
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI  

Książnica Pedagogiczna w Kaliszu zaprasza nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców oraz nauczycieli 

bibliotekarzy do udziału w warsztatach. Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu grup. Przewidywany czas 

szkolenia 45 min. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI KONTAKT 

1. Gromadzenie zbiorów, wykorzystani Internetu  w  

gromadzeniu zbiorów.  

2. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.  

3. Opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych.  

4. Obsługa systemu Sowa. 

Dział gromadzenia, uzupełniania 

 i opracowania zbiorów  

 Iwona Maciejewska 

  Monika Antczak  

 Dominika Płócienniczak 

tel. (62) 767 68 58  

e-mail: i.maciejewska@kp.kalisz.pl 

1. Biblioteka – więcej niż myślisz ! Prezentacja Książnicy 

Pedagogicznej w Kaliszu.  

2. Wirtualne wystawy jako nowe narzędzie działalności 

kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych  i 

szkolnych.  

3. Wpływ portali społecznościowych na kreowanie 

nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych  i 

szkolnych.  

4. Zbiory specjalne Książnicy Pedagogicznej  w Kaliszu  i ich 

wykorzystanie w dydaktyce. 

 5. Obiekty zabytkowe w bibliotece (fotografie, starodruki, 

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

 6. Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych 

(dokumentów elektronicznych, filmów, dokumentów 

dźwiękowych).  

7. Korzystanie z zasobów elektronicznych IBUK, LIBRA.  

8. Internet jako źródło wiedzy wzbogacające warsztat pracy 

nauczyciela-bibliotekarza. 

9. „Bliżej Biblioteki: pismo bibliotekarzy Wielkopolski 

południowo-wschodniej” jako narzędzie wspomagające  i 

aktywizujące nauczycieli-bibliotekarzy. 

Dział zbiorów specjalnych 

 dr Bogumiła Celer 

 Anna Wojtynka 

tel. (62) 767 68 58 

e-mail: b.celer@interia.pl 

 

 

1. Zasady tworzenia zestawień bibliograficznych. Opis 

bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów  i 

fragmentów książek .  

2. Otwarte Zasoby Edukacyjne.  

3. Zastosowanie programu SOWA do tworzenia kartotek. 

Dział informacyjno-bibliograficzny  

 Henryka Karolewska   

 Katarzyna Kubiak   

 Mariola Śmiecińska 

 Jerzy Wasilkowski  

tel. (62) 767 68 83, 

 e-mail: hkarolewska@interia.pl 

1. Biblioteka – jej zbiory i zasady korzystania  z katalogów.  

2. Możliwości wykorzystywania katalogu on-line SOWA.  3. 

Strona internetowa Książnicy – przewodnikiem po bibliotece. 

Dział udostępniania zbiorów 

 Marianna Marciniak  

  Jolanta Szymańska  

 Michał Lewandowski 

tel. (62) 767 68 83  

e-mail: mmarciniak@kp.kalisz.pl 

1. Poznajemy Książnicę Pedagogiczną 

 im. A. Parczewskiego w Kaliszu  – zasoby materialne i 

niematerialne biblioteki 

2. Organizacja/współorganizacja  projektów, konkursów 

szkolnych i akcji czytelniczych 

3. Lekcje biblioteczne wsparciem edukacji szkolnej uczniów na 

różnym etapie kształcenia 

4. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,  cykl 

„Kierunek zdrowia”, seminaria i  inne spotkania dla kadry 

pedagogicznej wsparciem pracy zawodowej nauczycieli 

 

Zespół wspomagania szkół  

i placówek oświatowych 

 Aldona Zimna 

 Róża Pomiecińska 

tel. (62) 757 13.21 

e-mail: wspomaganie@kp.kalisz.pl 



 

 

 

 


