
KONSULTACJE 

 
Udzielamy indywidualnych konsultacji, które obejmują zagadnienia związane z pracą biblioteki.  
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

 TEMATYKA KONSULTACJI  KONTAKT 
    

  Ewidencja wpływów i ubytków Dział gromadzenia, uzupełniania 
 Selekcja zbiorów i opracowania zbiorów 

 Inwentaryzacja zbiorów  Małgorzata Kołodziej 

 Gromadzenie zbiorów, wykorzystanie  Internetu  Monika Antczak 

 w gromadzeniu zbiorów  Iwona Maciejewska 

  Język haseł przedmiotowych BN tel. (62) 767 68 58 

 Komputeryzacja bibliotek e-mail: mal_kol@poczta.onet.pl   
  

  Opis formalny wydawnictw zwartych i ciągłych      

  Organizacja katalogu alfabetycznego i rzeczowego      

 Obsługa systemu Sowa      

    

  Obiekty zabytkowe w bibliotece (fotografie, starodruki, Dział zbiorów specjalnych 

 rękopisy, grafika, kartografia). Co i jak opracowujemy?  Bogumiła Celer 

  Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych  Anna Wojtynka 

 (dokumentów elektronicznych, filmów, dokumentów tel. (62) 767 68 58 
 dźwiękowych) e-mail: b.celer@kp.kalisz.pl 

  Korzystanie z zasobów elektronicznych IBUK. LIBRA      

   

  Zasady tworzenia zestawień bibliograficznych Dział informacyjno- 

  Opis bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów bibliograficzny 

 i fragmentów książek  Henryka Karolewska 

 Awans zawodowy nauczycieli 

Katarzyna Kubiak 

Róża Pomiecińska 

 Wypożyczanie międzybiblioteczne  Jerzy Wasilkowski 

 Biblioteki cyfrowe tel. (62) 767 68 83, 

 Otwarte Zasoby Edukacyjne e-mail: h.karolewska@kp.kalisz.pl   
 

  Zastosowanie programu SOWA do kartotek      

 Prenumerata czasopism      

 Digitalizacja zbiorów      

  Udostępnianie zbiorów w systemie SOWA II Dział udostępniania zbiorów 

  Formy promocji zasobów bibliotecznych  Marianna Marciniak 

  Praca z katalogiem alfabetycznym i rzeczowym  Jolanta Szymańska 

 Prowadzenie statystyki wypożyczeń  Aldona Zimna 

  Szkolenie w zakresie wyszukiwania książek w katalogu tel. (62) 767 68 83 
 on-line e-mail: m.marciniak@kp.kalisz.pl 

    

  Prawidłowe przechowywanie zbiorów bibliotecznych Dział magazynów i konserwacji 
  Konserwacja zbiorów oraz oprawa i naprawa materiałów zbiorów 

 bibliotecznych wykonywana na odpowiednim sprzęcie,  Marcin Mikołajczyk 

 a także rekonstrukcja zniszczonych książek współczesnych  Magdalena Kobierska 

 robiona we własnym zakresie  Bartłomiej |Bocian 

  Przygotowywanie opraw zabezpieczających czasopisma tel. (62) 767 68 64 

 Selekcja uszkodzonego księgozbioru e-mail: m.mikolajczyk@kp.kalisz.pl  
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