiada cenne zbiory (stan na koniec roku 2014) 

 30659 woluminów książek (po odjęciu ubytków):  z literatury naukowej i 
popularnonaukowej, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy, literaturę 
metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz programy nauczania,  w 
ograniczonej ilości beletrystykę, klasykę literatury pięknej, lektury szkolne i 
poszukiwane przez czytelników bestsellery. 
 

 3820 woluminów kompletnych roczników czasopism. 
 

 371 jednostek zbiorów specjalnych: norm bibliotecznych, taśm magnetofonowych,  
DVD i płyt CD. 
 

Oferta dla użytkowników biblioteki: 

 Cenne zbiory 
 Nowości wydawnicze – systematycznie uzupełniane 
 Czasopisma bieżące -  32 tytuły 
 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (bezpłatnie) 
 Wypożyczenia międzybiblioteczne 
 Profesjonalny warsztat informacyjny  
 Udzielanie informacji drogą kontaktów bezpośrednich, za pomocą poczty e-mailowej i 

telefonicznie 
 Pełna automatyzacja wypożyczeń 

 
 Wspólny katalog komputerowy CDN PBP w Koninie i filii w Kole, Słupcy i 

Turku jest dostępny online w sieci internetowej pod adresem: www.cdnkonin.pl 
 

 System komputerowy pozwala wszystkim użytkownikom Internetu na 
sprawdzenie zasobów bibliotecznych i wyszukiwanie informacji w katalogu 
elektronicznym CDN PBP w Koninie i wszystkich jej filii z dowolnego miejsca. 

 
 Czytelnik może samodzielnie zarządzać własnym kontem – dokonywać 

rezerwacji, zamówień i prolongować terminy przetrzymania wypożyczonych 
książek. 

 
 Czytelnik korzystając z jednej karty bibliotecznej może wypożyczyć książki w 

dowolnej placówce. 
 
 Baza katalogowa CDN PBP Filii w Kole obejmuje książki, czasopisma i 

częściowo zbiory specjalne.  
 



Oferta dla nauczycieli: 

 Możliwość wypożyczenia jednorazowo do 10 książek 
 Wypożyczenia międzybiblioteczne 
 Proponowanie książek do zakupienia 
 Opracowanie zestawienia bibliograficznego na wskazany temat (bezpłatnie) 
 Wypożyczanie książek na wystawy organizowane w szkołach 
 Pomoc w organizacji konkursów 
 Pomoc w organizacji imprez szkolnych 
 Lekcje biblioteczne dla uczniów wszystkich typów szkół 
 Gromadzenie i promowanie prac nauczycieli regionu 
 Gromadzenie scenariuszy imprez szkolnych na każdy poziom edukacyjny 
 Zespoły samokształceniowe dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu kolskiego 
 Informowanie o nabytkach CDN PBP Filii w Kole w zakresie literatury  

pedagogiczno-psychologicznej (2 razy w roku). 

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole współpracuje z władzami 
samorządowymi: 

Starosta Powiatu Kolskiego 

 współpracujemy z placówkami podległymi Staroście, tj. Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole 

 działamy na rzecz szkół  ponadgimnazjalnych (LO, ZSEA, ZST) i SOSW w Kole  
 działamy na rzecz uczących się, studiujących i doskonalących mieszkańców powiatu 

kolskiego 
 gromadzimy, udostępniamy i promujemy publikacje wydawane przez Starostwo 

Powiatowe w Kole 
 promujemy i uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Starostwo 

Powiatowe , np. Święto Powiatu i Miasta Koła. 

 

Burmistrz Miasta Koła 

 współpracujemy z placówkami podległymi  Burmistrzowi, tj. Miejskim Domem 
Kultury w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Powiatową i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Kole 

 promujemy i uczestniczymy w uroczystościach i obchodach miejskich 
 działamy na rzecz szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli 
 działamy na rzecz wszystkich uczących się, studiujących i doskonalących się 

mieszkańców miasta 
 gromadzimy, udostępniamy i promujemy publikacje wydawane przez Urząd Miejski 

w Kole. 



Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole współpracuje z instytucjami 
w środowisku lokalnym: 

Biblioteki szkolne 

 prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów różnych typów szkół 
 przygotowujemy i udostępniamy zestawy książek  na wystawy szkolne 
 przekazujemy dublety książek 
 organizujemy zespoły samokształceniowe i warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 
 udzielamy konsultacji indywidualnych w zakresie potrzeb czytelniczych nauczycieli 

poszczególnych szkół oraz opracowania zbiorów i prowadzenia dokumentacji 
bibliotecznej 

 przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na najczęściej poszukiwane tematy 
 pomagamy w przeprowadzeniu skontrum 
 promujemy i uczestniczymy w uroczystościach organizowanych przez bibliotekarzy 

szkolnych 
 uczestniczymy w jury konkursów szkolnych 
 promujemy i wspieramy akcje organizowane przez bibliotekarzy szkolnych, np. 

kiermasze taniej książki lub zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin. 
 

Szkoły różnych typów 

 działamy na rzecz wyrównywania szans uczniów szkół kolskich współpracując w 
realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, szczególnie w zakresie przygotowania 
młodzieży do korzystania z bibliotek uniwersyteckich  

 przygotowujemy i rezerwujemy dla nauczycieli książki z zestawów literatury do 
konkursów i olimpiad przedmiotowych 

 uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez CDN PBP 
 w drodze konsultacji indywidualnych ustalamy potrzeby czytelnicze nauczycieli i 

uwzględniamy je w pierwszej kolejności w polityce gromadzenia zbiorów 
 przygotowujemy zestawy bibliograficzne oraz zestawy książek na tematy zamówione 

przez nauczycieli  
 za pośrednictwem bibliotekarzy szkolnych dostarczamy nauczycielom zestawienia 

bibliograficzne na tematy rocznicowe, tematy dotyczące priorytetów MEN i WKO w 
Poznaniu i problemów wychowawczych oraz dwa razy w roku informacji o nabytkach 
CDN PBP Filii Koło z literatury pedagogiczno-psychologicznej 

 corocznie informujemy o aktualnej prenumeracie czasopism 
 uczestniczymy w wymianie doświadczeń – gromadzimy, opracowujemy i 

popularyzujemy prace nauczycieli regionu, w tym celu wydzieliliśmy w zbiorach 
odrębny dział. 

 

 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 pomagamy w organizacji i uczestniczymy w konferencjach przygotowywanych przez 
PPP w Kole 

 przygotowujemy zestawy bibliograficzne na spotkania i konferencje  
 przygotowujemy ekspozycje związane z tematami konferencji lub korespondujące z 

nimi 
 dwa razy w roku dostarczamy informacje o nowościach CDN PBP Filii Koło z 

literatury psychologiczno-pedagogicznej 
 drogą konsultacji indywidualnych  ustalamy dezyderaty czytelnicze pracowników 

poradni i rodziców dzieci diagnozowanych w PPP, które uwzględniamy w polityce 
gromadzenia zbiorów 

 pomagamy w wyszukiwaniu literatury potrzebnej pracownikom PPP do doskonalenia 
zawodowego 

 na zamówienie PPP przygotowujemy zestawienia bibliograficzne będące ofertą 
literatury dla rodziców diagnozowanych dzieci, np. Autyzm; Dysleksja; Dyskalkulia; 
Trudności wychowawcze; Zaburzenia odżywiania. 

  

Miejski Dom Kultury 

 uczestniczymy w wernisażach i promujemy organizowane przez MDK wystawy 
malarskie, fotograficzne i inne  

 promujemy coroczne koncerty absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole 
„Artystyczne powroty” i wystawy prac nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych w Kole „Mistrz i uczniowie” 

 popularyzujemy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Portret", który MDK 
współorganizuje z Kolskim Klubem Fotograficznym „FAKT” i WBPiCAK w 
Poznaniu – uczestniczymy w wernisażach i promujemy wystawy pokonkursowe 

 popularyzujemy osiągnięcia regionalnych twórców i laureatów kolejnych edycji 
konkursu „Portret” - gromadzimy i udostępniamy katalogi wystaw i innych publikacji 
wydawanych przez MDK 

 popularyzujemy i uczestniczymy w imprezach organizowanych przez MDK, 
służących promocji regionu. 

 

Muzeum Technik Ceramicznych 

 uczestniczymy w wernisażach i promujemy wystawy czasowe MTC 
 popularyzujemy działania MTC dla szkół, np. ofertę lekcji muzealnych 
 uczestniczymy w promocjach publikacji wydawanych przez MTC 
 gromadzimy, udostępniamy i promujemy publikacje MTC 
 drogą konsultacji indywidualnych  ustalamy dezyderaty czytelnicze pracowników 

MTC, które uwzględniamy w polityce gromadzenia zbiorów 



 pomagamy w wyszukiwaniu literatury potrzebnej pracownikom MTC do doskonalenia 
zawodowego. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole 

 wymieniamy informacje o prenumeracie 
 dzięki katalogom online obie placówki mogą wzajemnie monitorować swoje zbiory, 

co ułatwia informacje dla czytelników w kwestii zdobycia poszukiwanych 
dokumentów na terenie miasta 

 wspieramy PiMPB w akcjach popularyzujących czytelnictwo - promujemy i 
uczestniczymy w spotkaniach autorskich, współpracujemy przy  kolejnych edycjach 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki 

 promujemy i uczestniczymy w imprezach organizowanych przez PiMPB, służących 
promocji regionu i osiągnięć jego mieszkańców, np. kolejne edycje plebiscytu Kolska 
Osobowość 

 obie placówki wzajemnie informują swoich czytelników o lokalizacji, godzinach 
otwarcia i adresach stron internetowych. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 

Corocznie promujemy i uczestniczymy w akcjach SPMKnW: 

 kwesta cmentarna 
 Społeczny dyżur na Ratuszu – akcja umożliwiająca zwiedzanie wieży ratuszowej 
 zbieramy gadżety na Pchli targ  – akcja, której celem jest zbiórka funduszy na 

działalność wydawniczą SPMKnW 
 uczestniczymy w promocjach publikacji wydawanych przez SPMKnW 
 gromadzimy, udostępniamy i promujemy publikacje wydawane przez SPMKnW 
 współpracujemy w opracowaniu niektórych publikacji, np. Kolskie biogramy. 

 

Inne 

 włączamy się w inne akcje, które uważamy za ważne społecznie, np. zbiórka książek 
dla Polaków na Litwie, której organizatorem był Kolski Klub Kibica, zbiórka nakrętek 
dla stowarzyszenia Malinowa Mamba. 

    

 

                                                                                                          Oprac. Agnieszka Malińska 


