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

 
4 lutego 2016 roku odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy              
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu tureckiego. Tym razem gościliśmy                  
w zaprzyjaźnionych progach Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Głównymi 
tematami spotkania były: 
- Moodle – platforma kształcenia na odległość, 
- MOL – program do obsługi biblioteki szkolnej. 
 
Na początku pani Ewa Kiwak powitała zebranych i przekazała bieżące informacje. 
Poinformowała m.in. o nowej formule „Rewersu” - Biuletynu Informacyjnego  Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Koninie. Od 2016 roku będzie się on ukazywał dwa razy w roku 
jako wkładka do „Konińskiego Kuriera Oświatowego” (numeru 1 i 3) – kwartalnika 
publicystyczno-edukacyjnego wydawanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli                   
w Koninie. Pani Ewa zachęcała nauczycieli bibliotekarzy do promowania swoich bibliotek 
szkolnych na łamach pisma. Poinformowała także o konkursie informatycznym W świecie 
bezpiecznego Internetu, zorganizowanym przez CDN i PBP w Koninie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Następnie uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami korzystania z platformy 
kształcenia na odległość Moodle. Od tego roku uczestnicy sieci, oprócz spotkań „w realu”, 
będą mogli spotykać się także wirtualnie na e-learningowej platformie. Daje ona swoim 
użytkownikom wiele korzyści, m.in. możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się 
pomysłami na forum, wspólne rozwiązywanie bieżących problemów, wzajemne 
motywowanie do działań. 
Pani Ewa przekazała zebranym dane niezbędne do logowania się na platformie oraz omówiła 
możliwości jej wykorzystania. 
 
Druga część spotkania poświęcona była programowi MOL. Jest to specjalny program do 
kompleksowej obsługi bibliotek szkolnych. Możliwości, które daje, omówiła pani Elżbieta 
Nowak – nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Pracownicy 
tej Biblioteki od kilku lat używają tego programu, mają więc spore doświadczenie, którym 
mogą dzielić się z innymi.  
Pani Ela omówiła kolejno funkcje programu MOL w zakresie gromadzenia i opracowania 
materiałów bibliotecznych, przeszukiwania księgozbioru i udostępniania zbiorów.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następne spotkanie w ramach sieci zaplanowano na kwiecień. 


