
KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 
 

I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 
„Nowoczesna Biblioteka Szkolna” 

 
5 października 2015 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku 
odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 spotkanie sieci współpracy                            
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu tureckiego. Jego tematem przewodnim 
był Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe            
i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – 
„Książki naszych marzeń”. 
 
W spotkaniu wzięło udział 24 nauczycieli bibliotekarzy. Wszystkich powitała pani Ewa 
Kiwak – kierownik tureckiej Filii, która zaraz na wstępie złożyła zebranym życzenia z okazji 
Światowego Dnia Nauczyciela oraz rozpoczynającego się właśnie Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie pani Ewa przypomniała, że jednym z kierunków polityki oświatowej państwa         
w roku szkolnym 2015/2016 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wokół tych zagadnień będą skupiały się działania 
podejmowane w tym roku w Bibliotece Pedagogicznej w Turku, a pierwsze z nich – spotkanie 
dla nauczycieli na temat zajęć z psychoedukacji z wykorzystaniem audiobooków, które były 
realizowane w ubiegłym roku szkolnym w Filii w Słupcy – odbędzie się w listopadzie. 
 
Wiodącym tematem spotkania sieci były założenia Rządowego programu wspierania             
w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. 
Nauczyciele bibliotekarze zastanawiali się, w jaki sposób mogą zrealizować wymogi 
formalne wynikające z programu oraz szukali pomysłów na współpracę między sobą.  
Prowadząca spotkanie przypomniała także o głównych warunkach konkursu „Książki naszych 
marzeń”, organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz  zbliżającym się terminie zakończenia składania 
zgłoszeń na tenże konkurs. 
 



Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele bibliotekarze poinformowani zostali także o: 
 
- konkursach literackich 

 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych „A ja lubię czytać”, 
 dla uczniów szkół gimnazjalnych „Świat moich książek”, 

zorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczną Bibliotekę 
Pedagogiczną w Koninie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
o/Konin. Główne cele konkursów to m.in. popularyzowanie twórczości literackiej dzieci         
i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań literackich, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 
 
- III edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej przez Katedrę 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Adresatami Olimpiady 
są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz 
nauczyciele przedmiotowi i nauczyciele bibliotekarze szkół ponadgimnazjalnych                      
i gimnazjalnych. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu Olimpiady jest pisemne 
opracowanie przez ucznia, w formie eseistycznej, jednego tematu spośród trzech podanych 
przez Organizatora Olimpiady. W tym roku są to następujące zagadnienia: 
1. Książka i biblioteka w średniowieczu 
2. Świat bez bibliotek - dobry czy zły? 
3. Rola Internetu w życiu młodego człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas spotkania uczestnikom przekazana została również informacja o konferencji dla 
nauczycieli bibliotekarzy „Książki pisane obrazami. Rola książek obrazkowych w edukacji 
małego dziecka”, której organizatorem jest CDN w Koninie. Konferencja odbędzie się 10 
października 2015 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. 
 
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty lekcji bibliotecznych w tureckiej Filii 
na rok bieżący oraz promocja aktualnego piśmiennictwa dla nauczycieli bibliotekarzy. Pani 
Ewa Kiwak zaprezentowała m.in. kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży „Ryms” oraz 
nowość wydawniczą „Szwecja czyta. Polska czyta”, pod redakcją Katarzyny Tubylewicz  
oraz Agaty Diduszko-Zyglewskiej. 



 


