KONSULTACJE INDYWIDUALNE
PBW im. KEN w Warszawie

IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Agnieszka



BABULA

Biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe

W zależności

w pracy bibliotekarza.

od potrzeb



Formy promocji biblioteki szkolnej.



Promocja czytelnictwa dzieci i
młodzieży.

Joanna



BOJARSKA

Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN Czwartek
i JHP BN) zbiorów zwartych i specjalnych 10.00-12.00
ze szczególnym uwzględnieniem
pakietów i poszytów.



Biblioterapia w zajęciach edukacyjnych.



Budżet partycypacyjny –
przygotowywanie projektów.

Milena



Prawo autorskie w bibliotece.



Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN Czwartek

GODLEWSKA

i JHP BN) zbiorów zwartych i

10.00-12.00

specjalnych.

Katarzyna



Kamishibai.



Pomysły na promocję biblioteki

Piątek

i czytelnictwa: lipdub, flashmob, gra

10.00-12.00

GOŁUBIEW

miejska/ biblioteczna.
Dorota



Praca pedagogiczna z czytelnikiem.

W zależności

HRYNIEWICKA



Normy bibliograficzne.

od potrzeb



Podstawy prawne funkcjonowania
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bibliotek szkolnych.
Marzena



Zestawienia bibliograficzne.

Środa

JAGIEŁŁO



Warsztat informacyjny biblioteki.

14.00-15.00



Korzystanie z portalu Pinterest w pracy
Bibliotecznej.

Marta



Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną. W zależności

JASIŃSKA



Praca z systemem MOL w bibliotece

od potrzeb

Szkolnej.


Zintegrowany system komputerowy
PROLIB.



Inne komputerowe systemy biblioteczne.

Lilla



Organizacja i zarządzanie biblioteką.

W zależności

KOŁODZIEJCZYK



Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej.

od potrzeb –



Organizacja imprez czytelniczych.

po



Różne formy pracy z dorosłymi (sieci,

wcześniejszym

konferencje, warsztaty).

uzgodnieniu



Wyszukiwanie informacji i wykorzystanie
zasobów Internetu w pracy
bibliotekarza.

Agata



Promocja biblioteki.



Ewidencja zbiorów zwartych i

Poniedziałek,

specjalnych.

piątek



Skontrum.

10.00-13.00



Przekazywanie i przejmowanie

Pozostałe dni

księgozbiorów oraz bibliotek.

po

KYZIOŁ-CIEŚLAK
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Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, wcześniejszym
DBN i JHP BN) zbiorów zwartych

uzgodnieniu

i specjalnych ze szczególnym

mailowym lub

uwzględnieniem dokumentów online.

telefonicznym

Komputeryzacja biblioteki pod kątem

dnia i godziny

projektu i organizacji.


Biblioterapia dzieci, młodzieży i
dorosłych w tym seniorów.



Excel, Word i Power Point.



Escape Room i pokoje zagadek w
bibliotekach.

Katarzyna



MAJCHRZAK

Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN W zależności
i JHP BN) zbiorów zwartych i specjalnych. od potrzeb



Digitalizacja zbiorów.



Biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe
w pracy bibliotekarza.



Literatura dla dzieci i młodzieży.



TIK w pracy bibliotekarza.

Joanna



Warsztat informacyjny biblioteki.

Czwartek

MATOSZKO



Skuteczne poszukiwanie informacji

12.30-14.00

w katalogach bibliotecznych online.


Korzystanie z katalogów: INTEGRO,
KARO, NUKAT, BN.



Korzystanie z zasobów bibliotek
cyfrowych.

Mariola



Awans zawodowy nauczyciela.

PRYZWAN
Kamila

12.00-14.00


SMOLAREK

Wykorzystanie informacji i wykorzystanie

Środa

zasobów Internetu w pracy

9.00-13.00

bibliotekarza.


Katalog Integro – jak skutecznie
wyszukiwać informacje.



Platforma IBUK Libra – jak wykorzystać
w pełni oferowane możliwości.
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Czwartek

Zintegrowany System Biblioteczny Prolib

moduł wypożyczalnia i magazyn.

Iwona



Skontrum.



Selekcja zbiorów.



Ochrona zbiorów.



Opracowanie formalne i przedmiotowe. Środa

SZAGAŁA

artykułów z czasopism w systemie

12.00-14.00

PROLIB.


Praca w czytelni.



Pomoc w doborze literatury na określone
tematy.

Barbara



SZCZEPANIAK

Formy pracy pedagogicznej z

Piątek

czytelnikiem.

12.00-14.00



Organizacja wystaw w bibliotece.



Zastosowanie baz danych w tworzeniu
zestawień bibliograficznych.



Wyszukiwanie informacji i obsługa konta
czytelnika w elektronicznej bazie IBUK.

Dorota



Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, Wtorek

WALASEK-

DBN i JHP BN) zbiorów zwartych i

WOŹNIAK

specjalnych ze szczególnym

10.00-12.00

uwzględnieniem pomocy
dydaktycznych, filmów, dokumentów
elektronicznych i dokumentów
dźwiękowych.
Monika



WITKOWSKA


Katalogi biblioteczne BN, KARO, NUKAT,

Środa

multiwyszukiwarka Integro.

12.00-13.00

Formalne i przedmiotowe opracowanie
artykułów z czasopism w formacie
MARC 21.

Beata ZARAŚ
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Gromadzenie, ewidencja, ubytkowanie

W zależności

Agnieszka



ZDROJEWSKA

i skontrum materiałów bibliotecznych.

od potrzeb

Opracowanie formalne i przedmiotowe

Piątek

artykułów z czasopism w systemie

12.00-14.00

PROLIB.


Praca w czytelni.



Katalog Integro.



Wykorzystanie TIK w nauczaniu i pracy
bibliotekarza (darmowe programy
i aplikacje internetowe).

PBW im. KEN Filia w Błoniu

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Agnieszka

 Opracowanie zbiorów w systemie

ABRAMOWSKA

Po

MARC 21.

uzgodnieniu

 Gromadzenie i akcesja zbiorów.

z

 Organizacja konkursów czytelniczych.

nauczycielem

 Katalog: INTEGRO, KARO, NUKAT.
Małgorzata

 Biblioterapia.

Po

Szymańska

 Wspomaganie placówek oświatowych.

uzgodnieniu

 Organizacja wystaw tematycznych.

z

 Organizacja konkursów czytelniczych.

nauczycielem

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Sylwia
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Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

W czasie

BĄBIK

Formy pracy z dorosłymi

dogodnym dla

(warsztaty, konferencje, szkolenia).

nauczyciela, po



Realizacja projektów edukacyjnych.

wcześniejszym



Promocja biblioteki.

uzgodnieniu



Biblioterapia.



Renata

 Bajkoterapia.

W czasie

BADOWSKA

 Organizacja imprez czytelniczych.

dogodnym dla

 Wykorzystanie TIK w nauczaniu

nauczyciela, po

i pracy bibliotekarza.
 Formy promocji czytelnictwa

wcześniejszym
uzgodnieniu

i biblioteki.
 Organizacja wystaw w bibliotece.
Mariola SUSKA

 Katalog OPAC, KARO, NUKAT.

W czasie

 Formalne i przedmiotowe opracowanie

dogodnym dla

dokumentów zwartych w systemie Pro-

nauczyciela, po

lib.

wcześniejszym

 Prowadzenie dokumentacji bibliotecz-

uzgodnieniu

nej.
 Metody i formy pracy z czytelnikiem
w bibliotece szkolnej.
 Tworzenie i wzbogacanie warsztatu informacyjnego biblioteki.
 Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza.
 Organizacja imprez czytelniczych.
 Promocja biblioteki.
Wiesława
WÓJCIK-KRUPA
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 Opracowanie dokumentów w systemie W czasie
MOL NET.

dogodnym dla

 Promocja biblioteki.

nauczyciela, po

 Organizacja imprez czytelniczych.

wcześniejszym

 Prowadzenie zajęć dla uczniów z uży- uzgodnieniu
ciem teatrzyku Kamishibai.
PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Gromadzenie i ewidencja zbiorów

Po uzgodnieniu

Agnieszka

bibliotecznych.

z nauczycielem

SOKOŁOWSKA 

Selekcja zbiorów.





Organizacja i zarządzanie biblioteką.



Prowadzenie dokumentacji
bibliotecznej.



Organizacja wystaw bibliotecznych.



Organizacja konkursów czytelniczych.



Opracowanie formalne i rzeczowe

Wtorek 13-15

wydawnictw zwartych.

czwartek 12-14

Tworzenie bibliografii załącznikowej

lub

Wyszukiwanie informacji na określony

po uzgodnieniu

temat w zasobach Internetu.

z nauczycielem

Anna
KUKURYKA





Organizacja wystaw tematycznych.



Korzystanie z baz danych dla nauczycieli
dostępnych online.



Zastosowanie literatury dziecięcej i
młodzieżowej w pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
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PBW im. KEN Filia w Sochaczewie

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Elżbieta



SZCZYPIŃSKA 

Ewidencja zbiorów.

Środa

Organizacja i zarządzanie biblioteką.

9.00-14.00



Inne, wg zapotrzebowania.

Anna



Skontrum.

Środa

SIMCZUK



Formy promocji czytelnictwa.

9.00-11.00



Pomoc w doborze literatury na określony
temat.


Aneta

Inne, wg zapotrzebowania.

 Opracowywanie formalne wydawnictw

STĘPIEŃ

zwartych.

Środa
9.00-14.00

 Inne, wg zapotrzebowania.
Mariola



WOŹNICKA

Opracowanie formalne i rzeczowe artykułów Środa
z czasopism.



9.00-14.00

Selekcja, ubytkowanie materiałów
bibliotecznych.



Praca z czytelnikiem.



Inne, wg zapotrzebowania.

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie
IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

INSTRUKTORA
Barbara

 Ewidencja zbiorów.

Wtorek

JERZAK

 Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

12.00-15.00

 Skontrum w bibliotece.
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Marta
SYDRY

 Rozwijanie kompetencji i zainteresowań

Środa

czytelniczych dzieci. Poradnictwo czytelnicze. 13.00-15.00
 Metodyka pracy z czytelnikiem.

Elżbieta
WOŹNICKA

 Opracowanie formalne zbiorów i
prowadzenie katalogu alfabetycznego.

Środa
13.00-15.00

 Metodyka pracy z czytelnikiem.

Opracowanie: Sylwia Jaworska
Wydział Wspomagania Edukacji
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