
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku rozpoczęła 

działalność 20 lutego 1950 roku. 

Biblioteka stanowi bazę naukową dla nauczycieli , studentów i uczniów z Turku i 

powiatu tureckiego. Gromadzi księgozbiór kierując się potrzebami nauczycieli, 

studentów i uczniów, reagując również na zmieniające się potrzeby środowiska 

lokalnego. 

Biblioteka ma charakter: 

 Regionalny 

Placówka ma siedzibę w Turku, ale regionalny zasięg działania. 

 Publiczny 

Stworzona została jako fachowa biblioteka dla nauczycieli, obecnie jest 

dostępna dla wszystkich zainteresowanych. 

 Edukacyjny, naukowy 

Księgozbiór i inne dokumenty gromadzone są zgodnie z profilem 

biblioteki. Biblioteka ma charakter uniwersalnej biblioteki naukowej. 

 

Biblioteka posiada cenne zbiory (stan na koniec roku 2021) 

 44510 woluminów książek z literatury naukowej i popularnonaukowej, 

podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy, literaturę 

metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną, klasykę literatury pięknej, 

kanon lekturowy, 

 4454 oprawnych roczników czasopism, 

 Bogatą ofertę prenumerowanych czasopism 

Oferta dla użytkowników biblioteki: 

 Cenne zbiory, 

 Nowości wydawnicze, 

 Czasopisma w bieżącej prenumeracie, 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne, 

 Profesjonalny warsztat informacyjny, 

 Pełna automatyzacja wypożyczeni 

Oferta dla nauczycieli: 



 Możliwość wypożyczenia jednorazowo do 10 książek, 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne, 

 Opracowanie zestawień bibliograficznych na wskazany temat, 

 Pomoc w organizacji konkursów i imprez szkolnych, 

 Lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne dla uczniów i grup 

przedszkolnych, 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy, 

 Wykłady, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku współpracuje: 

 Organami samorządowymi miasta Turku i Powiatu Tureckiego: 

- działamy na rzecz przedszkoli, szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, 

- działamy na rzecz uczących się, studiujących i doskonalących się 

mieszkańców Turku i powiatu tureckiego 

 Bibliotekami szkolnymi: 

-  prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów, 

- organizujemy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

bibliotekarzy, 

- udzielamy konsultacji indywidualnych, 

- promujemy i uczestniczymy w uroczystościach organizowanych przez 

biblioteki szkolne 

 Szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu: 

- prowadzimy zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla uczniów i grup 

przedszkolnych, 

- realizujemy projekty edukacyjne, 

- realizujemy innowacje pedagogiczne, 

- przekazujemy informacje wspierające nauczycieli, 

- prowadzimy szkolenia, wykłady i warsztaty dla nauczycieli, 

- reagujemy na potrzeby szkół i placówek edukacyjnych, 

- podejmujemy inicjatywy, które wspierają nauczycieli, rodziców i 

opiekunów uczniów. 
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