
„Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” -  w roku 
szkolnym 2016/2017 – sprawozdanie 
 
 Sprawozdanie  z funkcjonowania „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy” w roku szkolnym 2016/ 2017. 
 
     W roku szkolnym 2016/2017 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Zielonej Górze rozpoczęła działalność „Sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy”. Zebrano 13-osobową grupę nauczycieli bibliotekarzy, którzy 

wyrazili chęć przystąpienia do pracy w Sieci. Działalność organizowana była w formie spotkań 

stacjonarnych. Jedno miało charakter wizyty studyjnej. 

     Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 21 czerwca 2016 roku przeprowadzono 

diagnozę potrzeb edukacyjnych uczestników oraz omówiono zasady pracy. Przedstawiono 

wstępny plan spotkań i zagadnień do realizacji. Jasno określono cele funkcjonowania Sieci. 

Chcemy podnosić kompetencje zawodowe wymieniać się doświadczeniami oraz przykładami 

„dobrych praktyk” edukacyjnych. Spotkanie inauguracyjne zakończyła relacja Małgorzaty 

Warmuz, członkini Sieci, na temat XIII Targów Książki w Warszawie oraz wizyty Koła SBP w 

zmodernizowanej Bibliotece m. st. Warszawy. 

     22 listopada 2016 roku odbyło się drugie spotkanie „Sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy” . Bibliotekarze odwiedzili Szklaną Pułapkę - Filię nr 8 Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Zielonej Górze. Szklana Pułapka to miejsce dla każdego, 

przede wszystkim jednak dla młodego pokolenia, które może spędzać aktywnie czas na 

słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, graniu oraz uczestniczeniu w warsztatach, koncertach, 

wernisażach, kursach i zabawach związanych z nowymi mediami. Niektóre formy pracy z 

czytelnikiem obecne w Szklanej Pułapce warto przenieść do bibliotek szkolnych. To wniosek 

podsumowujący wyjście  nauczycieli bibliotekarzy do Mediateki. 

     Trzecie spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla uczestników Sieci zorganizowano 7 

czerwca w PBW w Zielonej Górze. Bibliotekarze wysłuchali wykładu Małgorzaty Warmuz i 

obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Asertywność w bibliotece”. Inspiracją do poruszenia 

tego tematu stała się wydana przez SBP  książka Lidii Teresy Nowak „Asertywność w 

bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji?”. Krótkie szkolenie i ćwiczenia miały przypomnieć 

bibliotekarzom o tej ważnej zasadzie w naszej pracy i kontaktach z czytelnikami. W drugiej 

części spotkania Anna Aleksandrowicz przedstawiła uczestnikom Sieci prezentację z 

elementami wykładu na temat „Zrób sobie mema – wykorzystanie TIK w popularyzacji 

czytelnictwa”. Tematyka bardzo zainteresowała bibliotekarzy, którym zależy na promocji 

czytelnictwa wśród uczniów i wprowadzaniu nowych metod pracy z czytelnikiem. 

     Tematy realizowane w toku trwania prac Sieci w roku szkolnym 2016/2017 okazały się 

trafnie dobranymi do potrzeb i zainteresowań jej uczestników. Na ostatnim spotkaniu Sieci 

padła propozycja kontynuacji spotkań w przyszłym roku szkolnym.  



     Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach „Sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”. 

                                                     Koordynator sieci współpracy i samokształcenia Jolanta Stadnik 


