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Iwona Wojtalik nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie

Kalendarium wydarzeń – Konin
styczeń 2016 – czerwiec 2016
W

styczniu Biblioteka włączyła się
w przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie, organizowanego
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Był
to konkurs na najciekawszy pomysł na
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem
e-podręczników. Pracownicy Biblioteki wspierali i koordynowali konkurs na
etapie wojewódzkim. Placówka została
uhonorowana przyznaniem symbolicznego tytułu Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji.
*
Biblioteka w styczniu przystąpiła do
projektu Wypożyczalnia odtwarzaczy
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja
2015 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt
jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skierowany wyłącznie dla osób z wadą wzroku.
W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus
z bezpłatnym pakietem około 1000 cyfrowych książek, które będzie można
wypożyczać uprawnionym do tego osobom.
*
Od stycznia do czerwca przeprowadzono cykl warsztatów w ramach
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projektu edukacyjnego Czytam sobie
w bibliotece dla dzieci 5–8-letnich, zorganizowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, we współpracy z Wydawnictwem Egmont, a dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. w projekcie wzięło
udział 306 uczniów oraz 33 nauczycieli
szkół podstawowych miasta Konina i powiatu konińskiego.
*
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Kubusia Puchatka w dniach 18–25 stycznia przygotowano w wypożyczalni kącik
tematyczny dla dzieci związany z Kubusiem Puchatkiem. Dorośli czytelnicy
mogli obejrzeć wystawę książek A. A.
Milne.
*
W ramach współpracy z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej nr 15
w styczniu zorganizowano w wypożyczalni wystawę gier planszowych stworzonych przez uczniów tej szkoły.
*
26 stycznia, pod hasłem Ferie w bibliotece, odbył się pokaz filmów, które zostały zaprezentowane podczas IV
Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych
Filmów Animowanych Halo Echo. Po
prelekcji odbyły się zajęcia na temat ruchomych obrazów.
*

Od stycznia do czerwca, w ramach innowacji pedagogicznej Igraszki z książką, systematycznie odbywały się zajęcia
dla dzieci z grupy Koniczynek z Przedszkola nr 32 w Koninie.
*
Wolne lektury w katalogu CDN PBP
w Koninie. w Bibliotece uruchomiono
dodatkową usługę dla użytkowników
korzystających z zasobów katalogu on-line. Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365
dni w roku. Kolekcja Wolnych Lektur
to ponad 2600 utworów, w tym wiele
lektur szkolnych zalecanych do użytku
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami
i udostępnione w przyjaznych formatach,
służących do odczytania w urządzeniach
mobilnych oraz w Internecie. Projekt
Wolne Lektury pozyskuje reprodukcje
cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę
Elbląską, odpowiednio przetwarza ich
treść, a następnie udostępnia za darmo
w sieci internetowej. Lektury dostępne
pod linkiem: https://wolnelektury.pl/ lub
w katalogu on-line Biblioteki (należy
wpisać hasło „wolne lektury” lub tytuł
poszukiwanej książki).
*
W styczniu Biblioteka – realizując
„REWERS” BIULETYN INFORMACYJNY

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

zadanie wspomagania szkół, we współpracy z konsultantami CDN – zorganizowała punkty biblioteczne. Wyznaczone
osoby z Biblioteki w poszczególnych
szkołach regionu konińskiego przygotowały literaturę na wybrany przez daną
szkołę temat (w obszarze realizowanego w placówce doskonalenia w ramach
kompleksowego wspomagania), sporządziły tematyczne zestawienia bibliograficzne, przekazały te materiały do szkoły
oraz monitorowały wypożyczenia książek z punktu bibliotecznego. Zadanie to
będzie kontynuowane w bieżącym roku
szkolnym.
*
W lutym Biblioteka przedłużyła na
kolejny rok współpracę z IBUK LIBRA.
Nasi czytelnicy mogą w dalszym ciągu
korzystać z bogatej, bezpłatnej oferty
książek elektronicznych. w maju Biblioteka otrzymała informację, że Wydawnictwo Naukowe PWN nadało CDN PBP
w Koninie Wyróżnienie – gdyż z usług
tej placówki korzystał Najaktywniejszy
czytelnik Wielkopolskich Bibliotek Pedagogicznych. Cieszymy się, że nasze
starania o użytkowników przynoszą wymierne efekty.
*
W marcu, w ramach współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Żychlinie, Biblioteka wzięła udział w pracach jury X Międzyszkolnego Konkursu
Czytelniczego Jeżycjada znana i lubiana.
*
Biblioteka przeprowadziła akcję
Książka dla przedszkolaka. Celem działania było pozyskanie i przekazanie
książek do biblioteki i mediateki utworzonych w Przedszkolu nr 32 w Koninie.
Akcję hojnie wsparły Media Rodzina,
Drzewo Babel, Publicat S.A., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo
Edukacyjne oraz Wydawnictwo Święty
Wojciech. Wśród zebranych publikacji
znalazły się bajki i opowiadania dla dzieci, zestawy metodyczne dla nauczycieli,
kolorowanki, kalendarze oraz pakiety
edukacyjne.
*
Na początku marca w Bibliotece
zorganizowano warsztaty dla klasy VI
Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie pod
tytułem Gamifikacja lekturowa. Praca
z lekturą nie musi być nudna! Na zajęciach uczniowie pracowali z książką Ten
obcy za pomocą gier komputerowych
stworzonych przez nauczyciela bibliotekarza. Podczas zajęć mieli także możliwość stworzenia własnej gry.
*
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W marcu w Bibliotece uruchomiona
została ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek
i czasopism naukowych. w czytelni można bezpłatnie skorzystać z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym ze
współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.
*
W kwietniu Biblioteka włączyła się
w obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. w efekcie współpracy CDN z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła
się konferencja popularnonaukowa
Chrzest Polski – milowy krok ku cywilizacji. Casus Wielkopolski Wschodniej.
Biblioteka wsparła organizację konferencji, przygotowując zestawienie bibliograficzne i wystawę. Na podstawie
zgromadzonych materiałów Biblioteka
zorganizowała także w swojej siedzibie,
we współpracy z PTTK/O Konin, wystawę tematyczną związaną z rocznicą
chrztu.
*
W kwietniu Biblioteka gościła studentów III roku Pedagogiki PWSZ w Koninie na zajęciach w ramach przedmiotu Rozwój i doskonalenie zawodowe
nauczycieli. Zajęcia obejmowały zagadnienia wspomagania szkół i nauczycieli
przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie.
*
19 kwietnia Biblioteka wzięła udział
w pracach komisji oceniającej prezentacje uczestników III Konkursu Recytatorskiego W świecie twórczości Juliana
Tuwima w Szkole Podstawowej w Złotkowie.
*
23 kwietnia Biblioteka uczestniczyła
w pracach jury XIII Konkursu Recytatorskiego Wielkopolska w poezji, w ramach współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.
*
Biblioteka zorganizowała we współpracy z firmą Twój Robot konkurs
plastyczny Programowanie – jak my
to widzimy. Konkurs przeznaczony był
dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów
klas I–III i IV–VI szkół podstawowych.
W kwietniu w Bibliotece odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu.
*
29 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej, bo V edycji
konkursu poetyckiego pod honorowym
patronatem Danuty Olczak dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Barwy poezji – barwy życia. Szer-

szej informacji o tym wydarzeniu należy
szukać w „Konińskim Kurierze Oświatowym”.
*
Od kwietnia do czerwca Biblioteka przeprowadziła cykl zajęć biblioterapeutycznych Spotkanie z książką,
w ramach Przykładów Dobrych Praktyk
w Edukacji dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach. Zajęcia zwieńczone zostały
wystawą dziecięcych prac zainspirowanych książką Cztery zwykłe miski Iwony
Chmielewskiej.
*
6 maja w Częstochowie Ministerstwo
Edukacji Narodowej zorganizowało
debatę Rola bibliotek pedagogicznych
i szkolnych w systemie oświaty. Naszą
Bibliotekę reprezentowały i zabierały
głos pani wicedyrektor Danuta Jaszczak
i Aleksandra Czajkowska. w wyjeździe
współuczestniczyła też pani prezes konińskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Mirona Adamska. Organizatorzy zaprezentowali m.in. wyniki ogólnopolskiej
ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli bibliotekarzy na temat roli i miejsca
bibliotek pedagogicznych i szkolnych
w systemie oświaty. Przewijały się powszechnie znane w środowisku bibliotekarskim zagadnienia: obawy o nieustanne
tendencje likwidacji etatów w bibliotekach szkolnych, kwestie niedofinansowania wszystkich bibliotek, kłopoty z podręcznikami. Szkoda, że przedstawicielka
MEN opuściła debatę, nie wysłuchawszy
wszystkich wystąpień.
*
Od 8 do 15 maja Biblioteka obchodziła XIII Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia: Biblioteka inspiruje.
Podjęto wiele działań, m.in. zorganizowano wystawy tematyczne i e-wystawę,
opracowano zestawienie bibliograficzne.
Ogłoszono również Tydzień bez kar, co
było okazją do bezbolesnego rozliczenia
się ze zwrotem nieprzedłużanych terminowo książek.
*
Biblioteka wsparła realizację trzech
majowych konferencji współorganizowanych przez Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Koninie oraz Towarzystwo
Inicjatyw Obywatelskich, przygotowując
zestawienia bibliograficzne i wystawy
tematyczne.
*
11 maja odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji regionalnego konkursu fotograficznego Najciekawsze
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miejsce w moim regionie. w tym roku
szkolnym konkurs odbył się pod hasłem
Architektura sakralna Konina i regionu
konińskiego. Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród byli: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie oraz CDN
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Koninie. Uroczystość uświetniło wystąpienie Andrzeja Łąckiego – prezesa
PTTK Oddział w Koninie, który zachęcał uczniów do pogłębiania wiedzy o regionie konińskim oraz rozwijania zainteresowań fotografią. Rozstrzygnięcie
konkursu połączone zostało z prezentacją zdjęć uczestników pleneru w Chatce
Ornitologa. Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczestników spotkania. Więcej informacji o podsumowaniu
tego konkursu można znaleźć w „Konińskim Kurierze Oświatowym”.
*
Pod koniec maja miała miejsce także

uroczystość rozdania nagród laureatom
II edycji konkursu informatycznego W świecie bezpiecznego Internetu.
Konkurs został skierowany do uczniów
klas IV–VI szkół podstawowych oraz
uczniów szkół gimnazjalnych z Konina
i powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały nagrodzone prezentacje multimedialne.
*
Po raz kolejny Biblioteka włączyła
się w organizację Dnia Dziecka w Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie.
w tym roku Zaczarowany Dzień Dziecka
odbywał się pod hasłem: Witajcie w naszej bajce.
*
W czerwcu Biblioteka sfinalizowała
starania o pozyskanie środków na zakup książek z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymaliśmy
kwotę 4.600 zł. Nie wszystkie bibliote-

ki uzyskują takie wsparcie, dlatego tym
większa nasza radość z otrzymanej kwoty.
*
W dniach 16–17 czerwca w siedzibie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie odbyło się Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. Tegoroczne hasło brzmiało
Czytelnictwo – nowa jakość. Naszą Bibliotekę reprezentowała pani Agnieszka
Lewandowska. Organizowane corocznie
spotkanie osób z kręgu bibliotek pedagogicznych jest świetną okazją do wymiany
opinii, doświadczeń i zapoznania z najnowszymi kierunkami działań. Wystąpili
na Forum m.in. Jacek Wojciechowski,
Elżbieta Mieczkowska, Lidia Ippold.
*
Od stycznia do czerwca kontynuowano spotkania w ramach sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy.

Krystyna Kowalczyk kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Kole

Kalendarium wydarzeń – Koło
styczeń 2016 – czerwiec 2016
W
lutym nauczyciele miasta Koła
i powiatu kolskiego uczestniczyli w zorganizowanym przez Bibliotekę
seminarium Psychostymulanty w życiu
dzieci i młodzieży prowadzonym przez
dr Karolinę Niespodziańską.
*
16 lutego podczas VII Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Kole Biblioteka prezentowała swoją ofertę.
*
W marcu Biblioteka brała udział
w pracach jury dwóch konkursów: recytatorskiego dla szkół podstawowych
Czerwieńcie się, zieleńcie się słowa…
zorganizowanego w Zespole Szkół
w Powierciu oraz czytelniczego Mistrz
pięknego czytania powiatu kolskiego
2016 zorganizowanego przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole.
*
21 marca odbyło się seminarium dla
nauczycieli miasta Koła i powiatu kolskiego Chrzest polski – kilka uwag dydaktycznych prowadzone przez dra hab.
Piotra Gołdyna.
*
W marcu prowadzone były warsztaty w ramach sieci współpracy i samo-
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kształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych regionu kolskiego Nauka
przez zabawę – tworzenie interaktywnych ćwiczeń w aplikacji LearningApps.
org.
*
W kwietniu dr hab. Piotr Gołdyn poprowadził w Bibliotece seminarium dla
nauczycieli miasta Koła i powiatu kolskiego Poczet sztandarowy w szkole.
*
28 kwietnia Halina Wiktorska – bibliotekarka z Zespołu Szkół w Dębach
Szlacheckich przedstawiła swoje działania Jak realizuję program Książki Naszych Marzeń na spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę dla nauczycieli
bibliotekarzy szkolnych regionu kolskiego.
*
21 kwietnia Biblioteka prezentowała swoje zbiory dotyczące autyzmu na
konferencji Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody terapii
zorganizowanej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kole dzięki
współpracy Fundacji Na Rzecz Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja z Kalisza oraz Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przy-

jaciele Świętego Mikołaja działającego
przy SOSW w Kole.
*
W maju Biblioteka podsumowała
konkurs plastyczny dla uczniów klas
IV–VI szkół podstawowych i gimnazjów
z Koła i powiatu kolskiego Chrzest Polski w moich oczach. Nagrody książkowe
dla zwycięzców konkursu zostały uroczyście wręczone 11 maja w Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole.
*
W maju, na zaproszenie Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
Biblioteka uczestniczyła w Wielkim czytaniu dla grupy przedszkolaków.
*
W ramach Tygodnia Bibliotek 12
maja do Biblioteki zostały zaproszone
dzieci z Przedszkola „Reksio” w Kole na
spotkanie Poznajemy bibliotekę i zawód
bibliotekarza.
*
Biblioteka kontynuuje konkurs Bądź
aktywnym czytelnikiem. Każdego miesiąca typowany jest najbardziej aktywny
czytelnik, który otrzymuje bonus w postaci zwiększonego do 10 limitu wypożyczonych książek.
*
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W ciągu półrocza odbyły się cztery
lekcje biblioteczne dla uczniów Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
w Kole.
*
Na terenie Biblioteki organizowa-

no wystawy oraz gazetki tematyczne
i rocznicowe, sporządzono pięć zestawień bibliograficznych.
*
W marcu i kwietniu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kole były zbierane książki. Akcja zakończyła się przekazaniem do szkolnej
biblioteki 20 pozycji książkowych podarowanych przez czytelników Biblioteki.
Kontynuowana jest także zbiórka nakrętek Dla Justynki.

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

Kalendarium wydarzeń – Słupca
styczeń 2016 – sierpień 2016
W

styczniu przeprowadzono zajęcia
z psychoedukacji dla dwóch grup
uczniów kl. III Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Słupcy, w ramach drugiego cyklu Gdy
czujemy smutek…
*
W lutym przeprowadzono zajęcia z psychoedukacji dla dwóch grup
uczniów kl. III Szkoły Podstawowej nr
3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
w ramach drugiego cyklu Gdy czujemy
smutek…
*
W lutym zorganizowano warsztaty
dla nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy
i powiatu słupeckiego E-learning i platforma Moodle.
*
Od lutego do sierpnia zorganizowana została w Bibliotece wystawa tematyczna 400. rocznica śmierci Williama
Shakespeare’a. Na stronie internetowej
Biblioteki można tę wystawę obejrzeć
w wersji elektronicznej.
*
W marcu zorganizowano lekcję biblioteczną dla uczniów z Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy na temat e-booków,
czytników książek elektronicznych oraz
największej internetowej czytelni książek elektronicznych libra.ibuk.pl.
*
W marcu odbyły się zajęcia dla
dwóch grup uczniów z kl. II i kl. III
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wiktora
Janika w Koszutach, w ramach projektu
Psychoedukacja w terenie.
*
W marcu opracowano e-wystawę –
966. Chrzest Mieszka I. Wejście do kultury i cywilizacji Zachodu, która została
zamieszczona na stronie internetowej
Biblioteki, a także na oficjalnym Portalu Urzędu Miasta w Słupcy. E-wystawę
zaprezentowano również w czasie konROK 2016 NR 2 (26)

ferencji Chrzest Polski – milowy krok ku
cywilizacji. Casus Wielkopolski Wschodniej, która odbyła się w Koninie.
*
W marcu seminarium dla nauczycieli
Chrzest Polski – kilka uwag dydaktycznych poprowadził dr hab. Piotr Gołdyn.
*
W marcu przeprowadzono zajęcia z psychoedukacji dla dwóch grup
uczniów kl. III Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Słupcy, w ramach trzeciego cyklu
Mocne strony.
*
W marcu opublikowany został na
stronie internetowej Biblioteki Informator o czasopismach bieżących w bibliotekach w Słupcy w roku 2016.
*
W kwietniu odbyły się zajęcia dla
dwóch grup uczniów z kl. I–II, z kl. II–
III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Młodojewie, w ramach projektu
Psychoedukacja w terenie.
*
W kwietniu przeprowadzono zajęcia z psychoedukacji dla dwóch grup
uczniów kl. III Szkoły Podstawowej nr 3
im. Adama Mickiewicza w Słupcy, w ramach trzeciego cyklu Mocne strony.
*
W kwietniu odbyły się zajęcia dla
dwóch grup uczniów z kl. I–III Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie, w ramach projektu Psychoedukacja w terenie.
*
W kwietniu, na konferencji Kształcenie zawodowe a rynek pracy w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Słupcy zaprezentowana została wystawa książek
Rynek pracy. Ponadto przekazano nauczycielom zestawienia bibliograficzne
Poradnictwo zawodowe i Rynek pracy.
*
W kwietniu odbyły się warsztaty dla

nauczycieli E-podręczniki. Wykorzystanie w nauczaniu i samokształceniu.
*
W kwietniu na stronie internetowej
Centrum Edukacji Dziecięcej opublikowany został scenariusz projektu zajęć
wokół książki 12 ważnych praw – wyróżniony w konkursie (https://publicat.
pl/ced/projekt-zajec-wokol-ksiazki12-waznych-praw-hanka-kasperskastrozyk).
*
W maju, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, odbyły się zajęcia
edukacyjne dla pięciu grup uczniów kl.
II Gimnazjum im. Janusza Korczaka
w Strzałkowie Książki elektroniczne libra.ibuk.pl oraz Projekt e-podręcznik.pl.
Promowano współczesną literaturę dla
młodzieży metodą book-talking.
*
W maju zorganizowano spotkania
z Albertem Albertsonem dla 7 grup dzieci ze słupeckich przedszkoli. Były to seanse z wykorzystaniem grafoskopu.
*
W czerwcu w Kinie Sokolnia w Słupcy odbyło się uroczyste zakończenie zajęć z psychoedukacji dla uczniów szkół
podstawowych ze Słupcy i powiatu słupeckiego, którzy uczestniczyli w projekcie w roku szkolnym 2015/2016.
Temat przewodni spotkania brzmiał Jesteśmy różni, jesteśmy sobie potrzebni.
w trakcie spotkania odbyły się: seans
z audiobookami, przedstawienie z wykorzystaniem grafoskopu oraz wystawa
prac uczniów wykonanych podczas zajęć
z psychoedukacji.
*
W lipcu i sierpniu można było oglądać w Bibliotece wystawy Lektury czasu
wolnego i Powstanie Warszawskie 1944.
*
W roku szkolnym 2015/2016 w Bibliotece odbywały się spotkania dla
nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy
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i powiatu słupeckiego w ramach sieci
współpracy i samokształcenia pod nazwą Psychoedukacja z wykorzystaniem
tekstów biblioterapeutycznych do zastosowania w praktyce szkolnej. Ponadto
prowadzono grupę na platformie Moodle.
*
W cyklu Szukając książki… Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca systematycznie publikowano recenzje nowych
książek w „Kurierze Słupeckim”, a od
maja 2016 r. w „Głosie Słupcy”.

*
Systematycznie uwalniano książki
w ramach międzynarodowej akcji bookcrossing w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy pod nazwą Książki jak koty
chodzą własnymi drogami.
*
W „Konińskim Kurierze Oświatowym”, w regionalnych czasopismach, na
portalach internetowych i w Radio ZET
Gold Słupca ukazywały się artykuły
i wywiady z pracownikami Biblioteki.

*
Strona internetowa CDN PBP Filia
w Słupcy została wzbogacona o dwie
nowe zakładki: DLA NAUCZYCIELI
(prezentacje, zestawienia bibliograficzne
związane z kierunkami polityki oświatowej państwa obowiązujące w bieżącym
roku szkolnym) i UDZIAŁ W DOSKONALENIU ZAWODOWYM (sprawozdania ze szkoleń, kursów, seminariów,
konferencji, w których brali udział pracownicy naszej placówki).

Ewa Kiwak kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Turku

Kalendarium wydarzeń – Turek
styczeń 2016 – sierpień 2016
C

ykliczne spotkania dla nauczycieli
bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia Nowoczesna
biblioteka szkolna dotyczyły m.in.: pracy
na platformie Moodle, możliwości programu bibliotecznego MOL, wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych
w promocji czytelnictwa. Dużo miejsca
poświęcono realizacji rządowego programu Książki naszych marzeń. Od stycznia
2016 sieć dla nauczycieli bibliotekarzy
Nowoczesna biblioteka szkolna pracuje
również wirtualnie, na platformie Moodle.
*
W lutym dr Karolina Niespodziańska
wystąpiła w Bibliotece z wykładem dla
nauczycieli Próby samobójcze wśród
młodzieży.
*
W lutym Biblioteka uczestniczyła
w pracach jury międzypowiatowego
konkursu recytatorskiego Strzałkowo
2016 Czerwieńcie się, zieleńcie słowa
w Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich.
*
W marcu dr hab. Piotr Gołdyn poprowadził seminarium Chrzest Polski – kilka uwag dydaktycznych. Spotkanie połączone z prezentacją literatury na temat
historii Polski było działaniem nawiązującym do obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski.
*
W marcu wsparto bibliotekę szkolną przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych podczas organizacji
Ogólnopolskiego Harcerskiego Spotkania
z Książką.
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*
W marcu i kwietniu Ewa Kiwak prowadziła warsztaty dla nauczycieli Uczyć
bawiąc, bawić ucząc – o wykorzystaniu
gier w edukacji. Warsztaty cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, wzięło
w nich udział 100 nauczycieli.
*
W marcu, w oparciu o diagnozę potrzeb
nauczycieli, utworzono punkt biblioteczny w Gimnazjum w Malanowie – punkt
został zaopatrzony w książki wspierające
dyrektora i nauczycieli w pracy.
*
W kwietniu dr Karolina Niespodziańska i psychoterapeutka Mariola Nawrocka
poprowadziły w Bibliotece wykład Wypalenie zawodowe – gdy praca przestaje dawać satysfakcję, czyli o moralności i zdrowiu psychicznym w zawodzie nauczyciela.
*
W kwietniu Ewa Kiwak przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli podczas
Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku na temat Uczyć bawiąc, bawić ucząc – o wykorzystaniu gier
w edukacji.
*
W kwietniu w Bibliotece odbyło się
spotkanie autorskie z drem hab. Piotrem
Gołdynem połączone z promocją książki
Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce
Wschodniej, zeszyt 2.
*
W maju Biblioteka wzięła udział w Festiwalu Gier Planszowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku. Podczas spotkania
odbyła się prezentacja gier rozwijających
kreatywność i spostrzegawczość uczniów.
*

W maju Agnieszka Graczyk opracowała foldery reklamowe Nowości dla nauczycieli oraz Książki dla najmłodszych.
*
W maju w Bibliotece odbyła się konferencja dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów Wpływ relacji na efektywność
procesu nauczania i uczenia się. Gościem
specjalnym była dr Marzena Żylińska,
metodyk i neurodydaktyk.
*
W maju w Bibliotece odbyły się warsztaty rozwojowe dla kobiet Metamorfoza
świadomości kobiety, które prowadziła
psychoterapeutka Mariola Nawrocka.
*
W czerwcu Ewa Kiwak przeprowadziła
szkolenie dla nauczycieli podczas Rady
Pedagogicznej w Gimnazjum w Malanowie na temat Uczyć bawiąc, bawić ucząc
– o wykorzystaniu gier w edukacji.
*
Opracowano 6 zestawień bibliograficznych i przekazano je do szkół i placówek oświatowych Turku i powiatu tureckiego.
*
Biblioteka włączyła się w akcje: Cała
Polska czyta dzieciom, Dzień Bezpiecznego Internetu, Bookcrossing. Promowała
publikację elektroniczną serwisu IBUK
LIBRA.
*
W Bibliotece w okresie od stycznia do
czerwca przeprowadzono 12 lekcji bibliotecznych.
*
Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
„REWERS” BIULETYN INFORMACYJNY
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Laura Lewandowska nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie

Książka z rekomendacją
Tytuł: Powiem ci, jak się uczyć: przewodnik dla ambitnych nauczycieli
i rodziców
Autor: Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Harmonia
Sygnatura: 99488

•
•

cy);
podstawowe informacje o stylach
uczenia się;
przykładowe ćwiczenia i pomoce,
które będą przydatne podczas wprowadzania technik uczenia się.

*
Tytuł: Perswazja i manipulacja w pracy
z uczniem
Autor: Ewa Przygońska
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam
Marszałek
Sygnatura: 98942

kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków, a nie zaspokajaniu
celów osobistych i zawodowych nauczyciela.

*
Tytuł: Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji: poradnik dla nauczycieli
i edukatorów
Autor: Julian Piotr Sawiński
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Difin
Sygnatura: 99420

P

ublikacja Powiem ci, jak się uczyć jest
odpowiedzią na potrzeby rodziców,
nauczycieli, trenerów i wychowawców,
którzy czują chęć wzbogacenia swojego warsztatu o narzędzia pomagające
uczniom w nauce i czekają na inspirujące pomysły oraz przykładowe materiały
do pracy. Autorzy przekazują w książce
dotychczas zebrane doświadczenie i wiedzę o tym, jak w swojej codziennej pracy z dziećmi „przemycać” zasady i metody uczenia się. Wszystkie proponowane
w publikacji techniki mogą być stosowane w szkole i w domu przez osoby, które nie muszą mieć do tego specjalnych
uprawnień. Wystarczy pozytywne nastawienie i poczucie humoru, które pozwala
dzieciom się odblokować, a dzięki temu
pełniej wykorzystać własne możliwości.
W poszczególnych rozdziałach publikacji czytelnik znajdzie:
• wskazówki i założenia metodyczne
dotyczące wprowadzania zasad i metod uczenia się w codzienną praktykę
szkolną i domową;
• niezbędną wiedzę („w pigułce”)
o uczeniu się (podstawy funkcjonowania mózgu, pamięć, higiena praROK 2016 NR 2 (26)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania możliwości wykorzystania perswazji i manipulacji w pracy nauczyciela z uczniem jako
jednostką, jak również z grupą uczniów,
rozpatrywanych w kontekście uwarunkowań społecznych i kompetencyjnych
nauczycieli. Perswazja w tym ujęciu to
metoda jawnego wywierania wpływu
na jednostkę lub grupę, której celem jest
zmiana poglądów, postaw i zachowań.
Manipulacja natomiast to planowane
działania ukryte dotyczące sfery społecznej, pedagogicznej i psychologicznej, które prowadzą do osiągnięcia ściśle
określonego przez manipulatora celu.
w przypadku manipulacji w kontaktach
z uczniami cel ten musi być zgodny z etyką zawodową nauczyciela, co oznacza,
że ma służyć wychowaniu i rozwojowi

W poradniku, który w zamyśle ma
być ABC skutecznego działania w edukacji, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono
wybrane problemy zabiegania o wysoką
skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które
nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź.
Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów.
Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie
myślał o potrzebie osiągania wysokich
efektów uczenia się. Na potrzebę aktywizowania i motywowania do uczenia się
uczniów w szkole oraz do pracy nad sobą
wskazywano w różnych dydaktykach od
dawna. W tym poradniku wiele miejsca
poświęcono edukacyjnym innowacjom
jako drodze ku lepszej edukacji i nowoczesnej szkole.
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Mira Olszak nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie

Przedstawiamy biblioteki szkolne
regionu konińskiego.

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława
Dąbrowskiego w Koninie

W

Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie uczy się około 800 uczniów.
Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 18 400 woluminów. Pomieszczenie
biblioteki to wypożyczalnia i czytelnia
z Multimedialnym Centrum Informacji
wyposażonym w 8 komputerów. Obecnie
w bibliotece pracują dwie panie bibliotekarki: Aldona Kulesa i Monika Bąk.
Biblioteka jest czynna codziennie przez
6 do 7 godzin. W miarę możliwości księgozbiór opracowywany jest w programie
bibliotecznym MOL. Systematycznie,
choć w niesatysfakcjonującym stopniu
księgozbiór wyposażany jest w nowości.
Dla uczniów, którzy chcieliby znaleźć
chwilę wytchnienia, przygotowano specjalne miejsce w zacisznym zakątku wypożyczalni.
Nauczycielki bibliotekarki są przede
wszystkim sprzymierzeńcami ucznia i nauczyciela. Starają się wspierać i rozwijać
zainteresowania czytelnicze dzieci, systematycznie współpracują z nauczycielami
wszystkich przedmiotów. Organizują spe-

cjalnie przygotowane lekcje biblioteczne,
imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy,
gazetki, akcje czytelnicze, przerwy z muzyką poważną lub słuchowiskami, minikursy, np. origami. Współpracują z Filią
nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej i
CDN Pedagogiczną Biblioteką Publiczną
w Koninie. Pomagają również przygotowywać się uczniom do konkursów międzyszkolnych.
W opinii nauczycielek bibliotekarek
czytelnicy są różni, niektórzy wpadają tylko po lekturę, inni tylko po to, by
porozmawiać. Są uczniowie regularnie
odwiedzający bibliotekę, zawsze chętnie zamienią kilka słów, są także gotowi
do pomocy i wspierania bibliotekarek.
Większość uczniów najchętniej sięga po
nowości, dlatego tak ważne jest pozyskiwanie nowych książek z wykorzystaniem wszystkich możliwości.
Zdaniem pań bibliotekarek czytanie
zawsze jest świetną formą relaksu. Obie
lubią sięgać po klasykę literatury światowej, po dobry kryminał, ciekawą bio-

grafię czy po fantastykę. Niełatwo im
jednakże podać konkretny ulubiony tytuł, bo wybór książki zależy od nastroju
czytającego.
Pytane o przyszłość czytelnictwa panie stwierdzają, że ludzie od zawsze czuli
potrzebę poszerzania swojej wiedzy, sięgali po książki i inne źródła informacji.
Panie są przekonane, że nigdy nie zabraknie czytelników. Zmieniać się będzie
forma książki, tak jak teraz pojawiają się
e-booki czy audiobooki, w przyszłości
na pewno pojawią się także inne postacie książek, ale chętnych do czytania
z pewnością nie zabraknie. Oprócz starań nauczycieli i bibliotekarzy niezbędny
jest również dobry przykład dla najmłodszych ze strony najbliższych osób.
W opinii pań biblioteki od lat zmieniają swój wizerunek oraz kierunek
działań. Aby pozyskiwać nowych czytelników, bibliotekarze muszą podejmować wiele nowatorskich i skutecznych
działań popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Tydzień z literaturą angielską
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Pasowanie na czytelnika

Dzień wegetarianina w bibliotece

Wypożyczalnia
ROK 2016 NR 2 (26)

Książka dnia (stała wystawka)

Wypożyczalnia
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Mirona Adamska prezes Rady Oddziału TNBSP w Koninie

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich Oddział w Koninie

K

oniński Oddział TNBSP pracuje na
coraz wyższych obrotach. Członkowie Rady Oddziału spotykali się systematycznie, organizując kolejne przedsięwzięcia. Coraz ładniej wygląda strona
internetowa Oddziału, nad którą pracuje
wytrwale Agnieszka Pogorzelska. z kolei
Maja Sobczak opracowała i wykonała
nowy folder reklamowy naszego Oddziału z poszerzonymi informacjami ogólnymi dotyczącymi Towarzystwa.
Jak co roku w styczniu, w Warszawie, odbyło się ogólnopolskie spotkanie
prezesów Oddziałów z Radą Główną
TNBSP. Omawiane były bieżące sprawy,
rozliczenia finansowe i plany działania
na kolejny rok. Zbliża się ważne wydarzenie dla naszego środowiska bibliotekarskiego, czyli międzynarodowy kongres IFLA, który odbędzie się w sierpniu
2017 roku we Wrocławiu.
Po dłuższej przerwie nareszcie udało
się 23 kwietnia zorganizować wycieczkę
do Poznania. Zobaczyliśmy Bibliotekę
Raczyńskich w nowej odsłonie, która
zrobiła na nas mocne wrażenie. Gratulacje dla architekta, który świetnie połączył „stare” z „nowym”. Biblioteka tętni
życiem, podejmuje się organizacji wielu
imprez kulturalnych. Magazyn książek
umieszczony na najwyższej kondygnacji
budynku też zrobił na nas wrażenie. Zajrzeliśmy również do Muzeum Henryka
Sienkiewicza, w związku z ogłoszonym
Rokiem Sienkiewiczowskim (170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci).
Dzień w Poznaniu zakończyliśmy spektaklem Ojczyzna Krystyny Miłobędzkiej. Niosące wiele treści dydaktycznych
przedstawienie również dla dorosłych
było dużym przeżyciem od początku
spektaklu, który współtworzyliśmy z aktorami. Bardzo intrygujące i interesujące
przedstawienie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zorganizowało debatę Rola bibliotek

X

pedagogicznych i szkolnych w systemie
oświaty, która odbyła się w Częstochowie 6 maja 2016 r. Dzięki uprzejmości
pani Danuty Jaszczak – wicedyrektor
CDN PBP w Koninie, pani prezes Oddziału TNBSP w Koninie mogła wspólnie wybrać się na tę debatę. Na spotkaniu
analizowana była ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli bibliotekarzy,
z której wynikało to, o czym wiemy od
lat, czyli niedofinansowanie bibliotek,
marginalizowanie roli nauczyciela bibliotekarza, likwidacja etatów. w tak
niepewnej sytuacji trudno o efektywną,
zaangażowaną pracę. Niestety, przedstawicielka MEN nie doczekała do końca
wystąpień uczestników debaty, a szkoda,
bo rzeczowych, merytorycznych i wyważonych wypowiedzi między innymi pani
prezes Mirony Adamskiej warto byłoby
posłuchać.
Współpraca CDN PBP z Oddziałem
TNBSP zaowocowała wystawą gier
planszowych, które wykonali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie
w ramach konkursu organizowanego
przez Oddział. Prezentowane w wypożyczalni gry budziły powszechne zainteresowanie kształtami, kolorami i pomysłowością.
Nasz Oddział ufundował puchar dla
jednego z recytatorów wiersza występującego na Powiatowym Konkursie Gwarowym organizowanym przez Szkołę

Podstawową nr 15 w Koninie.
Nawiązaliśmy na nowo współpracę
z Konińską Radą Pożytku Publicznego. Zgłosiliśmy nasz Oddział do bazy
danych miasta. w kwietniu przedstawicielki KRPP przeprowadziły z naszą organizacją ankietę związaną z aktualnymi
potrzebami organizacji pozarządowych.
Zwróciliśmy się też o dofinansowanie
naszych działań. Otrzymaliśmy kwotę
1000 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup
nagród dla uczestników projektów Dzieci
dzieciom oraz Lapbook.
W maju, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek Oddział we współpracy z CDN PBP zorganizował spotkanie z Anną Zasadzką, psycholog, która
przedstawiła zebranym sposoby radzenia
sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, od których
uczestnicy spotkania otrzymali prezenty,
w tym piękne książki kucharskie.
Duży projekt Dzieci dzieciom doczekał się podsumowania. Działanie skierowane było do uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych regionu konińskiego.
w pierwszym etapie szkoły organizowały konkurs pięknego czytania. Następnie
laureaci nagrywali wybrane przez siebie
fragmenty książek. Tytuły zaczerpnięte
zostały z listy programu Książki naszych
marzeń. Odpowiednio opisane nagrania
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czytał Bajkę o stolarzu nieznanego autora; Marcin Piguła (II klasa Monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)
czytał Co w rurach piszczy S. Grabowskiego i M. Nejmana; Anna Sylwestrzak
i Weronika Liczbińska (II klasa Technik
geodeta) czytały fragmenty powieści Jak
ocalał świat S. Lema. Adam Kuźmiński
i Filip Szymański (II klasa Technik geodeta) demonstrowali miniroboty i inne
ciekawostki techniczne.
Od września Oddział będzie realizował projekt Lapbook. Nieustannie
serdecznie zapraszamy do współpracy
wszystkie szkoły.

przekazane zostały do CDN Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej w Koninie,
która jest siedzibą Oddziału. w drugim
etapie projektu nastąpiło zarejestrowanie
nadesłanych fragmentów na jednej płycie
CD i stworzenie okolicznościowej okładki do płyty. Zgłosiło się 18 uczestników
ze szkół podstawowych. Koordynacją
pierwszego etapu projektu zajęły się
nauczycielki bibliotekarki. Najczęściej
uczniowie wybierali współczesną prozę,
autorów takich jak np. Roald Dahl, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Joanna
Olech, Agnieszka Stelmaszyk. Podsumowanie projektu odbyło się w CDN PBP
w Koninie 7 czerwca 2016 roku. Dzięki
finansowemu wsparciu Urzędu Miasta
Konina, Oddział mógł ufundować nagro-
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dy nie tylko dla uczniów biorących udział
w projekcie, ale również dla opiekunów
uczniów. w spotkaniu podsumowującym
projekt uczestniczyli pracownicy Urzędu
Miasta Konina pani Zenona Sroczyńska
i pan Bartosz Jędrzejczak. w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie działań
wspierających czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży. Goście otrzymali w prezencie płyty będące efektem projektu czytelniczego Dzieci dzieciom. Uczniowie
Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie
przygotowali świetną oprawę artystyczną spotkania. Julita Semrau i Daria Wilczewska (I klasa Technika architektury
krajobrazu) czytały fragmenty powieści
Tajemniczy ogród F. H. Burnett; Adrian
Moralewski (II klasa Technik stolarz)
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