
Dnia 17 listopada 2015 r., w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, odbyło się  

III spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Przybyła 

większość z zaproszonych bibliotekarzy szkolnych - z kaliskich szkół i placówek powiatowych. 

W sumie w spotkaniu uczestniczyło czterdzieści osób z bibliotek szkolnych  

i Książnicy. 

Tematem spotkania było wypracowanie form współpracy Książnicy z bibliotekarzami 

szkolnymi w ramach Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń” i Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest realizowany 

jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące 

kształcenie ogólne, a także szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci 

 i młodzieży. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie wniosków,  

a w szczególności: 

 pkt. 2 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które 

promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

 pkt. 3 Opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które 

wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną. 

W trakcie spotkania bibliotekarze podzieleni na kilka grup wypunktowywali propozycje 

działań. Wypisano najciekawsze propozycje współpracy, które przełożą się na praktykę,  

a zostaną umieszczone we wnioskach. Najważniejszą rzeczą jaką podkreślano jest 

konieczność włączenia wszystkich nauczycieli różnych przedmiotów w realizację 

programu. Sukces jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy wszystkich nauczycieli  

z bibliotekarzami szkolnymi i biblioteką pedagogiczną.  

Kolejne proponowane działania to: 

 lekcje biblioteczne - tematyczne (do samodzielnego wykorzystania przez nauczycieli  

z materiałów przygotowanych przez Książnicę), 

 warsztaty biblioteczne: dla bibliotekarzy szkolnych (m.in. ewidencja wpływów  

i ubytków, selekcja i inwentaryzacja zbiorów, korzystanie z zasobów elektronicznych 

IBUK, LIBRA, edukacyjne zasoby Internetu, zasady tworzenia zestawień 

bibliograficznych, awans zawodowy nauczycieli, formy promocji zasobów 

bibliotecznych, przygotowywanie prezentacji w programie PowerPoint i Prezi), 

  



 

 warsztaty dla nauczycieli (korzystanie z zasobów elektronicznych IBUK, LIBRA, 

edukacyjne zasoby Internetu, zasady tworzenia zestawień bibliograficznych, awans 

zawodowy nauczycieli, przygotowywanie prezentacji PowerPoint i Prezi), 

 warsztaty dla dzieci i młodzieży (wycieczki do siedziby KP, korzystanie z zasobów 

biblioteki, wyszukiwanie informacji), 

 spotkania autorskie na terenie biblioteki, w szkole lub w bibliotece publicznej, 

 Punkt Biblioteczny (wypożyczenie do biblioteki szkolnej pakietu książek dla nauczycieli  

z zakresu literatury metodycznej i beletrystyki), 

 wystawy tematyczne przygotowane przez pracowników biblioteki (ekspozycja na terenie 

szkoły), 

 konkursy (pomoc w zorganizowaniu konkursów – przygotowywanie materiałów), 

 wieczór w bibliotece (głośne czytanie książek, gawędy o książkach, seanse filmowe 

adaptacji literatury polskiej i światowej), 

 pedagogizacja rodziców (udział w zebraniach rodziców, promowanie czytelnictwa, 

rekomendowanie ciekawych książek), 

 tematyczne gry miejskie (organizowane wspólnie z nauczycielami języka polskiego, 

matematyki czy wychowania fizycznego), 

 Forum Dobrej Książki - książki rekomendowane (utworzenie na stronie KP propozycji 

książek polecanych przez uczniów dla uczniów, przez nauczycieli dla uczniów i inne). 

Jednogłośnie stwierdzono, że wszystkie te działania mają na celu aktywne zaangażowanie 

środowiska nauczycielskiego w rozwój i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

oraz rodziców. 

Druga część spotkania odbyła się w Internetowym Centrum Multimedialnym, gdzie uczestnicy 

zapoznali się ze stroną internetową Książnicy Pedagogicznej i dowiedzieli się, jak wykorzystać 

informacje i bazy danych w swojej pracy. 

Wyłonione obszary współpracy wyznaczają kierunki działań Książnicy i bibliotek szkolnych 

na najbliższe miesiące we wspieraniu rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży. 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 


