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Kalendarium wydarzeń – Konin
wrzesień 2016 – grudzień 2016
We wrześniu Biblioteka włączyła się 

w przygotowanie konferencji me-
todycznych dla nauczycieli wszystkich ty-
pów szkół i placówek oświatowych subre-
gionu konińskiego zorganizowanych przez 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ko-
ninie oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie, które odbywały się 
pod hasłem: Po co? Co? Jak? I kto? Czyli 
o nauczaniu i wychowaniu w roku szkol-
nym 2016/2017. Pracownicy Biblioteki 
poprowadzili konferencję dla nauczycie-
li bibliotekarzy na temat: Wykorzystanie 
TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.

*
We wrześniu wznowiła pracę sieć 

współpracy i samokształcenia nauczycie-
li bibliotekarzy z Konina i powiatu koniń-
skiego. W roku szkolnym 2016/2017 pla-
nowane są kolejne spotkania szkoleniowe 
dla członków sieci.

*
26 września w siedzibie CDN Publicz-

nej Biblioteki Pedagogicznej odbyło się 
spotkanie dla nauczycieli zorganizowane 
przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliote-
karzy Szkół Polskich Oddział Konin oraz 
CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną 
w Koninie, w ramach którego wysłucha-
no wykładu dr Eweliny Poniedziałek na 
temat: Doskonalenie umiejętności psycho-
społecznych pedagogów – kompetencje ko-
munikacyjne. 

*

W październiku rozpoczęto realizację 
innowacji metodycznej Z legendą przez 
Wielkopolskę, która potrwa do końca roku 
szkolnego 2016/2017. Celem innowacji 
jest zapoznanie uczniów z wybranymi le-
gendami Wielkopolski, popularyzowanie 
kultury regionalnej, historii i tradycji, roz-
powszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 
oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. 
W ramach innowacji zostaną przeprowa-
dzone zajęcia dla uczniów klasy drugiej 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie.

*
Tradycyjnie, w październiku – Między-

narodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 
CDN Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 
we współpracy z Biblioteką Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
zorganizowała konferencję dla nauczy-
cieli bibliotekarzy regionu konińskiego. 
Tegoroczne spotkanie nosiło tytuł: Młody 
czytelnik – wyzwaniem dla bibliotekarza. 
Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłu-
chali wykładu prof. Grzegorza Leszczyń-
skiego Trudny czytelnik w bibliotece: mło-
dy dorosły. Oczekiwania, nawyki, lektury 
oraz dra Michała Zająca Czytelnik oporny 
w bibliotece: konteksty – metody pracy. 

Anna Sosnowska z dziećmi podczas realizacji innowacji me-
todycznej „Z legendą przez Wielkopolskę”
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Konferencja była okazją do nagrodzenia 
laureatów konkursów literackich A ja lubię 
czytać i Świat moich książek. 

*
Drugiego listopada przeprowadzono 

w Bibliotece dwa cykle zajęć dla klas III 
i IV oraz klas V i IV Szkoły Podstawowej 
w Grochowach na temat Grywalizacja na 
podstawie lektury Joanny Olech „Dynastia 
Niziołków”.

*
W listopadzie Biblioteka została zare-

jestrowana jako partner akcji Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości. W ramach ak-
cji zorganizowano spotkanie instruktażo-
we Rozwijanie umiejętności wyszukiwania 
informacji z katalogu on-line w systemie 
bibliotecznym SOWA dla uczniów szkół 
gimnazjalnych. Dla wszystkich zaintere-
sowanych dostępna była wystawa książek 
i czasopism na temat Przedsiębiorczość – 
teoria i praktyka. 

*
7 listopada odbyło się kolejne spotka-

nie dla nauczycieli zorganizowane we 
współpracy z Towarzystwem Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Ko-
nin z dr Eweliną Poniedziałek. Tym razem 
uczestnicy wysłuchali wykładu na temat: 
Literatura dziecięca i działalność bibliotek 
szkolnych w Katalonii.

*
9 listopada odbyły się warsztaty dla 

nauczycieli Wykorzystanie e-podręczników 
w nauczaniu. Warsztaty zorganizowane zo-
stały we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju 
Edukacji. Zajęcia poprowadzili pracowni-
cy ORE. Nauczyciele mieli okazję prak-
tycznego zapoznania się z e-podręcznika-

mi i z możliwościami wykorzystania ich 
w swojej pracy dydaktycznej.

*
Od listopada do grudnia przeprowadzo-

na została kolejna edycja cyklu nieodpłat-
nych warsztatów Komputer dla seniora. 
Tematyka zajęć dotyczyła podstawowych 
zagadnień z budowy i zasad działania kom-
putera, obsługi edytora tekstu oraz pracy 
z Internetem. Zajęcia te od lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 

*
Biblioteka wsparła realizację konfe-

rencji Od kultury nauczania do kultury 
uczenia się organizowanej przez Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 
przygotowując zestawienie bibliograficzne 
oraz wystawę tematyczną.

*
W ramach obchodów Światowego Dnia 

Pluszowego Misia Biblioteka zorganizowa-
ła dla dzieci z konińskich przedszkoli spo-
tkania literackie Przygody Misia Uszatka. 
Na spotkaniach dzieci wysłuchały opowia-
dań o Misiu Uszatku, wykonywały prace 
plastyczne, a także brały udział w różnego 
typu grach i zabawach.

*
W ramach współpracy z Zespołem 

Szkół w Żychlinie Biblioteka wzięła udział 
w pracach jury XIV Gminnego Konkursu 
Czytelniczego Czytam, bo lubię. 

*
W listopadzie i grudniu w Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie od-
były się warsztaty dla nauczycieli Story 
Jumper – tworzymy książkę elektroniczną 
zorganizowane przez Bibliotekę. Uczestni-
cy poznali sposoby tworzenia książki inter-

netowej za pomocą programu on-line Story 
Jumper, a także tworzyli własną książkę on-
-line.

*
12 grudnia w Bibliotece odbyło się 

uroczyste podsumowanie konkursu na 
Lapbook tematycznie związany z historią 
powstania i działalnością Cichociemnych. 
Organizatorami konkursu byli Koniński 
Oddział Towarzystwa Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich i CDN Publicz-
na Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. 
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opieku-
nowie otrzymali dyplomy  i książki ufun-
dowane przez Prezydenta Konina Józefa 
Nowickiego oraz TNBSP Oddział w Koni-
nie. Uroczystość wzbogacił występ dzieci 
z Przedszkola nr 32 w Koninie.

*
W tym roku szkolnym Biblioteka kon-

tynuuje współpracę z różnymi szkołami 
w organizacji Punktów Bibliotecznych. 
Nawiązaliśmy kontakt z siedmioma pla-
cówkami, którym udostępniliśmy 132 wo-
luminy oraz pakiet składający się z Czyta-
ka i cyfrowych książek mówionych. 

*
W sierpniu miała miejsce historyczna 

chwila. W „Księdze inwentarzowej” na-
szej Biblioteki pojawił się zapis – książka 
o numerze inwentarzowym – 100 000.

*
Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór 

o 232 woluminy dzięki przystąpieniu do 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa.

*
Przygotowano 23 wystawy tematyczne 

i dwie e-wystawy.

Uczestnicy konferencji „Młody czytelnik – wyzwaniem dla bibliotekarza”
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Kalendarium wydarzeń – Koło
wrzesień 2016 – grudzień 2016

Krystyna Kowalczyk kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Kole

3 września, tradycyjnie jak co roku, Fi-
lia brała udział w Narodowym czytaniu 

Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
*

Od września utworzono dwa punkty Book-
crossingu – w siedzibie Filii w Kole oraz w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole.

*
W październiku, w ramach sieci współ-

pracy i samokształcenia dla nauczycieli 
bibliotekarzy szkolnych regionu kolskie-
go odbyły się warsztaty: Szukamy nowych 
form zachęcenia dzieci do czytania prowa-
dzone przez koleżanki z Filii w Słupcy.

*
W październiku ogłoszony został Kon-

kurs plastyczny Ilustracja do książki „W 
pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewi-
cza przeznaczony dla uczniów szkół pod-
stawowych z Koła i powiatu kolskiego. 
Spośród 100 prac nagrodzono po trzech 
uczestników z klas IV, V i VI. Część nagród 

książkowych dla laureatów ufundowało 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich Oddział w Koninie.

*
W październiku Filia włączyła się 

w uroczystości obchodów Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych połą-
czonych z obchodami Roku Henryka Sien-
kiewicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole 
we współpracy z nauczycielką bibliotekarką 
panią Ireną Tomczyk. Zaproszeni goście 
czytali fragmenty Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza.

*
Od października do grudnia odbyło się 

osiem lekcji bibliotecznych dla uczniów 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Admini-
stracyjnych w Kole, w trakcie których 
młodzież poznawała zasady korzystania 
z elektronicznych baz danych CDN PBP 
w Koninie.

*

W listopadzie Filia zorganizowała dla 
nauczycieli miasta Koła i powiatu kolskiego 
seminarium Budowanie pozytywnych rela-
cji nauczyciel – uczeń prowadzone przez 
dr Karolinę Niespodziańską. Ze względu 
na duże zainteresowanie tematem odbyły 
się dwa spotkania.

*
W listopadzie Filia uczestniczyła w ob-

chodach Dnia Pluszowego Misia w Zespo-
le Szkół w Dębach Szlacheckich na zapro-
szenie bibliotekarki pani Haliny Wiktor-
skiej. Głównym zadaniem było zasiadanie 
w jury turnieju dla grup przedszkolnych 
i klas I-III pod hasłem „W Stumilowym 
Lesie”.

*
W listopadzie zostały przekazane do bi-

bliotek szkolnych w Dębach Szlacheckich 
i Drzewcach pakiety 46 książek dla nauczy-
cieli w ramach Punktów Bibliotecznych.

*
W grudniu przeprowadzono zajęcia dla 

przedszkolaków „W poszukiwaniu Gwiazd-
ki” na podstawie książki Gąska Zuzia i pierw-
sza gwiazdka. W tych spotkaniach wzięło 
udział 101 dzieci z Przedszkola Reksio 
w Kole, Przedszkola nr 5 im. Gromadka Mi-
sia Uszatka w Kole, Przedszkola nr 1 w Kole, 
Przedszkola nr 6 w Kole.

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

Kalendarium wydarzeń – Słupca 
wrzesień 2016 – grudzień 2016
We wrześniu Filia zorganizowała 

spotkanie z rodzicami uczniów 
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Ostrowitem, podczas którego miało 
miejsce wystąpienie pt. Ważność czytania. 
Spotkanie połączone było z Narodowym 
Czytaniem Quo vadis Henryka Sienkiewi-
cza.

*
Od września do grudnia zorganizowano 

w Bibliotece wystawę tematyczną Henryk 
Sienkiewicz 1846–1916. Laureat Literac-
kiej Nagrody Nobla. 100. rocznica śmierci, 
która została przygotowana również w for-
mie e-wystawy i udostępniona na stronie 
internetowej.

*
We wrześniu odbyło się spotkanie dla 

nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i po-
wiatu słupeckiego w ramach sieci współ-
pracy i samokształcenia pod nazwą 
Promocja czytelnictwa, na temat: Prawi-
dłowość organizacji i funkcjonowania bi-
blioteki szkolnej – zadanie na rok szkolny 
2016/2017 – zajęcia warsztatowe metodą 

World Café. Ponadto prowadzono grupę 
na platformie Moodle.

*
We wrześniu przygotowano e-wystawę 

Kierunki polityki oświatowej państwa 2016-
2017. Priorytet 3. Kształtowanie postaw. 
Wychowanie do wartości udostępnioną na 
stronie internetowej www.pbp.cdnkonin.
pl.

*
W październiku przeprowadzono 

warsztaty dla nauczycieli w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego 
w Kole na temat: Szukamy nowych form 
zachęcania dzieci do czytania (organizator: 
CDN PBP Filia w Kole).

*
W październiku i listopadzie przepro-

wadzono zajęcia z psychoedukacji dla 
dwóch grup uczniów kl. II ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza 
w Słupcy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 
w ramach I cyklu pt. Recepta na „wyśmie-
waczy”. 

*
W październiku, w ramach obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych przeprowadzono zajęcia edu-
kacyjne dla dwóch grup uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Giewar-
towie – Spotkanie z bohaterem serii ksią-
żek Albertem Albertsonem; były to seanse 
z wykorzystaniem grafoskopu.

*
W październiku, w ramach obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych przeprowadzono warsztaty 
w grupach zadaniowych dla dwóch zespo-
łów uczniów klas IV–VI w Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Giewartowie – Inscenizacje na podsta-
wie lektur „Babcia Rabuś” i „Lekkie życie 
Barnaby’ego Brocketa”.

*
W październiku przeprowadzono zaję-

cia Akcja wspólne czytanie – dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV–VI 
w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jaku-
bowicz w Ostrowitem w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

*
W październiku i listopadzie zorganizo-

wano zajęcia edukacyjne dla trzech grup 
uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
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im. Maksymiliana Jackowskiego w Słup-
cy na temat Książki elektroniczne, projekt 
e-podręczniki, wolne lektury w ramach 
Narodowego Program Rozwoju Czytelnic-
twa.

*
W listopadzie zorganizowano zaję-

cia edukacyjne dla uczniów z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzałkowie na temat Książki elektro-
niczne, projekt e-podręczniki, wolne lektu-
ry w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa.

*
W listopadzie w Filii odbyło się szkole-

nie dla nauczycieli pn. Metody skuteczne-
go uczenia się, które poprowadziła Sylwia 
Śmigielska z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Słupcy.

*
W listopadzie przeprowadzono szkole-

niową radę pedagogiczną dla nauczycie-
li w Szkole Podstawowej im. Kazimierza 

Janickiego w Cieninie Zabornym na temat 
Formy pracy z książką.

*
W listopadzie odbyło się spotkanie 

z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Za-
bornym na temat Ważność czytania i Czy-
tanie ze zrozumieniem w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

*
W listopadzie odbyło się spotkanie 

z rodzicami uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego w Gie-
wartowie, podczas którego miały miejsce 
wystąpienia: Ważność czytania i Czytanie 
ze zrozumieniem w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

*
W grudniu przeprowadzono zajęcia 

z psychoedukacji dla dwóch grup uczniów 
kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ada-
ma Mickiewicza w Słupcy oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Słupcy w ramach II cyklu 
pt. Poznajemy swoje możliwości i ograni-
czenia.

*
Utworzono trzy Punkty Biblioteczne 

w szkołach podstawowych w Ostrowitem, 
Cieninie Zabornym i Giewartowie, w któ-
rych udostępniono 75 książek.

*
W cyklu Szukając książki… Biblioteka 

Pedagogiczna w Słupcy poleca systema-
tycznie publikowano dziewięć recenzji 
nowych książek w „Głosie Słupcy”.

*
Systematycznie uwalniano książki 

w ramach międzynarodowej akcji book-
crossing Książki jak koty chodzą własnymi 
drogami. 

*
Ukazało się dziewięć artykułów w re-

gionalnych tygodnikach, czasopiśmie „Ko-
niński Kurier Oświatowy”, wiadomości na 
portalach internetowych.

Ewa Kiwak kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Turku

Kalendarium wydarzeń – Turek
wrzesień 2016 – grudzień 2016
Sieć współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli bibliotekarzy „Nowoczesna 
biblioteka szkolna” kontynuuje integrację 
środowiska edukacyjnego z terenu Turku 
i powiatu tureckiego. We wrześniu i grud-
niu odbyły się dwa spotkania: Działo się…! 
Książki naszych marzeń w bibliotekach 
szkolnych oraz Nieprzetarty Szlak z książką 
– o integracyjnej i terapeutycznej wartości 
literatury.

*
We wrześniu i październiku dr Karoli-

na Niespodziańska prowadziła w Filii dla 
czterech grup nauczycieli warsztaty Jak 
wzmacniać samoocenę uczniów.

*
We wrześniu Ewa Kiwak wystąpi-

ła podczas konferencji szkoleniowej dla 
dyrektorów i kierowników filii bibliotek 
pedagogicznych w CDN w Lesznie z pre-
zentacją Blaski i cienie pracy Publicznych 
Bibliotek Pedagogicznych i ich filii w śro-
dowisku powiatowym.

*
We wrześniu, w ramach projektu ORE 

rozpoczęto kompleksowe wspomaganie 
szkół w obszarze Wspomagania uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych (kre-
atywność, innowacyjność, praca zespo-
łowa). Działaniami zostały objęte szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku po prze-
prowadzonej diagnozie potrzeb ukończyła 
już cykl szkoleniowy.

*
W październiku i listopadzie realizo-

wano we wszystkich klasach Gimnazjum 
w Malanowie zajęcia edukacyjne Słowa 
mogą ranić – jak walczyć z hejtem. Warsz-
taty były elementem dużego projektu edu-
kacyjnego realizowanego przez Gminę 
Malanów pod hasłem Wiemy jak pomagać, 
czujemy się bezpiecznie.

*
W październiku i listopadzie przepro-

wadzono zajęcia dla uczniów klas I–III 
szkół podstawowych. Największym powo-
dzeniem cieszyły się: Piraci w bibliotece. 
Zajęcia z zastosowaniem elektronicznej 
książeczki oraz Kiedy będę duży/duża – kim 
zostanę ?

*
W listopadzie i grudniu przeprowadzo-

no dla trzech grup nauczycieli warsztaty 
Praca zespołowa nauczycieli.

*
30 listopada w ramach projektu Cyfro-

wobezpieczni przeprowadzono w Zespole 
Szkół Technicznych w Turku Dzień Bezpie-
czeństwa Cyfrowego w Szkole. Całodzienne 
święto obejmowało konferencję dla całej 
społeczności szkolnej na temat bezpie-
czeństwa cyfrowego oraz trzy warsztaty 

przeprowadzone we wskazanych klasach, 
podsumowaniem była szkoleniowa rada 
pedagogiczna dla nauczycieli szkoły.

*
W grudniu prowadzono w Gimnazjum 

w Grzymiszewie zajęcia dla uczniów pod 
hasłem Grudzień z grami bez prądu. Tym 
razem uczniowie poznali gry rozwijające 
kreatywność, słownictwo i zachęcające do 
czytania.

*
W grudniu dr Karolina Niespodziańska 

prowadziła w Filii warsztaty dla dwóch 
grup nauczycieli Trening asertywności – 
wzmacnianie postaw asertywnych wśród 
uczniów.

*
W grudniu Filia wzięła udział w pra-

cach jury powiatowego konkursu literac-
kiego Każdy ma swoją historię – spisać by 
nie zapomnieć. Konkurs realizowany był 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku.

*
W grudniu rozpoczęto cykl zajęć edu-

kacyjnych dla uczniów w Gimnazjum 
w Malanowie pod hasłem Jesteś niepo-
wtarzalny – rozwijanie poczucia własnej 
wartości.

*
Opracowano sześć zestawień biblio-

graficznych i przekazano je do szkół 
i placówek oświatowych Turku i powiatu 
tureckiego.

*
Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się 

o blisko 200 książek zakupionych w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.
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Agnieszka Graczyk nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie Filii w Turku

Działania szkoleniowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku 
na rzecz wspierania procesu kształcenia i doskonalenia
nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

Organizacja form szkoleniowych dla nauczycieli weszła już 
na stałe w zakres działań Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Tur-
ku. W szkoleniach tych biorą udział nauczyciele z miasta Turku, 
powiatu tureckiego oraz z powiatów ościennych – kolskiego, 
konińskiego, kaliskiego i poddębickiego. W każdym roku szkol-
nym proponujemy nauczycielom szereg spotkań, których pro-
blematyka podyktowana jest zarówno potrzebami zgłaszanymi 
przez samych odbiorców, jak i aktualnymi trendami w polityce 
oświatowej państwa oraz przypadającymi w danym roku roczni-
cami, jubileuszami i patronatami. Celowość i pragmatyzm – to 
główne kryteria, którymi kierujemy się przy wyborze tematyki 
szkoleń.

Formy doskonalenia, które oferujemy nauczycielom, to także 
sposób realizacji i wypełniania zadań, jakie nakłada na nas Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych. Zgodnie z tym dokumentem do naszych zadań 
należy m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół 
i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej. 

Poniżej przedstawiam wybrane przykłady szkoleń, które od-
były się w naszej Filii w roku szkolnym 2015/2016.

Na początku października 2015 roku zorganizowane zostały 
dwudniowe warsztaty Praca z dzieckiem trudnym. Ich celem 
było dostarczenie nauczycielom praktycznych wskazówek do-
tyczących różnych technik pracy z dzieckiem trudnym w szkole, 
przedszkolu i domu. Zajęcia poprowadziła Karolina Niespo-
dziańska – psycholog dziecięcy, doktorantka Uniwersytetu Wro-
cławskiego, która w lutym 2016 roku wygłosiła również w Bi-
bliotece wykład pt. Próby samobójcze wśród młodzieży. Podczas 
tego spotkania omówione zostały najczęstsze motywy zachowań 
suicydalnych, wczesne sygnały ostrzegawcze, schemat rozmo-
wy z uczniem podejmującym próby samobójcze oraz procedury, 

jakie może w takiej sytuacji wdrożyć szkoła. 
Oba szkolenia wynikały bezpośrednio z kierunku realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 – 
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach 
rewalidacyjno-wychowawczych.

Jednym z zadań publicznych bibliotek pedagogicznych 
(zgodnie ze wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem MEN) 
jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzy-
stywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

16 grudnia 2015 roku zorganizowano szkolenie poświęcone 
zasadom bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej Za-
panuj nad pocztą. Jak zarządzać pocztą elektroniczna?. Pod-
czas szkolenia nauczyciele poznali m.in.: krótką historię usługi 
e-mailowej, najważniejsze zasady tworzenia hasła do logowania 
się na swoim koncie mailowym, normy korzystania z poczty 
masowej, zagrożenia związane z pocztą elektroniczną: spam, 
phishing, wirusy. Spotkanie przygotowały i poprowadziły Ewa 
Kiwak i Agnieszka Graczyk z CDN PBP w Koninie Filii w Tur-
ku.

Warto podkreślić, że wiele szkoleń organizowanych w naszej 
Filii przygotowuje nauczycieli do kształcenia i rozwijania kom-
petencji kluczowych uczniów, takich chociażby jak umiejętność 
uczenia się. Doskonałym przykładem na to są dwa kolejne szko-
lenia.

Z ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli spotka-
ły się warsztaty Uczyć bawiąc, bawić ucząc: o wykorzystaniu 
gier w edukacji, zorganizowane w naszej Filii na przełomie mar-
ca i kwietnia 2016 roku. Blisko 100 nauczycieli podczas zajęć 
poznało typologię gier „bez prądu”, ofertę ośrodków promują-
cych idee edurozrywki oraz korzyści wynikające ze stosowania 
gier w edukacji. Prowadząca warsztaty Ewa Kiwak przedstawiła 

Uczestnicy warsztatów „Uczyć bawiąc,
bawić ucząc – o wykorzystaniu gier w edukacji”
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zebranym propozycję kilkunastu gier dostępnych na rynku oraz 
możliwości wykorzystywania ich podczas zajęć w szkole. Warto 
wspomnieć, że następstwem warsztatów były kolejne ciekawe 
wydarzenia, m.in. akcja Godzina relaksu z grami planszowymi 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku 
oraz zajęcia dla uczniów w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego 
w Grzymiszewie. 

Dużą rzeszę nauczycieli, pedagogów i psychologów zgroma-
dziła także konferencja Wpływ relacji na efektywność procesu 
nauczania i uczenia się, która odbyła się 11 maja 2016 roku. 
Gościem specjalnym była na niej dr Marzena Żylińska, meto-
dyk, neurodydaktyk, autorka wielu publikacji, zaangażowana 
w tworzenie ruchu Budzących się szkół. 

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr Żylińskiej pt.: Od 
kultury nauczania i pouczania do kultury uczenia się. Następ-
nie uczestnicy konferencji obejrzeli zarejestrowaną rozmowę 
Marzeny Żylińskiej z profesorem dr n. med., neurobiologiem 
Joachimem Bauerem na temat Znaczenia relacji pedagogicznej 
w procesie nauczania i uczenia się. 

Następna forma doskonalenia – seminarium pt. Chrzest 
Polski – kilka uwag dydaktycznych – doskonale wpisała się 
w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 
Prowadzący spotkanie dr hab. Piotr Gołdyn z CDN w Koninie 
omówił najważniejsze kwestie związane z tematem spotkania: 
przyczyny chrztu Polski oraz wydarzenia historyczne, które go 
poprzedziły. Wskazał także oryginalne sposoby przekazywania 
uczniom wiedzy o chrzcie Polski, wykorzystując np. metodę 6 
kapeluszy Edwarda de Bono lub aplikację LearningApps. Po-
lecił również ciekawą literaturę oraz strony internetowe, m.in. 
portal historyczny historykon.pl.

W działaniach szkoleniowych niezwykle ważne są dla nas 
potrzeby zgłaszane przez samych nauczycieli. Tak było w przy-
padku szkolenia Wypalenie zawodowe – gdy praca przestaje 
dawać satysfakcję, czyli o moralności i zdrowiu psychicznym 

w zawodzie nauczyciela, które odbyło się 5 kwietnia 2016 roku. 
Wielu nauczycieli wyrażało wcześniej chęć udziału w spotkaniu 
poświęconym temu zagadnieniu. Podczas szkolenia uczestnicy 
poznali istotę wypalenia zawodowego – jego definicję, przyczy-
ny, symptomy oraz sposoby zapobiegania. 

Szkolenia organizowane w naszej Bibliotece cieszą się z roku 
na rok coraz większym zainteresowaniem ze strony nauczycieli. 
Coraz częściej istnieje potrzeba organizowania kilku edycji tego 
samego spotkania. Nauczyciele doceniają ciekawą i różnorod-
ną tematykę szkoleń dostosowaną do aktualnych problemów 
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz aspekty 
praktyczne, czyli możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy 
i umiejętności w pracy z uczniem. Nas bardzo to cieszy, ale i zo-
bowiązuje do tego, aby w kolejnych latach oferta kierowana do 
nauczycieli była równie atrakcyjna i zgodna z ich oczekiwaniami.

Konferencja „Wpływ relacji na efektywność
procesu nauczania i uczenia się”
(prowadząca dr Marzena Żylińska)

Seminarium „Chrzest Polski – kilka uwag dydaktycznych” 
(prowadzący dr hab. Piotr Gołdyn)
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Mira Olszak nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie

Przedstawiamy biblioteki
szkolne regionu konińskiego.
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie

W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie pracują dwie 
bibliotekarki – panie Dorota Czeladzińska i Sylwia Kaź-

mierska, które dzielą etat na pół. Biblioteka dostępna jest dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców przez 25 godzin tygodniowo. 
W tym roku szkolnym uczęszcza do niej 432 uczniów. Księ-
gozbiór liczy ponad 10 tysięcy woluminów, w tym 27 tytułów 
podręczników dla uczniów klas I–V w ramach „darmowego 
podręcznika”.

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: w jednym 
mieści się wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, z dwoma 
stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, drukar-
ki i do programu MOL Optivum (jedno stanowisko dla uczniów) 
i miejscem do spokojnego czytania, a w drugim pomieszczeniu 
usytuowana jest czytelnia, w której nauczyciele mogą przeprowa-
dzać zajęcia z mniejszą liczbą uczniów. W bibliotece odbywają 
się kiermasze książek z wydawnictw, z którymi współpracuje bi-
blioteka. Odbywały się również kiermasze podręczników, podczas 
których młodsi uczniowie mogli odkupić książki od starszych klas. 
Poza kiermaszami książki są kupowane i pozyskiwane z prowizji 
kilka razy w roku. Nowości eksponowane są na wyróżnionej półce.

Bibliotekę szkolną najchętniej odwiedzają uczniowie klas 
młodszych. Najchętniej wypożyczają książki przyrodnicze, książ-
ki o zwierzętach, bajki, powieści i opowiadania dla dzieci, książki 
o sporcie. Starsi uczniowie przychodzą głównie po lektury.

Biblioteka współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną. Kilka 
razy do roku uczniowie udają się tam na wycieczki tematyczne. 
Biblioteka szkolna organizuje konkursy i lekcje biblioteczne, re-
gularnie aktualizowane są gazetki ścienne. Na przełomie stycznia 
i lutego każdego roku odbywa się pasowanie na czytelników klas 
pierwszych. Przed świętami Bożego Narodzenia biblioteka zorga-
nizowała akcję „Czytanie przy choince” – chętni rodzice czytali 
uczniom klas młodszych wybrane książki. Do działania włączył 
się również Pan Dyrektor. W ostatnim czasie biblioteka brała 
udział w programie „Książka Marzeń” oraz „Jak nie czytam, jak 

czytam”. W październiku odbyło się spotkanie z najlepszymi czy-
telniczkami w roku szkolnym 2015/2016. Uczennice opowiadały 
o swoich ulubionych książkach, co lub kto skłonił je do czytania, 
odpowiadały na pytania uczniów.

Bibliotekarki starają się jak najlepiej zaspokajać potrzeby 
czytelnicze uczniów poprzez odpowiedni dobór lektur, trafiający 
w gust czytelniczy dzieci. Dzięki tym działaniom uczniowie do-
stają to, czego oczekują i czym aktualnie są zainteresowani, a to 
wpływa na częstsze odwiedziny uczniów w bibliotece i wzrost 
czytelnictwa.

Dzieci chętnie czytają, szczególnie uczniowie młodsi. Bardzo 
często pytają o nowości. Szkoda, że starsi uczniowie odwiedza-
ją bibliotekę tylko po lektury. Z pewnością, poprzez odpowiednie 
wzbudzenie zainteresowania, również i oni znaleźliby czas na 
przeczytanie książki spoza kanonu lektur. 

Pani Dorota Czeladzińska sama lubi czytać. Niedawno sięgnęła 
przypadkowo po książkę Ono Doroty Terakowskiej. Lektura oka-
zała się na tyle interesująca, że skłoniła Panią Dorotę do przeczyta-
nia kilku innych tytułów tej autorki. Pani Czeladzińska szczególnie 
poleca właśnie książkę Ono oraz Samotność Bogów tej autorki.

Zdaniem Pani Czeladzińskiej, mimo że współczesne czasy są 
coraz bardziej zdominowane przez IT, to tradycyjne czytelnictwo 
nadal będzie obecne w naszym życiu. Jednak aby tak było, to my 
– dorośli musimy dołożyć starań, aby dzieci pozostające pod naszą 
opieką dokonywały jak najlepszych wyborów. 

Lekcja o Mozarcie 

Spotkanie z najlepszymi czytelniczkami

Pasowanie na czytelników
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Książka z rekomendacją
Laura Lewandowska nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie

Tytuł: Krajoznawstwo tradycja i współ-
czesność
Autor: Hanna Prószyńska-Bordas
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Difin SA
Sygnatura: 100163 [czytelnia]

Książka prezentuje rozwój krajo-
znawstwa w perspektywie przemian 
historycznych. Przedstawia dziejowe 
uwarunkowania polskiego krajoznaw-
stwa, tradycyjne formy uprawiania kra-
joznawstwa i przekazywania wiedzy 
krajoznawczej (np. opowieść, eksponaty 
muzealne), a także innowacje wykorzy-
stywane w gromadzeniu i popularyza-
cji wiedzy krajoznawczej (multimedia, 
aplikacje mobilne, drony, rzeczywistość 
rozszerzona).

Opisując szereg krajowych inicjatyw 
podejmowanych w celu popularyzacji 
walorów krajoznawczych Polski, autor-
ka wskazuje m.in.:
• jak uprawiać i upowszechniać kra-

joznawstwo, by uczyło i bawiło,
• jak zainteresować swoją rodzinę, kla-

sę, gości skarbami historii i pięknem 
przyrody,

• jak zaprojektować ciekawy program 
poznawczy podczas wyjazdu,

• jak nie zatracić dziedzictwa, które-
mu na imię Polska.

Tytuł: Logopedia artystyczna 
Red. nauk.: Barbara Kamińska, Stani-
sław Milewski
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Harmonia Universalis
Sygnatura: 100172

Monografia Logopedia artystyczna 
stanowi cenne uzupełnienie serii pod-
ręczników logopedycznych publiko-
wanych przez wydawnictwo naukowe 
Harmonia Universalis. Tom jest warto-
ściowy merytorycznie – proponuje się 
w nim sposób ujmowania określonego 
w tytule działu logopedii oraz zakresy, 
treści, a także metody i techniki pracy 
w dziedzinie logopedii artystycznej.

Tytuł: Specjalne potrzeby edukacyjne
Autor: Agnieszka Olechowska
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauko-
we PWN
Sygnatura: 100279

Książka Agnieszki Olechowskiej to 
interdyscyplinarne kompendium wiedzy 
o specjalnych po-trzebach edukacyjnych 
przydatne nauczycielom i innym profe-
sjonalistom, rodzicom oraz studentom 
przygotowującym się do pracy w przed-
szkolu i w szkole. Autorka omówiła 
w nim teorię oraz praktykę kształcenia 
dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, odwołując się do polskich re-
aliów, procedur oraz obowiązujących re-
gulacji prawnych. Nakreśliła nowe kie-
runki rozwoju systemu edukacji – uni-
wersalne projektowanie w edukacji oraz 
zarządzanie różnorodnością w szkole. 
Szczegółowo przedstawiła przyczyny, 
objawy oraz możliwości dostosowania 
wymagań edukacyjnych i pomocy dy-
daktycznych dla dzieci doświadczają-
cych:
• niepełnosprawności intelektualnej 

oraz ruchowej,
• uszkodzeń słuchu i wzroku,
• niedostosowania społecznego,
• specyficznych trudności w uczeniu się,

• zaburzeń komunikacji językowej,
• chorób przewlekłych (epilepsji, cu-

krzycy, astmy, mukowiscydozy i in-
nych),

• sytuacji kryzysowych lub trauma-
tycznych,

• niepowodzeń edukacyjnych,
• zaniedbań środowiskowych,
• trudności adaptacyjnych,
• autyzmu.

*
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Lp. TYTUŁ PLACÓWKA
Konin Koło Słupca Turek

1. BIBLIOTEKA W SZKOLE X X X X
2. BIBLIOTEKARZ X X
3. BIBLIOTERAPEUTA X X
4. CHARAKTERY X X
5. CHIDUSZ X
6. CHOWANNA X
7. COACHING X
8. COACHING EXTRA X
9. COGITO X
10. CZYSTA ENERGIA X
11. DELTA X
12. DYREKTOR SZKOŁY X X X
13. ECHO TURKU X X
14. EDUKACJA STUDIA BADANIA X X X
15. EDUKACJA DOROSŁYCH X X
16. EDUKACJA I DIALOG X
17. EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH X
18. GAZETA KLECZEWSKA X
19. GAZETA SŁUPECKA X
20. GAZETA WYBORCZA X
21. GŁOS NAUCZYCIELSKI X
22. GŁOS PEDAGOGICZNY X X
23. GULIWER X X
24. INFORMATOR SŁUPECKI: BEZPŁATNY BIULETYN MIEJSKI X
25. INTEGRACJA X
26. JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM X X
27. JĘZYK POLSKI W LICEUM X X
28. JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV–VI X X
29. KINO X
30. KONIŃSKI KURIER OŚWIATOWY X X X X
31. KRONIKA WIELKOPOLSKI X X
32. KULTURA I EDUKACJA X
33. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO X
34. KURIER INTERNETOWY SŁUPECKI X
35. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY X X X
36. LITERATURA NA ŚWIECIE X X
37. MŁODY TECHNIK X X X
38. MONITOR WIELKOPOLSKI X X X X
39. NATIONAL GEOGRAPHIC X
40. NAUCZANIE POCZĄTKOWE X X X
41. NAUCZYCIEL I SZKOŁA X X
42. NEWSWEEK POLSKA X X
43. NIEBIESKA LINIA X X X X
44. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA X X X
45. NOWA SZKOŁA X X X X
46. NOWE KSIĄŻKI X

Wykaz czasopism dostępnych w CDN 
PBP w Koninie i jej filiach w 2017 roku

Aleksandra Czajkowska kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni
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47. PAMIĘĆ.PL X X X X
48. PEDAGOGIKA SPOŁECZNA X X
49. POLITYKA X
50. POLITYKA SPOŁECZNA X X
51. POLONISTYKA X X X
52. POLSKA. GŁOS WIELKOPOLSKI X
53. PORADNIK BIBLIOTEKARZA X X X X
54. PORADNIK JĘZYKOWY X
55. PRACA SOCJALNA X X X X
56. PRAWA DZIECKA X
57. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE X X X X
58. PRZEGLĄD KOLSKI X
59. PRZEGLĄD KOMUNALNY X
60. PRZEGLĄD KONIŃSKI X
61. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI X
62. PRZEKRÓJ X
63. RECYKLING X
64. REMEDIUM X X X
65. RUCH PEDAGOGICZNY X X
66. SERWIS INFORMACYJNY – NARKOMANIA X X X X
67. SIELSKIE ŻYCIE X
68. SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH X
69. STUDIA SOCJOLOGICZNE X
70. SYGNAŁ MAGAZYN WYCHOWAWCY X X
71. SZKIEŁKIEM I OKIEM X
72. SZKOŁA SPECJALNA X X X
73. ŚWIAT MATEMATYKI X
74. ŚWIAT PROBLEMÓW X
75. ŚWIETLICA W SZKOLE X X X X
76. UCZYĆ LEPIEJ X
77. TYGODNIK POWSZECHNY X
78. VICTOR GIMNAZJALISTA X
79. VICTOR JUNIOR X
80. WĘGIEL BRUNATNY X
81. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE X
82. WIEDZA I ŻYCIE X X
83. WODOCIĄGI I KANALIZACJA X
84. WSPÓLNE TEMATY X X
85. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE X X X
86. WYCHOWANIE MUZYCZNE X
87. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ X X X X
88. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU X X X X
89. WYCHOWAWCA X X
90. ZIELEŃ MIEJSKA X
91. ZWIERCIADŁO X
92. ŻYCIE SZKOŁY X X X X
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CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Mirona Adamska prezes Rady Oddziału TNBSP w Koninie

Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Koninie

Towarzystwo we współpracy z CDN 
Publiczną Biblioteką Pedagogiczną 

w Koninie zorganizowało dwa spotkania 
z dr Eweliną Poniedziałek, pracownikiem 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Ar-
tystycznego w Kaliszu. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 26 września 2016 roku w sie-
dzibie biblioteki pedagogicznej w Koninie. 
Wykład zatytułowany Doskonalenie umie-
jętności psychospołecznych pedagogów był 
wstępem do zagadnień dotyczących kom-
petencji komunikacyjnych nauczycieli. 
Pani doktor, mimo że wygłosiła wykład na 
zasadzie wolontariatu, zadeklarowała, że 
chętnie spotka się z grupą nauczycieli ko-
nińskich jeszcze raz. Rzeczywiście, 7 listo-
pada 2016 roku pani doktor na drugim spo-
tkaniu poruszyła temat Literatura dziecięca 
i działalność bibliotek szkolnych w Katalo-
nii. Pani doktor korzystała z materiałów 
pozyskanych podczas pobytu w Hiszpanii, 
demonstrowała zdjęcia i opatrywała je ko-
mentarzem z osobistymi przemyśleniami. 
Niektóre prezentowane przykłady działań 
katalońskich bibliotekarzy możemy prze-
nieść na nasz polski grunt bez modyfikacji.

Pani prezes konińskiego Oddziału 
TNBSP Mirona Adamska wzięła udział 
w ogólnopolskim spotkaniu prezesów 
Oddziałów, które odbyło się 19 listopada 
2016 roku w Warszawie. Podczas zebrania 
omówiono sprawy organizacyjne związa-
ne z nadchodzącymi wyborami do Rady 
Głównej Towarzystwa, które przypadają 
w styczniu 2017 roku.

Rozstrzygnięcie kolejnego projektu 
realizowanego przez koniński Oddział 
TNBSP odbyło się 12 grudnia 2016 roku 
w siedzibie biblioteki pedagogicznej w Ko-
ninie. Tym razem podsumowany został 
konkurs na lapbooka związanego tema-

tycznie z historią i działalnością Cicho-
ciemnych. Projekt podsumował przewod-
niczący jury doktor habilitowany UAM 
pan Piotr Gołdyn. Wyraził nadzieję, że 
praca nad stworzeniem lapbooków przy-
czyniła się do pogłębienia wiedzy uczniów 
z historii Polski. Nagrody dla uczestni-

ków projektu ufundował prezydent miasta 
Konina pan Józef Nowicki (na zdjęciach 
– przewodniczący jury, laureaci i organi-
zatorzy konkursu oraz młodzi wykonawcy 
„części artystycznej”).

Szkoły i placówki oświatowe kilka razy 
zwróciły się do Oddziału o sprawowanie 
patronatu nad organizowanymi imprezami.

Nauczycielki bibliotekarki należące do 
Towarzystwa włączały się w organizację 

wielu ogólnopolskich imprez w swoich bi-
bliotekach, przeprowadzały autorskie kon-
kursy, spotkania z pisarzami. Szczegółowy 
wykaz działań członków TNBSP znaleźć 
można w corocznych obszernych sprawoz-
daniach merytorycznych przygotowanych 
przez Oddział do Rady Głównej.


