
            

 

 

Konin 

1. Podsumowanie konkursu fotograficznego Architektura sakralna Konina i regionu konińskiego 

zorganizowanego we współpracy z konińskim Oddziałem PTTK w Koninie. Spotkanie z Jerzym 

Sznajderem, znanym konińskim fotografikiem, połączone z prezentacją zdjęć uczestników pleneru  

w Chatce Ornitologa – 11 maja 2016 r. 

2. Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego, we 

współpracy z TNBSP Oddział w Koninie: Wypalenie zawodowe – jak sobie radzić ze stresem w 

pracy – 12 maja 2016 r. 

3.  Akcja Tydzień bez kar – 9-14 maja 2016 r. 

4. Wystawa okolicznościowa: 

 w holu Tydzień bibliotek 

 w Wypożyczalni Biblioteki w prasie i w literaturze  

5. Zestawienie bibliograficzne Bibliotekarstwo. 

6. E-wystawa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie inspiracją. 

 

 

Filie: 

Koło 

1. Promocja święta na terenie Biblioteki. 

2. Wystawa Książki z autografem w zbiorach biblioteki. 

3. Opracowanie zestawienia bibliograficznego Biblioteki i czytelnictwo – nowości w zbiorach CDN 

PBP w Koninie Filia w Kole. 

4. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym Chrzest Polski w moich oczach. 

 

Planowane działania CDN PBP w  Koninie  

i jej filii w ramach  
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5. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków Zawód bibliotekarza. 

 

Słupca 

1. Twórcze inspiracje serią książek o Albercie Albertsonie – warsztaty dla przedszkolaków. 

  

Pokazanie dzieciom co poza czytaniem możemy zrobić z opowieściami o Albercie. 

 

Turek 

1. Konferencja dla nauczycieli Wpływ relacji na efektywność procesu nauczania i uczenia się 

Biblioteka inspiruje nie tylko zbiorami, które udostępnia, ale inspiruje też osobami, które można 

spotkać w Bibliotece. Gościem konferencji będzie dr Marzena Żylińska, metodyk i neurodydaktyk. 

Konferencja odbędzie się 11 maja 2016 r.  

2. Udział w Dniu gier 11 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku. Ewa Kiwak i Agnieszka 

Graczyk będą prowadziły zajęcia z uczniami z wykorzystaniem kości Story Cubes. 

3. Przygotowanie ilustrowanego, adnotowanego zestawienia nowości wydawniczych dla nauczycieli  

i dostarczenie go do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Turku i powiecie tureckim. 

4. Książki dla Twojego dziecka - gazetka w wypożyczalni promująca ciekawe książki dla dzieci 

dostępne w zbiorach naszej Filii. 

5. Zajęcia z preorientacji zawodowej Kiedy będę duży/duża – kim zostanę w Zespole Szkół  

w Kowalach Pańskich, klasy I, II – 13 maja 2016 r. 

 

 


