KONSULTACJE INDYWIDUALNE
PBW im. KEN w Warszawie

IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA
Agnieszka BABULA
agnieszka.babula@pbw.waw.pl

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI
 Biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe
w pracy bibliotekarza
 Formy promocji biblioteki szkolnej
 Promocja czytelnictwa dzieci
i młodzieży

DYŻURY
Czwartek
10.00-12.00
(możliwy inny
termin po
wcześniejszym
uzgodnieniu)

Joanna BOJARSKA  Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN

Czwartek

joanna.bojarska@pbw.waw.pl

10.00-12.00

i JHP BN) zbiorów zwartych i specjalnych
ze szczególnym uwzględnieniem
pakietów i poszytów
 Biblioterapia w zajęciach edukacyjnych

(możliwy inny
termin po
wcześniejszym
uzgodnieniu)

 Budżet partycypacyjny –
przygotowywanie projektów
 Publikacje: zestawienia bibliograficzne
Dariusz BRUZGO
dariusz.bruzgo@pbw.waw.pl

 Metodologia pisania prac
popularnonaukowych i naukowych
 Współpraca z pracownikami socjalnymi
w sytuacjach interwencji wobec rodziny

W zależności
od potrzeb, po
wcześniejszym
uzgodnieniu

ucznia
Małgorzata CZUBA  Wyszukiwanie informacji w katalogu

W zależności

malgorzata.czuba@pbw.waw.pl

od potrzeb

bibliotecznym INTEGRO, KARO, NUKAT
 Tworzenie zestawień bibliograficznych
 Organizacja wystaw w bibliotece
 Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych
 Praca z trudnym czytelnikiem

Milena
GODLEWSKA
milena.godlewska@pbw.waw.pl

 Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN
i JHP BN) zbiorów zwartych
 Kamishibai

Czwartek
10.00-12.00
(możliwy inny
termin po
wcześniejszym
uzgodnieniu)

Katarzyna
GOŁUBIEW
katarzyna.golubiew@pbw.waw.pl

 Pomysły na promocję biblioteki
i czytelnictwa

Piątek
10.00-12.00

 Prowadzenie bibliotecznego fanpage’a –
praktyczne wskazówki
 Wyszukiwanie wartościowej literatury
dla dzieci i młodzieży na określony
temat
 Biblioterapia w pracy z dzieckiem/
nastolatkiem/ dorosłym

Dorota

 Praca pedagogiczna z czytelnikiem

W zależności

HRYNIEWICKA

 Normy bibliograficzne

od potrzeb

dorota.hryniewicka@pbw.waw.pl

 Podstawy prawne funkcjonowania
bibliotek szkolnych

Marzena JAGIEŁŁO  Zestawienia bibliograficzne
marzena.jagiello@pbw.waw.pl

 Warsztat informacyjny biblioteki

Środa
14.00-15.00

 Korzystanie z portalu Pinterest w pracy
bibliotecznej
Marta JASIŃSKA

 Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną

W zależności

marta.jasinska@pbw.waw.pl

 Praca z systemem MOL w bibliotece

od potrzeb

szkolnej
 Zintegrowany system komputerowy
PROLIB
 Inne komputerowe systemy biblioteczne
Sylwia JAWORSKA
sylwia.jaworska@pbw.waw.pl
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 Organizacja i prowadzenie zajęć
czytelniczych w przedszkolu i klasach

W zależności
od potrzeb

I-III szkoły podstawowej
 Tworzenie zestawień bibliograficznych
z wykorzystaniem katalogu INTEGRO
Lilla

 Organizacja i zarządzanie biblioteką

W zależności

KOŁODZIEJCZYK

 Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej

od potrzeb, po

lilla.kolodziejczyk@pbw.waw.pl

 Organizacja imprez czytelniczych
 Różne formy pracy z dorosłymi (sieci,

wcześniejszym
uzgodnieniu

konferencje, warsztaty)
 Wyszukiwanie informacji i wykorzystanie
zasobów Internetu w pracy bibliotekarza
 Promocja biblioteki
Iwona KOWALSKA-  Wyszukiwanie informacji na określony

W zależności

MICHALSKA

temat w katalogu INTEGRO

od potrzeb

 Ewidencja zbiorów zwartych

Codziennie

iwona.kowalska@pbw.waw.pl

Agata KYZIOŁCIEŚLAK
agata.kyziol@pbw.waw.pl

i specjalnych
 Skontrum
 Przekazywanie i przejmowanie
księgozbiorów oraz bibliotek
 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD,
DBN i JHP BN) zbiorów zwartych
i specjalnych ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentów online
 Komputeryzacja biblioteki pod kątem
projektu i organizacji
 Biblioterapia dzieci, młodzieży
i dorosłych w tym seniorów
 Excel, Word i Power Point
 Platformy: ClickMeeting, MOODLE,
QuizMe
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9.00-11.00
(spotkania
osobiste po
wcześniejszym
ustaleniu
terminu,
konsultacje
telefoniczne
z możliwością
oddzwonienia
w określonych
dniach i
godzinach)

 Escape Room i pokoje zagadek
w bibliotece – warianty stacjonarne
i wirtualne
Katarzyna
MAJCHRZAK
katarzyna.majchrzak@pbw.waw.pl

 Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN
i JHP BN) zbiorów zwartych
 Digitalizacja zbiorów i projekt POLONA.
 Platformy: MOODLE, QuizMe

Czwartek
12:00-14:00
(możliwy inny
termin po
wcześniejszym
uzgodnieniu)

Joanna MATOSZKO  Warsztat informacyjny biblioteki
joanna.matoszko@pbw.waw.pl

 Skuteczne poszukiwanie informacji

Czwartek
12.30-14.00

w katalogach bibliotecznych online
 Korzystanie z katalogów: INTEGRO, KARO,
NUKAT, BN
 Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych
Mariola PRYZWAN

 Awans zawodowy nauczyciela

12.00-14.00

mariola.pryzwan@pbw.waw.pl

Jolanta
PRZYBYLSKA
jolanta.przybylska@pbw.waw.pl

Czwartek

 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD,
DBN i JHP BN) zbiorów zwartych
 Publikacje: zestawienia bibliograficzne,
recenzje

Czwartek
12.00-14.00
(możliwy inny
termin po
wcześniejszym
uzgodnieniu)

Kamila SMOLAREK
kamila.smolarek@pbw.waw.pl

 Wykorzystanie informacji i wykorzystanie
zasobów Internetu w pracy bibliotekarza
 Katalog Integro – jak skutecznie
wyszukiwać informacje
 Platforma IBUK Libra – jak wykorzystać
w pełni oferowane możliwości
 Zintegrowany System Biblioteczny Prolib
moduł wypożyczalnia i magazyn
 Skontrum
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W zależności
od potrzeb

 Selekcja zbiorów
 Ochrona zbiorów
 Biblioterapia
 Bibliografia załącznikowa i przypisy
Bożena STACEWICZ  Dostęp do krajowych i światowych

W zależności

bozena.stacewicz@pbw.waw.pl

od potrzeb

zasobów wiedzy za pośrednictwem
platformy WBN (w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych
dla polskich instytucji akademickich
i naukowych)
 Melioracja katalogów krajowych
i zagranicznych : KARO, NUKAT, BN, KVK
 Tematyczne zestawienia bibliograficzne

Iwona SZAGAŁA
iwona.szagala@pbw.waw.pl

 Opracowanie formalne i przedmiotowe
artykułów z czasopism w systemie PROLIB

Środa
12.00-14.00

 Praca w czytelni
 Pomoc w doborze literatury na określone
tematy
Barbara
SZCZEPANIAK
barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl

 Formy pracy pedagogicznej z
czytelnikiem

Piątek
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 WALASEK-

 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD,

WOŹNIAK

DBN i JHP BN) zbiorów zwartych

dorota.wozniak@pbw.waw.pl

i specjalnych ze szczególnym

Poniedziałek
10.00-12.00
(możliwy inny
termin po

uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, wcześniejszym
filmów, dokumentów elektronicznych
uzgodnieniu)
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i dokumentów dźwiękowych
Monika

 Katalogi biblioteczne BN, KARO, NUKAT,

WITKOWSKA
monika.witkowska@pbw.waw.pl

Środa
12.00-13.00

multiwyszukiwarka Integro
 Formalne i przedmiotowe opracowanie
artykułów z czasopism w formacie MARC
21

Agnieszka

 Opracowanie formalne i przedmiotowe

ZDROJEWSKA
agnieszka.zdrojewska@pbw.waw.pl

Piątek

artykułów z czasopism w systemie PROLIB

12.00-14.00

 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
INSTRUKTORA
Agnieszka
ABRAMOWSKA
agnieszka.abramowska@pbw.waw.pl

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI
 Opracowanie zbiorów w systemie
MARC 21
 Gromadzenie i akcesja zbiorów

DYŻURY
Po wcześniejszym
uzgodnieniu
z nauczycielem

 Organizacja konkursów czytelniczych
 Katalog: INTEGRO, KARO, NUKAT
Małgorzata

 Biblioterapia

Po wcześniejszym

SZYMAŃSKA

 Wspomaganie placówek

uzgodnieniu

malgorzata.szymanska@pbw.waw.pl

oświatowych
 Organizacja wystaw tematycznych
 Organizacja konkursów czytelniczych
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z nauczycielem

Joanna CHOJNACKA  Gromadzenie i akcesja czasopism
joanna.chojnacka@pbw.waw.pl

Po wcześniejszym

 Organizacja konkursów czytelniczych uzgodnieniu
z nauczycielem

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim

IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

Sylwia BĄBIK

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych

Po wcześniejszym

sylwia.babik@pbw.waw.pl

 Formy pracy z dorosłymi

uzgodnieniu

(warsztaty, konferencje, szkolenia)

z nauczycielem

 Realizacja projektów edukacyjnych
 Promocja biblioteki
 Biblioterapia
Mariola SUSKA

 Katalog OPAC, KARO, NUKAT

mariola.suska@pbw.waw.pl

 Formalne i przedmiotowe opracowanie uzgodnieniu
dokumentów zwartych w systemie

Po wcześniejszym

z nauczycielem

Prolib
 Prowadzenie dokumentacji
bibliotecznej
 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-  Opracowanie dokumentów w systemie Po wcześniejszym
KRUPA
wieslawa.wojcik@pbw.waw.pl
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MOL NET

uzgodnieniu
z nauczycielem

 Promocja biblioteki
 Organizacja imprez czytelniczych
 Prowadzenie zajęć dla uczniów
z użyciem teatrzyku Kamishibai

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

INSTRUKTORA

 Gromadzenie i ewidencja zbiorów

Agnieszka
SOKOŁOWSKA

bibliotecznych

agnieszka.sokolowska@pbw.waw.pl

 Selekcja zbiorów

DYŻURY
Po wcześniejszym
uzgodnieniu
z nauczycielem

 Organizacja i zarządzanie biblioteką
 Prowadzenie dokumentacji
bibliotecznej
 Organizacja wystaw bibliotecznych
 Organizacja konkursów czytelniczych

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie

IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

Elżbieta

 Ewidencja zbiorów

Po wcześniejszym

SZCZYPIŃSKA

 Organizacja i zarządzanie biblioteką

uzgodnieniu
z nauczycielem

elzbieta.szczypinska@pbw.waw.pl

Anna SIMCZUK

 Skontrum

Po wcześniejszym

anna.simczuk@pbw.waw.pl

 Formy promocji czytelnictwa

uzgodnieniu z

 Pomoc w doborze literatury
na określony temat
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nauczycielem

Aneta STĘPIEŃ
aneta.stepien@pbw.waw.pl

 Opracowywanie formalne
wydawnictw zwartych

Po wcześniejszym
uzgodnieniu z
nauczycielem

Mariola WOŹNICKA  Opracowanie formalne i rzeczowe

Po wcześniejszym

mariola.woznicka@pbw.waw.pl

uzgodnieniu z

artykułów z czasopism
 Selekcja, ubytkowanie materiałów

nauczycielem

bibliotecznych
 Praca z czytelnikiem

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie

IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA

ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI

DYŻURY

Barbara JERZAK

 Ewidencja zbiorów

Wtorek

barbara.jerzak@pbw.waw.pl

 Prowadzenie dokumentacji

12.00-15.00

bibliotecznej
 Skontrum w bibliotece
Marta SYDRY
marta.sydry@pbw.waw.pl

 Rozwijanie kompetencji i zainteresowań Środa
czytelniczych dzieci.

13.00-15.00

 Poradnictwo czytelnicze
 Metodyka pracy z czytelnikiem
Elżbieta WOŹNICKA  Opracowanie formalne zbiorów

Środa

elzbieta.woznicka@pbw.waw.pl

13.00-15.00

i prowadzenie katalogu alfabetycznego
 Metodyka pracy z czytelnikiem
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