I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
„Nowoczesna Biblioteka Szkolna”
17 października 2017 roku odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 spotkanie
w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Nowoczesna
Biblioteka Szkolna”. Wzięło w nim udział 22 nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek miasta
Turku i powiatu tureckiego. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Szkolnej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku.

Pierwszym punktem spotkania było zwiedzanie lokalu Biblioteki, która niedawno przeszła
gruntowny remont. Panie Elżbieta Nowak i Aleksandra Antczak oprowadzały nas po lokalu
Biblioteki prezentując odnowione i bardziej funkcjonalne pomieszczenia.
Następnie Agnieszka Graczyk – nauczyciel bibliotekarz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku – wystąpiła z prezentacją
pt. Formy rozwijania zainteresowań czytelniczych – po konferencji „Polubić czytanie”.
Przekazała zebranym również informacje w imieniu pani Mirony Adamskiej – prezes
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddziału w Koninie. Dotyczyły one
m.in. możliwości występowania o patronat Towarzystwa dla przedsięwzięć podejmowanych
w bibliotekach szkolnych oraz konkursu „Gawęda o Wiśle” na wykonanie kart do teatrzyku
Kamishibai.
Potem pani Ewa Kiwak – kierownik Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku – poinformowała o aktualnych konkursach Zarządu
Województwa Wielkopolskiego:
- Bądź EKO, działaj EKO!,
- Warto wiedzieć, warto zobaczyć,
- Wielkopolskie pejzaże.
Przedstawiła także ofertę zajęć w CDN PBP w Koninie Filii w Turku na rok szkolny
2017/2018 oraz ofertę doskonalenia proponowaną przez CDN w Koninie.

Kolejne ogłoszenia dotyczyły:
 X Jubileuszowej Konferencji pod hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych 2017 „Książka nas łączy”, organizowanej przez CDN PBP w Koninie oraz
PWSZ w Koninie,
 warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej pt. „Biblioteka pełna wrażeń – innowacyjna koncepcja czytania
wrażeniowego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych ”, które odbędą się
w CDN PBP w Koninie,
 zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych w Bramie Poznania –
interaktywnym Centrum Ostrowa Tumskiego w Poznaniu,
 serwisu Moje Stypendium gromadzącego oferty konkursów, stypendiów i staży dla
uczniów i studentów.
Pani Ewa przypomniała także o usłudze, którą realizuje CDN PBP w Koninie i jej filie –
tworzenie punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych.

Kolejnym tematem spotkania było „Skontrum po nowemu”. Pani Ewa Kiwak przedstawiła
zasady przeprowadzania skontrum według nowych zasad, omawiając podstawy prawne,
terminy, procedury, harmonogram oraz wymagane dokumenty.

Spotkanie przebiegało w miłej i pracowitej atmosferze. Uczestniczący w nim nauczyciele
bibliotekarze z uwagą słuchali prezentowanych treści i na bieżąco dzielili się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami. Całość umilał nam słodki poczęstunek przygotowany
przez koleżanki z Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku.
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