
„Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” – sprawozdanie 
za lata 2018-2019 

 

W roku 2018 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii  Grzegorzewskiej w 

Zielonej Górze kontynuowano działalność w ramach „Sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”. 

Na spotkaniu, które odbyło się 25 kwietnia 2018 roku, dyplomowani nauczyciele 

bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej 

Górze omówili w formie szkoleniowo-warsztatowej, interesujące zagadnienia 

bibliotekarskie.  

Kamilla Siniakowicz  przedstawiła uczestnikom Sieci prezentację „Deskryptory Biblioteki 

Narodowej w PBW”. Deskryptory (DBN) są językiem informacyjno-wyszukiwawczym, 

wykorzystywanym zarówno w opisie przedmiotowym, jak i formalnym, opartym na 

słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 

(JHP BN). Kamilla Siniakowicz podkreśliła, że zasadniczą nowością jest podzielenie haseł na 

mniejsze jednostki, stanowiące oddzielne punkty dostępu. Umożliwia to pełne 

wykorzystanie możliwości systemu wyszukiwania fasetowego, w którym użytkownik 

przeszukuje katalog, zawężając wyniki wyszukiwania przy pomocy różnych filtrów.  

Z kolei Beata Kłos zapoznała członków Sieci z „Programem ubytkowania księgozbioru  

w PBW”. Prezentacja pozwoliła bibliotekarzom szkolnym zweryfikować procedury 

ubytkowania księgozbioru w bibliotekach szkolnych. 

Na spotkaniu rozmawialiśmy również o polskich programach komputerowych dla bibliotek 

szkolnych. Korzystając z doświadczeń bibliotekarzy szkolnych, posiadających w swoich 

bibliotekach nowoczesny MOL NET+, próbowaliśmy pomóc nauczycielom bibliotekarzom, 

którzy dopiero zaczęli pracę z tym programem. MOL NET+ to nowoczesny program do 

obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza 

ewidencjonowanie wypożyczeń. Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze 

i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych. 

Na zakończenie spotkania, Tadeusz Semczuk zaprosił bibliotekarzy do wzięcia udziału  

w obchodach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 

26 września 2018 roku odbyło się drugie spotkanie „Sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy”. Uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami w awansie zawodowym 

obowiązującymi od września 2018 roku. Prezentację oraz istotne informacje przedstawiła 

Małgorzata Janicka, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  

Druga część spotkania poświęcona była promocji i marketingowi wydawniczemu. 

Wystąpienie „Book industry – promocja i marketing wydawniczy” przygotowała Anna 

Aleksandrowicz, nauczyciel dyplomowany z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  



im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. Ciekawie przedstawione zagadnienie o 

przemianach na rynku wydawniczym książki w świeci współczesnych mediów skłaniało do 

refleksji na temat efektywności metod promowania literatury. 

Na zakończenie uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, kontynuując dyskusję pod 

hasłem „Ciąg dalszy oswajania MOLA”. Tematy realizowane w toku trwania prac Sieci w roku 

2018 poruszały aktualne zagadnienia przydatne w codziennej pracy bibliotekarskiej i cieszyły 

się sporym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy. 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach „Sieci współpracy i 

samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.  

 

                                                              Koordynator Jolanta Stadnik 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  


