
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 

 

„Promocja ciekawych projektów Biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy” 

 

27 września 2017 r. zorganizowano I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy z powiatu słupeckiego. Zaplanowano, że w tym roku szkolnym, spotkania będą 

odbywały się w bibliotekach szkolnych, dzięki czemu poznamy ich siedziby i organizację. Jako 

pierwsza gościła nauczycieli bibliotekarzy z naszej sieci współpracy i samokształcenia biblioteka 

szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. 

 

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie rozpoczęła Hanka Kasperska-Stróżyk, przedstawiła 

program warsztatów, w którym przewidziano, zaprezentowanie ciekawych działań Biblioteki 

Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy: realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

projekty edukacyjne, aktualne oprogramowanie katalogu Biblioteka on-line MOL NET+. Następnie 

przekazanie informacji dotyczących: oferty Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Słupcy na rok szkolny 2017/2018, także konkursów 

organizowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Na zakończenie zaplanowano 

zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z tematyką deskryptorów w kontekście nowej koncepcji opisu 

rzeczowego, który obowiązuje od początku 2017 r.  
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Maria Radoń-Kowalska (ZSZ w Słupcy) 

 

Maria Radoń-Kowalska opowiedziała o tym jak w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Słupcy przebiegała realizacja Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Zakupu nowości wydawniczych dokonano w oparciu o ankiety przeprowadzone 

wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, potem promowano je przez ogłoszenie na stronie 

internetowej szkoły. W bibliotece odbywały się konkursy czytelnicze: „Najlepszy Czytelnik roku 

szkolnego 2016/2017”, „Najaktywniej czytająca klasa w szkole”. Zorganizowano imprezę 

czytelniczą „Dzień Głośnego Czytania”. W październiku 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z 

Martą Fox, poprzedzone imprezą czytelniczą, dzięki której uczniowie zapoznali się z sylwetką 

poetki, powieściopisarki, eseistki – Marty Fox. Natomiast w czerwcu 2017 r. zorganizowano w 

szkole Ogólnopolską akcję masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – popularyzującą 

czytanie jako sposób na twórcze spędzanie wolnego czasu oraz zachęcanie uczniów do 

wypożyczania książek na wakacje. 
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Maria Radoń opowiedziała o ciekawym i wartościowym projekcie edukacyjnym „Razem 

przeciwko przemocy” realizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy w partnerstwie z 

Zespołem Szkół Zawodowych w Słupcy, przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. Celem projektu 

było kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec przemocy z 

uwzględnieniem różnych jej form: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, także 

zaniedbania. W ramach tego projektu przeprowadzono konkurs na  opowiadanie, esej dotyczący 

zagadnień przemocy. Powstała publikacja „Stop przemocy. Pomóż mi!”, w której znalazły się prace 

nagrodzone w konkursie. Uczniowie zaprojektowali okładkę i zakładkę do tej książki (wybrane  w 

drodze prowadzonych konkursów). 

Na podstawie ewaluacji projektu udało się zebrać informacje, które pokazały, że zwiększyła się 

świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy, podniósł się poziom zaangażowania uczniów 

w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy.  

 

 
 

Maria Radoń-Kowalska (ZSZ w Słupcy) 

 

Anna Chudzińska (CDN PBP Filia w Słupcy) przekazała informacje bieżące dotyczące: 

 

 Konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Bądź EKO, 

działaj EKO” – I edycja pod hasłem „Walka ze smogiem” dla dzieci i młodzieży wszystkich 

typów szkół z terenu Wielkopolski,  

 Konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Warto wiedzieć, 

warto zobaczyć” – I edycja pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy” dla 

nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych bibliotek pedagogicznych, 

 Informatora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i oferty edukacyjnej do grudnia 

2017 roku,  

 Punktów Bibliotecznych i możliwości utworzenia ich w szkołach powiatu słupeckiego w 

roku szkolnym 2017/2018.  

 



Hanka Kasperska-Stróżyk (CDN PBP Filia w Słupcy) zapoznała nauczycieli bibliotekarzy z 

nową dla nich tematyką deskryptorów. Biblioteka Narodowa wprowadziła nowy rodzaj języka 

informacyjno-wyszukiwawczego obowiązującego w bibliotekach przy opracowaniu zbiorów. 

Słownictwo tego języka nazywa się deskryptorami i w przyszłości całkowicie ma zastąpić hasła 

przedmiotowe stosowane do tej pory zarówno przez Bibliotekę Narodową jak i biblioteki publiczne. 

Nowa koncepcja opisu rzeczowego opartego o Deskryptory Biblioteki Narodowej obowiązuje od 

początku 2017 roku.  

Wprowadzane deskryptory mają być przede wszystkim dużym ułatwieniem dla czytelników 

przy wyszukiwaniu zbiorów w bibliotekach. Każdy opracowany według nowych procedur 

dokument książka, film, audiobook będzie łatwiejszy do odszukania dla czytelnika, dzięki 

zastosowaniu sformułowań zbliżonych do języka naturalnego. 

Biblioteka Narodowa systematycznie organizuje spotkania dla bibliotekarzy w ramach dni 

otwartych, w związku z koniecznością dostosowania opracowania książek i innych zbiorów 

bibliotecznych do wymagań BN. 

 

W I spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu 

słupeckiego wzięło udział 14 uczestników. 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Foto. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


