
Szanowni Czytelnicy!

Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego numeru „Biuletynu informacyjnego REWERS”. Dla Biblioteki to czas ogromnych zmian i dokonań. 
Przyszła więc pora na zmianę formuły „Biuletynu”. Od tego roku, czyli od 2016 przybierze on formę wkładki do „Konińskiego Kuriera Oświato-
wego” i ukazywać się będzie, jak dotychczas, dwa razy do roku. Pracownicy naszej Biblioteki podejmują wiele przedsięwzięć wspomagających 
nauczycieli, wspierających czytelnictwo. Szersze relacje z tych działań zamieszczane będą w „Konińskim Kurierze Oświatowym”, natomiast „Re-
wers” w „telegraficznym” skrócie zrelacjonuje wydarzenia dziejące się w Bibliotece  oraz zasygnalizuje zamierzone działania. Stanowić więc będzie 
rodzaj kroniki połączonej z bieżącą informacją dla nauczycieli, którzy zechcą kontynuować lub podjąć współpracę z naszą Biblioteką. Znajdzie się 
też odrębne miejsce w „Biuletynie” do prezentacji działań Filii w Kole, Słupcy i Turku. Nadal na łamach „Rewersu” utrzymamy stałe rubryki, czyli 
informacje o nowościach i wykaz tytułów czasopism dostępnych we wszystkich agendach naszej Biblioteki. Zamierzamy kontynuować rozpoczętą 
w poprzednim numerze „Rewersu” prezentację bibliotek szkolnych naszego regionu. Stałą rubrykę poświęcimy również Konińskiemu Oddziałowi 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

Zachęcamy bardzo serdecznie do lektury „Rewersu” i do współpracy wzmacniającej wspólne dokonania.

Danuta Jaszczak
Mira Olszak 
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Kalendarium wydarzeń – Konin
styczeń 2015 – grudzień 2015
We wszystkich placówkach (Konin, 

Koło, Słupca, Turek) od stycznia 
2015 roku kontynuowano spotkania w ra-
mach sieci współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli bibliotekarzy. W ciągu 
2015 roku w Koninie odbyło się wiele 
spotkań organizacyjnych i szkoleniowych. 
Cieszą się one dużym zainteresowaniem 
nauczycieli bibliotekarzy, którzy wyrażają 
zadowolenie z kontaktów oraz nieustanną 
gotowość dalszej współpracy. Sprawną 
komunikację uczestników sieci ułatwia 
korzystanie z platformy Moodle.

*
W styczniu i w lutym 2015 roku w ra-

mach realizacji projektu edukacyjnego 
odbyły się dwa Spotkania z książką dla 
grupy czterolatków z Przedszkola z Od-
działami Integracyjnymi nr 32 w Koni-
nie.

*
W ramach współpracy z kinem He-

lios w styczniu i październiku Bibliote-
ka uczestniczyła w projekcie filmowym 
Kino na temat. Przygotowane zostały 
wystawki książek i zestawienia bibliogra-
ficzne. Wybrane osoby z Biblioteki brały 
udział w dyskusjach odbywających się po 
projekcjach filmów. 

*
Nadal realizowany jest autorski pro-

gram edukacyjny Upowszechnianie wie-
dzy o zbiorach bibliotecznych oraz kształ-
towanie świadomości użytkowników CDN 

PBP w Koninie o ich wpływie na groma-
dzenie materiałów bibliotecznych. 

*
W lutym i październiku przeprowadzo-

ne zostały dwa warsztaty Prezi od pod-
staw dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Ko-
ninie oraz dla nauczycieli Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

*
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą 

Pedagogiczno-Techniczną w Koninie prze-
prowadzone zostały w lutym i październi-
ku zajęcia biblioteczne ze studentami. 

*
Od lutego 2015 r. Biblioteka zaoferowała 

swoim czytelnikom z Konina i filii roczny 
bezpłatny dostęp do e-czytelni IBUK Li-
bra. Mamy nadzieję na przedłużenie umo-
wy z firmą.

*
Po raz kolejny ogłoszony został realizo-

wany we współpracy z konińskim Oddzia-
łem PTTK w Koninie konkurs fotograficz-
ny dla uczniów starszych klas szkół podsta-
wowych i gimnazjów regionu konińskiego 
Tu się uczę – moja szkoła w obiektywie.

*
Po raz pierwszy ogłoszony został dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
regionu konińskiego konkurs informa-
tyczny W świecie bezpiecznego Internetu.

*
Od marca do grudnia przeprowadzono 

cykl warsztatów Komputer dla seniora. 

Jest to kontynuacja wcześniejszych dzia-
łań Biblioteki. Zajęcia cieszą się od lat nie-
zmiennie dużym zainteresowaniem.

*
XI Forum Oświatowe w Koninie stało 

się inspiracją do ogłoszenia dnia 28 mar-
ca Dniem otwartym naszej Biblioteki. 
Była niepowtarzalna okazja do zwiedzenia 
w Bibliotece miejsc na co dzień niedostęp-
nych dla użytkowników, obejrzenia pre-
zentacji multimedialnej i wystawy.

*
W marcu ukazało się kolejne wydanie 

Bibliografii oświaty regionu konińskiego 
za rok 2014.

*
W efekcie współpracy z Zespołem 

Szkolno-Gimnazjalnym w Żychlinie 
w marcu Biblioteka wzięła udział w pra-
cach jury IX Międzyszkolnego Konkursu 
Czytelniczego Jeżycjada znana i lubiana.

*
Biblioteka włączyła się z Bookcros-

singiem w marcową akcję Konin Miasto 
Kobiet.

*
Biblioteka wsparła realizację trzech 

marcowych, jednej wrześniowej i jednej 
październikowej konferencji współor-
ganizowanych przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową i Miejski Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Koninie oraz 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
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go w Koninie, przygotowując zestawienia 
bibliograficzne, wystawy tematyczne oraz 
promując zbiory naszej Biblioteki.

*
W kwietniu odbyło się uroczyste wrę-

czenie nagród laureatom IV edycji kon-
kursu poetyckiego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
Barwy poezji – barwy życia. Panie Danu-
ta Olczak i Janina Jankowska – członkinie 
jury nie szczędziły pochwał dla talentów 
i wrażliwości młodych ludzi.

*
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

wystawa zorganizowana z okazji Tygo-
dnia Zakazanych Książek.

*
W efekcie współpracy z Zespołem 

Szkół Górniczo-Energetycznych w Ko-
ninie Biblioteka uczestniczyła w pracach 
jury XII Konkursu Recytatorskiego 
Wielkopolska w poezji.

*
W maju odbyło się seminarium Jak 

prowadzić kronikę szkolną, aby była 
cennym źródłem informacji. Wykład po-
prowadził dr hab. Piotr Gołdyn. Podczas 
spotkania odbyła się również promocja 
książki Piotra Gołdyna Obrazki z dziejów 
oświaty w Wielkopolsce Wschodniej.

*
Z okazji Tygodnia Bibliotek ogłoszony 

został Tydzień bez kar. To kolejna nasza 
próba przekonania czytelników do podję-
cia płynnej współpracy w rozliczaniu się 
z zaległymi zwrotami wypożyczonych 
książek. Taka okazja darowania win nie 
zdarza się co rok!

*
W maju uroczyście wręczono nagrody 

laureatom konkursów: informatycznego 
W świecie bezpiecznego Internetu oraz 
konkursu fotograficznego Tu się uczę – 
moja szkoła w obiektywie.

*
Ukoronowaniem majowych działań Bi-

blioteki była współpraca z organizatorami 
Dnia Dziecka w parku im. Fryderyka Cho-
pina w Koninie. Nasz udział ma już swoją 
tradycję i wiernych fanów naszego stoiska, 
które w tym roku działało pod hasłem Po-
czytaj na hamaku.

*
Corocznie odbywa się wyjazdowa Kon-

ferencja dyrektorów i kierowników filii 
bibliotek pedagogicznych województwa 
wielkopolskiego. W tym roku, decyzją De-
partamentu Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu, to my byliśmy gospoda-
rzami dwudniowej konferencji, która odbyła 
się w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu.

*
We wrześniu we współpracy z Centrum 

Edukacji Obywatelskiej ruszył projekt 

edukacyjny Czytam sobie w bibliotece dla 
dzieci 5–8-letnich. Zajęcia prowadzone 
przez panią Dorotę Waszkiewicz cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas 
zgłosiło się kilka szkół podstawowych 
z Konina, ale projekt zaczyna też obejmo-
wać powiat. Zainteresowanych tymi zaję-
ciami zapraszamy do Biblioteki! 

*
Pani Agnieszka Pogorzelska przedstawi-

ła swoje dobre praktyki w zakresie edukacji 
filmowej na Forum Młodych Biblioteka-
rzy, które odbyło się 18 września w War-
szawie. W relacji z forum w czasopiśmie 
„Bibliotekarz” 2015/11 można przeczytać 
pochlebną opinię na temat udanego wystę-
pu naszej koleżanki. Gratulujemy!

*
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych – październik jest od wielu lat 
okazją do organizowania we współpracy 
z Biblioteką Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Koninie konferencji dla 
nauczycieli bibliotekarzy regionu koniń-
skiego. W 2015 roku seminarium nosiło 
tytuł Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. 
Wykład wygłosiła doktor Uniwersytetu War-
szawskiego Weronika Kostecka. W szacow-
nym gronie rozdane zostały nagrody laure-
atom naszych konkursów literackich A ja 
lubię czytać i Świat moich książek. Drugą 
część seminarium stanowiło spotkanie au-
torskie z Tomaszem Trojanowskim, auto-
rem książek dla dzieci i młodzieży. Szersza 
relacja z tego działania znalazła się w „Ko-
nińskim Kurierze Oświatowym” 2015/4.

*
W efekcie współpracy z Zespołem 

Szkolno-Gimnazjalnym w Żychlinie Bi-
blioteka wzięła udział w pracach jury 
XII Gminnego Konkursu Czytelniczego 
Czytam, bo lubię.

*
Pani Agnieszka Pogorzelska poprowadzi-

ła spotkanie Prezi od podstaw dla nauczy-
cieli bibliotekarzy w ramach sieci współpra-
cy i samokształcenia w Filii w Kole.

*

Od listopada nasza Biblioteka ma swój 
Facebook!

*
Dla studentów III roku pedagogiki 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie przeprowadzone zostały zaję-
cia biblioteczne.

*
Podczas Międzynarodowego Festiwalu 

Filmów Młodego Widza Ale Kino w Po-
znaniu pani Agnieszka Pogorzelska za-
brała głos, prezentując swoje działania 
z edukacji filmowej.

*
Grudzień to czas podejmowania dzia-

łań charytatywnych. Nasza Biblioteka od 
wielu lat organizuje akcję Książka od 
Mikołaja – w tym roku książki przezna-
czono dla wychowanków Domu dla Dzieci 
i Młodzieży w Nowym Świecie. Bibliote-
ka wspiera też od lat ogólnopolską akcję 
Szlachetna paczka.

***

W ciągu całego roku przeprowadzo-
nych zostało wiele lekcji bibliotecznych 
dla uczniów różnych szkół z Konina 
i okolic. Zorganizowano wiele wystaw 
tematycznych oraz związanych z obcho-
dami rocznicowymi 2015 roku, również 
e-wystawy zamieszczone na naszej stro-
nie internetowej. W ciągu roku powstało 
26 tematycznych zestawień bibliogra-
ficznych. Przeprowadzono 157 konsul-
tacji indywidualnych dla nauczycieli 
bibliotekarzy. Od lat Biblioteka bierze 
udział w kampanii społecznej Book-
crossing. Uwolniliśmy w ciągu roku 570 
książek. Prowadzona jest też od lat akcja 
Książki dla bibliotek szkolnych. Arty-
kuły o działaniach Biblioteki w roku 2015 
znaleźć można w „Konińskim Kurierze 
Oświatowym” i „Rewersie”. Od stycznia 
2016 roku poszerzyliśmy ofertę usług dla 
czytelników z dysfunkcją wzroku – mają 
oni do dyspozycji urządzenie o nazwie 
Czytak.
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W ciągu roku kontynuowane były spo-
tkania w ramach sieci współpracy 

i  samokształcenia dla nauczycieli biblio-
tekarzy szkolnych regionu kolskiego. Za-
interesowanie tymi spotkaniami jest duże, 
stanowią one również okazję do wymiany 
doświadczeń.

*
W styczniu odbyły się dwa spotkania 

autorskie z Magdaleną Sikorską i Dariu-
szem Tuleją zorganizowane przez Miejski 
Dom Kultury w Kole. Podczas obydwu 
spotkań Biblioteka promowała swoje zbio-
ry.

*
W lutym, we współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Kole 
i  Szkołą Podstawową nr 1 w Kole, Biblio-
teka brała udział w organizacji warsztatów 
dla nauczycieli Jak radzić sobie z lękiem?

*
Podczas marcowych VI Targów Edu-

kacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Po-
licealnych w Kole Biblioteka zaprezento-
wała swoją ofertę.

*
W marcu Biblioteka włączyła się w ak-

cję charytatywną Wejdź na szczyt organi-
zowaną przez Stowarzyszenie Kolanie.

*
W kwietniu Biblioteka zorganizowała 

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 
1 w Kole seminarium dla nauczycieli Jak 
prowadzić kronikę szkolną, żeby była cen-

Kalendarium wydarzeń – Koło
styczeń 2015 – grudzień 2015

Kalendarium wydarzeń – Słupca
styczeń 2015 – grudzień 2015

Krystyna Kowalczyk kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Kole 

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Słupcy

nym źródłem informacji. Wystąpił dr hab. 
Piotr Gołdyn.

*
We wrześniu filia włączyła się w ogól-

nopolską akcję Narodowe Czytanie. Pre-
zentowane były fragmenty Lalki Bolesła-
wa Prusa.

*
We wrześniu Biblioteka ogłosiła kon-

kurs Bądź aktywnym czytelnikiem. Roz-
strzygnięcie konkursu przewidziane jest 
w czerwcu 2016 roku.

*
W październiku odbyło się szkolenie 

dla nauczycieli Prezi od podstaw zorgani-
zowane przez Bibliotekę we współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 1 w Kole.

*
W październiku Biblioteka włączyła 

się w akcję Pomoc polskim dzieciom na 
Ukrainie organizowaną przez „Przegląd 
Kolski” i Gimnazjum nr 1 w Kole. Zebra-
no i przekazano wiele książek w języku 
polskim.

***
Specyfiką Filii w Kole są nietypowe, 

ograniczone warunki lokalowe, dlatego 
większość działań Biblioteki podejmo-
wanych jest we współpracy z innymi pla-
cówkami oświatowymi lub kulturalnymi 
miasta. Biblioteka wspierała organizację 
wielu imprez poprzez organizowanie wy-
staw i tworzenie tematycznych zestawień 
bibliograficznych. Szczególny jest udział 

Biblioteki w przygotowaniach zestawów 
książek dla uczniów biorących udział 
w różnych konkursach i olimpiadach, np. 
dla Liceum Ogólnokształcącego w Kole, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, Zespołu 
Szkół w Kole. W ciągu całego roku prze-
prowadzono wiele lekcji bibliotecznych 
dla różnych typów szkół. W Bibliotece 
obejrzeć można było wiele wystaw tema-
tycznych i  związanych z obchodami rocz-
nic w 2015 roku. Przygotowane zostały 
i  zamieszczone na stronie internetowej Bi-
blioteki dwie e-wystawy. W „Konińskim 
Kurierze Oświatowym” ukazał się artykuł 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi – współpraca Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicz-
nej w Kole. Sporządzonych zostało sześć 
tematycznych zestawień bibliograficznych. 
W ciągu całego 2015 roku udzielano kon-
sultacji indywidualnych nauczycielom 
bibliotekarzom. Biblioteka współpracuje 
z wieloma instytucjami kultury w Kole, 
z Urzędem Miasta Koła, ze starostwem, 
z Biblioteką Publiczną, z którą współorga-
nizuje Dyskusyjny Klub Książki.

Wiele działań Biblioteka zrealizowała 
mimo kłopotów kadrowych i trwającego 
kilka tygodni remontu budynku.

W grudniu 2015 roku zakończyła pracę 
wieloletnia kierownik filii pani Agnieszka 
Malińska, osoba z ogromnym dorobkiem za-
wodowym i wielkimi zasługami dla Biblio-
teki. Za ogromny wkład pracy dziękujemy!

W ciągu całego roku 2015 Biblioteka 
organizowała spotkania w ramach 

sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli bibliotekarzy regionu słupec-
kiego.

*
W roku szkolnym 2014/2015 realizo-

wano autorskie programy: Anna Chu-
dzińska – Aktywne formy pracy z książką 
i Hanka Kasperska-Stróżyk – Nowoczesne 
czytanie – promocja literatury.

*
Biblioteka przeprowadziła cykl zajęć 

warsztatowych dla uczniów ze szkół po-

wiatu słupeckiego – uczestników II edycji 
projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan.

*
W ramach realizacji projektu Psycho-

edukacja dla uczniów klas I i III odbyły się 
zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 
w Słupcy.

*
Zrealizowano projekt Nagrywamy 

własne audiobooki – adaptacje książek 
o Czarownicy Winnie we współpracy 
z Miejskim Domem Kultury w Słupcy.

*

W marcu dr hab. Piotr Gołdyn prze-
prowadził seminarium dla nauczycieli 
Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była 
cennym źródłem informacji. Następnie 
odbyło się spotkanie autorskie i promo-
cja książki Piotra Gołdyna Obrazki z dzie-
jów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej.

*
W kwietniu, z okazji Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich, w Liceum 
Ogólnokształcącym w Słupcy Biblioteka 
przeprowadziła zajęcia Lekcja czytania 
z Tygodnikiem Powszechnym. Wtedy 
też miało miejsce uroczyste zakończenie 
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Kalendarium wydarzeń – Turek
styczeń 2015 – grudzień 2015

Ewa Kiwak kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Turku

Powiatowego Konkursu Szkolnego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych na 
najciekawszą prezentację multimedial-
ną pt. Przeczytaj moją ulubioną książkę, 
wręczenie nagród laureatom oraz przegląd 
nagrodzonych prezentacji multimedial-
nych.

*
W maju, w ramach Tygodnia Bibliotek, 

odbyły się zajęcia Czytamy – słuchając 
dla dzieci ze wszystkich słupeckich przed-
szkoli z wykorzystaniem nagranego au-
diobooka z adaptacją cyklu o Czarownicy 
Winnie. 

*
W maju w Zespole Szkół Muzycznych 

w Słupcy odbyła się uroczystość zakoń-
czenia cyklu zajęć z psychoedukacji dla 
uczniów klas pierwszych szkół podstawo-
wych w Słupcy.

*
W czerwcu Biblioteka wzięła udział 

w Wawrzynkowej Grze Miejskiej Po-
znajemy ginące zawody.

*

We wrześniu na Konferencji dyrekto-
rów i kierowników filii bibliotek pedago-
gicznych województwa wielkopolskiego 
w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu 
Hanka Kasperska-Stróżyk przedstawiła 
Prezentację dobrych praktyk w obszarze 
promocji czytelnictwa.

*
W październiku Biblioteka przeprowa-

dziła zajęcia dla uczniów w Szkole Pod-
stawowej w Giewartowie Poznajemy Cza-
rownicę Winnie.

*
W październiku dr hab. Piotr Gołdyn 

przeprowadził seminarium dla nauczy-
cieli Poczet sztandarowy w szkole.

*
W listopadzie Biblioteka przeprowa-

dziła zajęcia Wędrówki po Polsce z ba-
śnią i legendą promujące czytelnictwo 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Słupcy podczas Nocy w bibliotece.

*
W grudniu przeprowadzono warsztaty 

dla nauczycieli z powiatu tureckiego w Fi-

W Bibliotece przez cały 2015 rok od-
bywały się spotkania w ramach 

sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli bibliotekarzy regionu turec-
kiego pod nazwą Nowoczesna biblioteka 
szkolna.

*
W styczniu Biblioteka zorganizowała 

spotkanie autorskie z Piotrem Gołdy-
nem, autorem książki Obrazki z dziejów 
oświaty w Wielkopolsce Wschodniej.

*
W lutym odbyły się warsztaty dla na-

uczycieli z Karoliną Niespodziańską na 
temat Kształtowanie wśród uczniów po-
zytywnych postaw wobec niepełnospraw-
ności.

*
W marcu, Grzegorz Staroń z Uniwersy-

tetu SWPS we Wrocławiu przeprowadził 
dla nauczycieli szkolenie Edukacja z dys-
leksją.

*
W marcu dr hab. Piotr Gołdyn przepro-

wadził szkolenie dla nauczycieli Jak pro-
wadzić kronikę szkolną, żeby była cennym 
źródłem informacji.

*
W kwietniu Biblioteka we współpracy 

z Konińskim Oddziałem Towarzystwa Na-
uczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich zor-

ganizowała konferencję Nauczyciel uczą-
cy się. Wystąpili: Bartosz Machul, który 
mówił o e-learningu i Jarosław Kordziński 
z wykładem Motywacja w życiu nauczy-
ciela. Wystąpiły również panie Agnieszka 
Graczyk i Ewa Kiwak z wykładami E-
-learning – alternatywa dla tradycyjnego 
kształcenia i Uczyć się, by nauczać.

*
W kwietniu odbyło się szkolenie dla na-

uczycieli z Karoliną Niespodziańską i  Ma-
riolą Nawrocką na temat Dialog motywu-
jący w pracy z dziećmi i młodzieżą.

*
W czerwcu Karolina Niespodziańska 

prowadziła szkolenie dla nauczycieli Jak 
rozmawiać z rodzicami uczniów.

*
W czerwcu w Bibliotece odbywały się 

szkolenia dla uczestników sieci Jak rozwi-
jać twórcze myślenie uczniów, Promocja 
i budowanie wizerunku placówki. Spotka-
nia sieci odbywały się w ramach projektu 
Powiat Turecki stawia na edukację.

*
W październiku Karolina Niespo-

dziańska poprowadziła warsztaty dla na-
uczycieli Praca z dzieckiem trudnym. Ze 
względu na duże zainteresowanie szkole-
nie odbyło się cztery razy.

*

lii w Turku: Upowszechnianie czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży – prezentacja 
dobrych praktyk.

*
W grudniu przeprowadzono zajęcia 

w ramach projektu  Psychoedukacja w te-
renie dla uczniów z klas II w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowitem.

***
W ciągu roku Biblioteka zorganizo-

wała wiele wystaw tematycznych, rów-
nież e-wystawy zamieszczone na stronie 
internetowej Biblioteki. Przeprowadzono 
Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół 
powiatu słupeckiego. Opracowano Raport 
oraz spisy Wybory książek w szkołach po-
wiatu słupeckiego 2015. O działaniach 
Biblioteki ukazywały się artykuły w lo-
kalnych mediach: w regionalnych cza-
sopismach, na portalach internetowych, 
w Radio ZET Gold Słupca, w „Konińskim 
Kurierze Oświatowym”. W „Kurierze Słu-
peckim” systematycznie zamieszczano re-
cenzje polecanych przez Bibliotekę ksią-
żek, w cyklu Szukając książki…

W październiku dr hab. Piotr Gołdyn 
poprowadził seminarium dla nauczycieli 
Poczet sztandarowy w szkole.

*
W grudniu odbyło się szkolenie Za-

panuj nad pocztą. Jak zarządzać pocz-
tą elektroniczną?, które przeprowadziły 
Agnieszka Graczyk i Ewa Kiwak.

***
W Bibliotece odbyły się w ciągu roku 

32 lekcje biblioteczne, organizowano 
wystawy tematyczne i rocznicowe. Na 
temat dokonań Biblioteki pojawiły się ar-
tykuły w czasopismach – ogólnopolskiej 
„Bibliotece w Szkole” oraz „Konińskim 
Kurierze Oświatowym” i „Rewersie”. Na 
temat realizowanych przez Filię w Turku 
nowych zadań dotyczących wspomagania 
szkół i nauczycieli powstało opracowa-
nie autorstwa Jarosława Kordzińskiego 
Biblioteki pedagogiczne – nowe wyzwa-
nie. Materiał dostępny jest na stronie 
Ośrodka Rozwoju Edukacji. Sporządzo-
no 16 tematycznych zestawień biblio-
graficznych, opracowano 5 prezentacji 
multimedialnych. Biblioteka włączyła 
się w akcję Cała Polska czyta dzieciom 
– czytano wrażeniowo bajki o Elmerze. 
Uwalniano książki w ramach akcji Book-
crossing. Odbyła się tez promocja progra-
mu Megamatma. 
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W poprzednim numerze „Rewersu” 
przedstawiliśmy biblioteki czterech 

Szkół Podstawowych w Koninie: nr 6, nr 
10, nr 11 i nr 12. Pomysł okazał się trafio-
ny, więc zamierzamy kontynuować prezen-
tacje bibliotek szkolnych. W tym numerze 
głos zabiera:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

W roku szkolnym 2015/2016 w biblio-
tece szkolnej pracuje tylko pani Magda-
lena Czapska. Biblioteka ma do dyspo-
zycji uczniów 15-tysięczny księgozbiór. 
Większość  to niestety książki zniszczone, 
zaczytane, przestarzałe. W wyniku prze-
prowadzonego gruntownego remontu i ko-
nieczności gromadzenia bezpłatnych pod-

Przedstawiamy biblioteki szkolne 
regionu konińskiego

Mira Olszak kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

ręczników usunięto książki wydane przed 
1970 rokiem. Są one spisane, spakowane 
i przeznaczone do ubytkowania. Jednak 
i pozostałe pozycje nie spełniają oczekiwań 
młodego czytelnika. 

Biblioteka dysponuje dwoma pomiesz-
czeniami: wypożyczalnią i czytelnią z In-
ternetowym Centrum Informacji Multi-
medialnej wyposażonym w komputery, 
telewizor, odtwarzacz DVD, magnetofon. 
Zainstalowany jest program biblioteczny 
MOL, ale nie funkcjonuje on tak, jak moż-
na byłoby oczekiwać. Częściowo jest to też 
wina przestarzałego sprzętu komputerowe-
go, a także obciążenia nauczyciela bibliote-
karza licznymi zastępstwami.

Pani Magdalena Czapska ma bardzo 
dobry kontakt z uczniami oraz gronem pe-
dagogicznym. Spełnia się w swojej pracy. 

Razem z innymi nauczycielami współorga-
nizuje wiele konkursów i innych działań, 
pracuje w kilku zespołach. 

Najważniejsze obecne działania biblio-
teki to konkursy i imprezy okolicznościo-
we dla poszczególnych klas, np. Pasowa-
nie na rycerza książki oraz Misiolandia – 
klasa 1, Kalejdoskop czytelniczy – klasa 2, 
Jarmark rozmaitości prasowych – klasa 3 
i Z Zofi ą Urbanowską za pan brat – klasa 4. 
Dużym osiągnięciem jest redagowanie ga-
zetki szkolnej „Jedyneczka”, która ukazuje 
się już od 9 lat.

W roku 2014 w bibliotece realizowa-
no projekt Czego Jaś się nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał, którego celem było 
zwiększenie zainteresowania czytaniem 
książek wśród uczniów. Cele szczegóło-
we to: zwiększenie integracji społeczności 
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szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele), 
integracja środowiska szkolnego i osób 
niepełnosprawnych poprzez wspólną ada-
ptację biblioteki, rozbudzenie chęci do 
działania na rzecz swojej społeczności 
wśród mieszkańców miasta Konina. Bi-
blioteka współpracuje z Fundacją na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. 
W ramach projektu pomalowano jedno 
z pomieszczeń biblioteki, zakupiono nowe 
regały, ale przede wszystkim zakupiono 
książki i audiobooki (przeznaczono na ten 
cel 1500 zł). Cały koszt projektu to 5000 
zł. Również z funduszu Rady Rodziców – 
dzięki organizacji festynu w 2014 r. – księ-
gozbiór biblioteki wzbogacił się o kolejne 
pozycje, na które wydano także 1500 zł. 

Od kilku lat organizowane są Spotkania 
z ciekawymi ludźmi i Biesiady poetyckie 
oraz podejmowanych jest wiele wspólnych 
działań z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Koninie, a przede wszystkim z fi lią „Sta-
rówka”. Są to spotkania z pisarzami, lekcje 
biblioteczne, wystawy i inne przedsięwzię-
cia. Jedno z takich wspólnych działań to 
wieczór poezji Przestrzeń czasu, spotkanie 
z poetką Stanisławą Karmowską-Piniec-
ką, które odbyło się 17 marca 2015 w auli 
szkolnej. Słowa poezji i prozy czytane 
przez uczniów i nauczycieli zostały sple-
cione z krótkimi formami teatralnymi i mu-
zyką, a całość dopełniły obrazy w prezen-
tacji multimedialnej i wyobraźni uczestni-
ków. Spotkanie zaowocowało pomysłem 
na organizację konkursu na dokończenie 
wiersza o krasnoludkach. W maju odbyło 
się kolejne spotkanie, podczas którego oka-
zało się, że poetka nagrodziła wszystkich 
młodych poetów. W nowym tomiku wier-
szy poetki wydrukowano poemat, w który 
autorka zamieściła wszystkie utwory szkol-
nych poetów. 

Zdaniem pani Magdaleny Czapskiej 
młody czytelnik XXI wieku to osoba wy-
magająca, często niecierpliwa, lubiąca no-
winki. Chce decydować o tym, co warto 
czytać, ma swoje wymagania: książki po-
winny być nowe, kolorowe, zachęcające już 
swoją formą do czytania. Uczniowie proszą 
o konkretne tytuły. Na szczęście jest grupa 
uczniów, która czyta chętnie i pyta o różne 
książki, ale w większości uczniowie czytają 
tylko lektury. Biblioteka zachęca czytelni-
ków swoim wyglądem, bo jest bardzo no-
woczesna, ale jednocześnie przytulna. 

Aktualnie ulubioną lekturę pani Magda-
leny Czapskiej stanowią książki z literatury 
szwedzkiej, trochę polskiej. Przede wszyst-
kim są to dobre kryminały, ale bibliotekarka 
zaczęła też cenić biografi e i autobiografi e. 
Lektura, do której nie może się przekonać, 
to książki z fantastyki. Uczniowie troszkę 
bezskutecznie przekonują ją do czytania 
tego typu pozycji, nawet pożyczając swoje 
własne książki.



VIII „REWERS” BIULETYN INFORMACYJNY

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W styczniu 2015 roku upłynęła pierw-
sza kadencja Rady Oddziału TNBSP 

w Koninie. O dokonaniach minionej, 
pierwszej kadencji Rady Oddziału można 
przeczytać w „Konińskim Kurierze Oświa-
towym” 2015/3. Informacje o bieżącej 
działalności nowej Rady Oddziału znaj-
dziemy w stałej rubryce „Rewersu”. 

Oddział powstał w 2009 roku z inicja-
tywy nauczycieli bibliotekarzy Publicz-
nej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie 
i  skupia członków z całego regionu ko-
nińskiego. W 2015 roku koleżanki z re-
gionu tureckiego podjęły trud utworzenia 
samodzielnego oddziału, ale nie udało się 
zrealizować ambitnego założenia. Z rado-
ścią będziemy dalej pracować w starym 
składzie. W styczniu 2015 roku wybrany 
został nowy skład Rady i Komisji Rewi-
zyjnej. Oto nowe władze:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich
Oddział w Koninie

Mirona Adamska prezes Rady Oddziału TNBSP w Koninie

Rada Oddziału:
 – Mirona Adamska – prezes,
 – Maja Sobczak – wiceprezes,
 – Aleksandra Czajkowska – skarbnik,
 – Mira Olszak – sekretarz,
 – Agnieszka Pogorzelska – członek.

Komisja Rewizyjna:
 – Jolanta Psyk – przewodnicząca,
 – Barbara Chmielewska – członek,
 – Karola Glasner – członek.

We wrześniu odbyło się spotkanie 
członków Oddziału w CDN PBP w Koni-
nie, która jest siedzibą Oddziału. Na zebra-
niu prezes Mirona Adamska przedstawiła 
bieżące sprawy, a druga część spotkania 
była poświęcona łamaniu stereotypowego 
spojrzenia na bibliotekarkę. Zaproszona 
wizażystka podpowiedziała, jak zadbać 
o wygląd. Było bardzo ciekawie i wesoło.

Podczas październikowego seminarium 
„Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży”  
prezes Mirona Adamska uroczyście wręczy-
ła nagrody laureatom konkursów A ja lubię 
czytać oraz Świat moich książek ufundowane 
przez Oddział.

Obecnie realizowany jest projekt Dzieci 
– dzieciom, którego celem jest m.in. rozwi-
janie i utrwalanie potrzeb i nawyków czy-
telniczych dzieci i młodzieży, kształcenie 
umiejętności interpretacji tekstu literac-
kiego, stwarzanie możliwości prezentacji 

własnych umiejętności, rozwijanie twór-
czych talentów. Do projektu zgłosiło się 
15 szkół. Akcja Dzieci – dzieciom ma za-
chęcić uczniów do przedstawienia swojej 
ulubionej lektury w formie dźwiękowego 
nagrania. Oddział nagrodził wszystkich 
uczestników przedsięwzięcia. Efektem 
końcowym będzie opracowanie płyty z na-
granymi fragmentami tekstów literackich 
przez uczniów klas IV–VI szkół podstawo-
wych. Płyta przekazana będzie do bibliotek 
szkół podstawowych, aby służyła pomocą 
przy przeprowadzaniu zajęć z edukacji czy-
telniczej i medialnej.

Kolejny projekt – ściśle związany 
z obchodami Roku Cichociemnych – roz-
pocznie się we wrześniu 2016 r. Będzie 
to konkurs dla uczniów gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych na wykonanie 
lapbooka, czyli książki na kolanach. Lap-
book to wspaniały sposób na naukę, to 
książka tematyczna, do której zawsze moż-
na sięgnąć, aby zrobić powtórkę materiału. 
Dzięki swoim interaktywnym fragmentom 
jest atrakcyjnym środkiem dydaktycznym. 
Uczeń, wykonując samodzielnie pracę, 
rozwija różne umiejętności.

Zapraszamy do wspólnych działań nie 
tylko nauczycieli bibliotekarzy, ale wszyst-
kich zainteresowanych twórczym rozwo-
jem dzieci i młodzieży.
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Tytuł: Tutoring w polskiej szkole
Autor: Adrianna Sarnat-Ciastko

Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Difin
Sygnatura: 99 325

Książka jest unikatową na rynku wydaw-
niczym prezentacją rozwoju tutoringu 

w polskim systemie oświaty, będącego nową 
metodą traktowaną jako swoista alternatywa 
dla wychowawstwa klasowego. Jest to stu-
dium przypadku metody tutoringu szkolne-
go, którego celem jest personalizacja procesu 
wychowania i nauczania. Publikacja zawiera 
zestawienie treści porządkujących dotych-
czasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem 
oryginalnych korzeni metody oraz polskie-
go jej wykorzystania. Wskazuje również 
na skalę obecnego zastosowania tej metody 
w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania 
oraz możliwą przyszłość tutoringu. Książka 
uzupełniona jest opisem efektów stosowania 
tutoringu dla nauczyciela i ucznia, co zosta-
ło wykazane za pomocą badań porównaw-
czych w grupie ponad 600 osób stosujących 
tę metodę i jej niestosujących.

Spis treści:
1. Tutoring jako metoda indywidualnego 

nauczania i wychowania.
2. Metodologia stosowana w badaniach 

własnych.
3. Rozwój metody tutoringu w polskich 

szkołach.

*

*

Tytuł: Biblioteki i książki 
w życiu nastolatków

Autor: Mariola Antczak, 
Agata Walczak-Niewiadomska (red. nauk.)

poradnictwa psychologicznego dla osób na 
wszystkich etapach rozwoju. Czytelnik znaj-
dzie w nim wiedzę na temat: celów, prze-
biegu i aspektów etycznych poradnictwa; 
umiejętności niezbędnych, by skutecznie 
udzielać pomocy psychologicznej; zadań 
rozwojowych odpowiadających poszczegól-
nym etapom życia i możliwym trudnościom 
w ich realizacji; metod udzielania pomocy 
psychologicznej dzieciom, młodzieży i do-
rosłym; standardów poradnictwa psycho-
logicznego dla par, rodzin, osób starszych, 
chorych, z niepełnosprawnością.

Publikacja ta umożliwia wszechstronne 
przygotowanie do prowadzenia poradnic-
twa psychologicznego w sposób skuteczny 
i profesjonalny.

Spis treści:
1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Psychospołeczne uwarunkowania trud-

ności związanych z realizacją zadań 
rozwojowych.

3. Poradnictwo dla rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

4. Poradnictwo psychologiczne w okresie 
adolescencji.

5. Poradnictwo psychologiczne dla osób 
w okresie średniej dorosłości.

6. Poradnictwo psychologiczne dla osób 
w okresie późnej dorosłości.

7. Poradnictwo par. Paradygmat poznaw-
czo-behawioralny.

8. Poradnictwo rodzinne.
9. Poradnictwo psychologiczne w trudno-

ściach szkolnych.
10. Poradnictwo psychologiczne dla osób 

z niepełnosprawnością.
11. Poradnictwo psychologiczne dla osób 

chorych somatycznie.
12. Poradnictwo psychologiczne dla osób 

z poważnymi zaburzeniami psychicz-
nymi i dla ich rodzin.

*

Książka z rekomendacją
Anna Sosnowska bibliotekarka CDN PBP w Koninie

*

Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, 
Wydawnictwo SBP
Sygnatura: 99 218

Autorami artykułów zamieszczonych 
w książce są zarówno przedstawiciele 
świata nauki jak i praktycy, autorzy pol-
scy i zagraniczni. Publikacja jest adreso-
wana do badaczy kultury poświęcających 
uwagę czytelnictwu nastolatków i instytu-
cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto 
do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, 
psychologów, pedagogów, studentów kie-
runków humanistycznych oraz wszystkich 
zainteresowanych kulturą czytelniczą dzie-
ci i młodzieży.

Spis treści:
1. Biblioteki w ujęciu współczesnym: fak-

ty, liczby i koncepcje.
2. Kultura czytelnicza nastolatków w świe-

tle badań.
3. Zachęć do czytania: o sposobach na roz-

budzenie zainteresowań czytelniczych 
nastolatków.

*

Tyt uł: Poradnictwo psychologiczne
Autor: Czesław Czabała, 

Sylwia Kluczyńska (red. nauk.)
Rok wydania: 2015

Wydawnictwo: PWN
Sygnatura: 98 966

Treści zawarte w książce stanowią kom-
pendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki 
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CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Tytuł: Edukacja osób starszych: seniorzy 
w przestrzeni nowych mediów

Autor: Łukasz Tomczyk
Rok wydania: 2015

Wydawnictwo: Difin
Sygnatura: 99 227

Publikacja adresowana jest do osób 
zajmujących się organizowaniem działań 
edukacyjnych w instytucjonalnych for-
mach kształcenia, a więc: UTW, klubach 
seniora, NGO, a także w ramach działań 
wolontariackich. Książka dedykowa-
na jest również studentom kierunków 
pedagogicznych, gerontologii oświatowej 
oraz słuchaczom kursów dających 
podstawy do pracy z osobami w wieku 
senioralnym. Autor, który przez wiele lat 

Zajęcia biblioteczne z uczniami 
w CDN Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej w Koninie

wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych 
mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w południowej części Polski, opisuje do-
bre praktyki w wymiarze edukacyjnym 
z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych.

Spis treści:
1. Osoba starsza w przestrzeni demogra-

ficznej, psychologicznej i edukacyjnej.
2. Transformacja życia codziennego osób 

w wieku senioralnym w kontekście 
społeczeństwa informacyjnego.

3. Uczenie się i nauczanie osób starszych 
w obszarze nowych mediów w świetle 
podstaw teoretycznych.

4. Edukator osób starszych a prowadze-
nie działań dydaktycznych w obszarze 
nowych mediów.
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Lp. TYTUŁ
PLACÓWKA

Konin Koło Słupca Turek

1. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA X X X X

2. BIBLIOTEKA W SZKOLE X X X X

3. BIBLIOTEKARZ X X

4. BIBLIOTERAPEUTA X X

5. BIULETYN PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WIELKOPOLSKI (wersja 
elektroniczna)

X X

6. CHARAKTERY X X

7. COACHING X

8. CHOWANNA X

9. COGITO X

10. CZYSTA ENERGIA X

11. DELTA X

12. DYREKTOR SZKOŁY X X

13. DZIECKO KRZYWDZONE (wersja elektroniczna) X X X X

14. ECHO TURKU X X

15. EDUFAKTY UCZĘ NOWOCZEŚNIE (wersja elektroniczna) X X X

16. EDUKACJA STUDIA BADANIA X X X

17. EDUKACJA DOROSŁYCH X X

18. EDUKACJA I DIALOG X

19. EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH X

20. FREMDSPRACHE DEUTSCH X

21. FRÜHES DEUTSCH X

22. GAZETA KLECZEWSKA X

23. GAZETA SŁUPECKA X

24. GAZETA WYBORCZA X

25. GŁOS NAUCZYCIELSKI X

26. GŁOS PEDAGOGICZNY X X

27. GŁOS SŁUPCY X

28. GŁOS WŁADYSŁAWOWA X X

29. GULIWER X X

30. INFORMATOR SŁUPECKI: BEZPŁATNY BIULETYN MIEJSKI X

31. INTEGRACJA X

32. JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM X X

33. JĘZYK POLSKI W LICEUM X X

34. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV–VI X X

35. KINO X

36. KONIŃSKI KURIER OŚWIATOWY X X X X

37. KONTAKT X

38. KRONIKA SEJMOWA (wersja elektroniczna) X X X X

39. KRONIKA WIELKOPOLSKI X X

40. KULTURA I EDUKACJA X

41. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO X

42. KURIER INTERNETOWY SŁUPECKI X

43. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY X X X

44. LIDER (wersja elektroniczna) X X X X

45. LITERATURA NA ŚWIECIE X X

Wykaz czasopism dostępnych w CDN 
PBP w Koninie i jej � liach w 2016 roku

Aleksandra Czajkowska kierownik Działu Informacyjno-Bibliogra� cznego i Czytelni
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46. MONITOR WIELKOPOLSKI X X X X

47. NASZ REGION X X

48. NATIONAL GEOGRAPHIC X

49. NAUCZANIE POCZĄTKOWE X X X

50. NAUCZYCIEL I SZKOŁA X X

51. NEWSWEEK POLSKA X X

52. NIEBIESKA LINIA X X X X

53. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA X X X

54. NOWA SZKOŁA X X X X

55. NOWE KSIĄŻKI X

56. NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE X

57. PAMIĘĆ.PL X X X X

58. PEDAGOGIKA SPOŁECZNA X X

59. POLITYKA X

60. POLITYKA SPOŁECZNA X X

61. POLONISTYKA X X X

62. POLSKA. GŁOS WIELKOPOLSKI X

63. PORADNIK BIBLIOTEKARZA X X X X

64. PORADNIK JĘZYKOWY X

65. PRACA SOCJALNA X X X X

66. PRAWA DZIECKA X

67. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE X X X X

68. PRZEGLĄD KOLSKI X X

69. PRZEGLĄD KONIŃSKI X

70. PRZEGLAD KOMUNALNY X

71. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI X

72. RECYKLING X

73. REMEDIUM X X X

74. RUCH PEDAGOGICZNY X X

75. SERWIS INFORMACYJNY – NARKOMANIA X X X X

76. SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH X

77. STUDIA SOCJOLOGICZNE X

78. SYGNAŁ MAGAZYN WYCHOWAWCY X X

79. SZKIEŁKIEM I OKIEM (wersja elektroniczna) X

80. SZKOŁA SPECJALNA X X X

81. ŚWIAT MATEMATYKI X

82. ŚWIAT PROBLEMÓW X

83. ŚWIETLICA W SZKOLE X X X X

84. TRENDY (wersja elektroniczna) X X X X

85. UCZYĆ LEPIEJ X

86. TYGODNIK POWSZECHNY X

87. VICTOR GIMNAZJALISTA X

88. VICTOR JUNIOR X

89. WĘGIEL BRUNATNY X

90. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE X

91. WIEDZA I ŻYCIE X X

92. WODOCIĄGI I KANALIZACJA X

93. WSPÓLNE TEMATY X X

94. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE X X X

95. WYCHOWANIE MUZYCZNE X

96. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ X X X X

97. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU X X X X

98. WYCHOWAWCA X X

99. ZIELEŃ MIEJSKA X

100. ŻYCIE SZKOŁY X X X X


