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

    Biblioteka pedagogiczna stanowi bazę naukową dla nauczycieli i młodzieży studiującej Turku i 
powiatu tureckiego. 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 Turku, 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 zbory 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 2012 roku) 

- 37000 woluminów książek z literatury naukowej i popularnonaukowej, podręczniki akademickie 
z różnych dziedzin wiedzy, literaturę metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz programy 
nauczania, klasykę literatury pięknej, kanon lekturowy. 

- 4108 oprawnych roczników czasopism 

- bogatą bieżącą ofertę prenumerowanych czasopism 

 

 



Oferta dla użytkowników biblioteki: 

 Cenne zbiory 

 Nowości wydawnicze – systematycznie uzupełniane 

 Czasopisma bieżące 

 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 Profesjonalny warsztat informacyjny 

 Pełna automatyzacja wypożyczeni 

- wspólny katalog komputerowy PBP w Koninie i filii w Kole, Słupcy i Turku jest 
dostępny online pod adresem: www.pbpkonin.pl 

- system komputerowy pozwala wszystkim użytkownikom Internetu na sprawdzenie 
zasobów bibliotecznych i wyszukiwanie informacji w katalogu elektronicznym w 
dowolnym miejscu i czasie 

- czytelnik może samodzielnie zarządzać własnym kontem – dokonywać rezerwacji, 
zamówień, prolongować terminy wypożyczonych materiałów 

- czytelnik korzystając z jednej karty bibliotecznej, może wypożyczyć książki w dowolnej 
placówce 

Oferta dla nauczycieli: 

 Możliwość wypożyczenia jednorazowo do 10 książek 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 Opracowanie zestawień bibliograficznych na wskazany temat 

 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 

 Informowanie o nabytkach 

 Bogatą ofertę zajęć warsztatowych 

 

 



Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku, współpracuje: 

 

Starosta Powiatu Tureckiego 

- działamy na rzecz szkół ponadgimnazjalnych 

- działamy na rzecz uczących się, studiujących i doskonalących mieszkańców powiatu tureckiego 

 

Burmistrz Miasta Turku  

- działamy na rzecz przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

- działamy na rzecz uczących się, studiujących i doskonalących mieszkańców miasta 

 

Biblioteki szkolne 

- prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów 

- przekazujemy dublety książek 

- organizujemy zespoły samokształceniowe i warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

- udzielamy konsultacji indywidualnych  

- przygotowujemy zestawienia bibliograficzne 

- promujemy i uczestniczymy w uroczystościach organizowanych przez bibliotekarzy szkolnych 

- uczestniczymy w komisjach konkursowych 

 

Szkoły różnych typów 

- działamy na rzecz wyrównywania szans uczniów, współpracując w realizacji edukacji 
czytelniczej i medialnej i technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) 

- uczniowie biorą udział w konkursach realizowanych przez PBP 

- za pośrednictwem nauczycieli bibliotekarzy dostarczamy szkołom zestawienia bibliograficzne 
dotyczące priorytetów MEN i WKO 

- informujemy o aktualnej prenumeracie czasopism 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku 

- dostarczamy informacje o nowościach i działaniach podejmowanych przez bibliotekę 

- współpracujemy z pracownikami PPP 



Stowarzyszenie Przystań w Turku 

- Szkół Wokalna Moderato 

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Koninie 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo 

- cykl lekcji o ubóstwie 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Turku 

- warsztaty o narkotykach i dopalaczach 

 

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 

- warsztaty Stop przemocy na stadionach 

 

Fundacja Nowe Media 

- warsztaty „Jak wprowadzać młodzież w świat mediów” 

 

Fundacja Dzieci Niczyje 

- kampania „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

- kampania „Bite dzieci widzą świat inaczej” 

 

Wydawnictwo Tibum 

- warsztaty Kamishibai „Magiczna skrzynko otwórz się” 

 

Oprac. Ewa Kiwak 


