Dnia 24 maja 2017 r. odbyło się kolejne, 6., spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Spotkanie miało miejsce
w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i wzięło w nim udział 35 nauczycieli-bibliotekarzy. Oprócz tematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży
poruszono zagadnienia związane z przemocą wśród dzieci i młodzieży.
Pani st. sierż. Agnieszka Olejnik-Mucha, która została zaproszona z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, wygłosiła prelekcję na temat przemocy wobec dzieci
i w jaki sposób nauczyciel-bibliotekarz może zareagować widząc u dziecka symptomy wskazujące, że jest ono ofiarą przemocy domowej, aby pomóc i otoczyć
je opieką. Bibliotekarz może stać się jednym z ogniw w zawiłej procedurze pomocy.
Kolejnym punktem spotkania, prowadzonym przez Panią Aldonę Zimną była prezentacja na temat promocji czytelnictwa wśród dzieci za pomocą techniki
Kamishibai. Jest to forma angażująca uwagę dzieci, które podczas zapoznawania się z lekturą, nie tylko słuchają treści bajki, ale mogą też tworzyć ją samą.
Sprzyja to rozwojowi wyobraźni dzieci i zachęca je do samodzielnego redagowania fabuły. Tematyka promocji czytelnictwa zawsze sprzyja gorącym dyskusjom
i zachęca uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy z dziećmi i młodzieżą. Tym razem rozmawiano o idei Nocy w Bibliotece, co można zrobić,
aby dzieci nie nudziły się spędzając długie godziny w bibliotece w godzinach wieczornych i nocnych i jakie kroki należy podjąć , aby zachęcić je do uczestnictwa
w kolejnych imprezach tego typu. Ostatnim punktem spotkania poprowadzonym, przez Panią Małgorzatę Kołodziej, był temat: Reforma edukacji w bibliotekach
szkolnych, czyli reorganizacja biblioteki szkolnej po zapowiadanej reformie oświaty. Podkreślono jak ważnym jest fakt przeprowadzenia skontrum przed
zakończeniem pracy biblioteki i wejście jej w inna strukturę Spotkanie zostało zakończone optymistycznym akcentem. Zacytowano dwie ustawy, Dz. U. z dnia
11. 01. 2017 Prawo Oświatowe i Dz. U. z dnia 24.02. 2017, rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej, które wyraźnie podkreślają wagę bibliotek
szkolnych w rozwoju nauczaniaprzecza to wcześniejszym obawom, że zamykane będą biblioteki szkolne, które wciąż spełniają ogromną rolę w procesie
nauczania, czego niezaprzeczalnym dowodem są nasze spotkania sieci, na które nauczyciele-bibliotekarze zawsze przybywają bardzo chętnie.

