
II spotkanie online w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego 

 

Dnia 11.02.2021 r. w PBP Filia w Słupcy o godz. 12:00 odbyło się spotkanie sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego w 

sytuacji zdalnej pracy on-line, które zorganizowała i poprowadziła nauczycielka – 

bibliotekarka z CDN PBP w Koninie Iwona Wojtalik. Nauczycielki bibliotekarki z Filii w 

Słupcy rozpoczęły spotkanie i powitały zebranych.  

Iwona Wojtalik przedstawiła temat spotkania: Książki 2020. Podsumowanie roku 2020 

w literaturze. Za pomocą prezentacji przedstawiła ciekawe wydawnictwa dla dorosłych, 

omówiła Literacką Nagrodę Nobla dla Luise Gluck, jej biografię i ciekawostki z życia. Przy 

okazji opowiedziała o seksskandalu w Komitecie Noblowskim, o czym  z resztą powstała 

książka Klub. Zebrani zostali zapoznani ze statystykami Nagród Nobla, które przyznawane są 

od 119 lat. Prowadząca omówiła nagrodzone książki, jakie przyznawane są w dziedzinie 

literatury: Nagroda Badera, Międzynarodowa Nagroda Badera, Nike, Nike Czytelników, 

Angelus, Nagroda Conrada, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagroda Literacka m. st. 

Warszawy, Paszporty Polityki, Książka Roku 2020 polskiej sekcji IBBY, Ogólnopolska 

Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego, Skrzydła Dedala. 

Kolejnym punktem spotkania było omówienie rankingu 10 książek 2020 roku według 

redakcji magazynu Książki – dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania 

poznali również tytuły książek, które stanowią zapowiedzi czytelnicze. Na zakończenie 

poznaliśmy ciekawostki, że 500 +, koronawirus to najciekawsze słowa roku. Kolejna 

informacja dotyczyła twórczości Orwella i Shawa, która została umieszczona w domenie 

publicznej. Poznaliśmy również ranking książek pod względem najlepszych i najgorszych 

okładek Kupiłbym tę książkę, gdyby nie okładka według internautów  Na zakończenie 

koleżanka przypomniała Patronów Roku 2021 oraz hasło nadchodzącego Tygodnia Bibliotek 

Znajdziesz mnie w bibliotece. 

Prowadząca w sposób interesujący i z wielkim znawstwem tematu podsumowała rok 

2020 w literaturze. 

W spotkaniu sieci i samokształcenia uczestniczyło 10 nauczycieli – bibliotekarzy. 
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