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Szanowni Państwo, 
 

 Biblioteka szkolna w XXI wieku nie jest już tylko wypożyczalnią lektur. Jest to miejsce, 

w którym uczniowie spotykają się na zajęciach bibliotecznych, podczas przerw, w czasie 

wolnym i po lekcjach. Nauczyciele bibliotekarze realizują wiele różnych zadań, nie 

zwiazanych stricte z pracą w czytelni - organizują czas dzieci i młodzieży, przygotowują 

akademie, wystawy okolicznościowe, eventy, konkursy czy gazetki szkolne. Biblioteka staje 

się zatem współczesnym "salonem" szkoły. 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, realizując program 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizuje II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli 

Bibliotekarzy pod hasłem: "Biblioteka salonem szkoły". Tegoroczny spotkanie nawiązuje do 

salonów literackich XIX wieku, w których uczestnicy oprócz spotkań towarzyskich służących 

przede wszystkim poznawaniu dzieł literackich, muzycznych i malarskich, poruszali również 

aktualne tematy społeczne i polityczne. Salon literacki pełnił zatem wiele funkcji, podobnie 

jak dzisiejsza biblioteka szkolna. 

Celem Zjazdu jest prezentacja działań i pomysłów służących zachęceniu uczniów do 

korzystania z oferty biblioteki szkolnej. Chcemy razem z Państwem znaleźć odpowiedź na 

następujące pytania: co biblioteka, poza książką może zaproponować uczniom oraz jakie 

wydarzenia mogą być w niej realizowane? Zjazd będzie również okazją do wymiany poglądów 

oraz pokazania dobrych praktyk związanych z twórczą i innowacyjną działalnością bibliotek. 

Spotkanie ma sprzyjać integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy oraz osób zajmujących 

się aktywną promocją książki i czytelnictwa.  

Uczestnicy Zjazdu oprócz zajęć, wykładów i warsztatów będą mieli możliwość, 

podobnie jak w roku ubiegłym, poznać piękne i nietypowe oblicze Łodzi poprzez udział  

w „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival., który odbędzie się w dniach  

29 września - 1 października 2017 r. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie 

www.lightmovefestival.pl    

 

Łódź, dn. 01-09-2017r. 

            Serdecznie zapraszam, 
 

          Marek Ćwiek  
          dyrektor OUPiS ZNP Filia w Łodzi 



 

        

Program Zjazdu: 
 

DZIEŃ I  (piątek, 29 września 2017 r.) 

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 

11:00 – 11:10 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

Marek Ćwiek (dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP 

Filia w Łodzi) 

11:10 – 12:30 

ODSŁONA PIERWSZA 

Działalność, inicjatywy i sukcesy Domu Literatury w Łodzi – 

dr Przemysław Owczarek (dyrektor Domu Literatury w Łodzi) 

Biblioteka nie tylko dla nauczyciela. Prezentacja PBW w Łodzi –  Paweł 

Kowalczyk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Łodzi) 

Biblioteka z pomysłem, czyli rzecz o eventach –  Maciej Sierpowski, 

Justyna Sendecka  (Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego) 

Dyskusja 

12:30 – 12:40 Przerwa kawowa 

12:40 – 14:00 

ODSŁONA DRUGA 

Multimedia w bibliotece szkolnej – dr Agata Arkabus 

Innowacje wynikają z potrzeb. Nowoczesne sposoby zarządzania 

biblioteką szkolną – Bartłomiej Kania (firma LIBRUS) 

Prywatność literacka w przestrzeni biblioteki publicznej – dr Tomasz 

Sobczak (Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej)  

Dyskusja 

14:00 – 14:10 Przerwa kawowa 

14:10 – 15:30 

ODSŁONA TRZECIA 

Kamishibai - skuteczna droga do młodego czytelnika  – Zofia 

Piątkowska-Wolska (Wydawnictwo Tibum)* 

Książka na warsztat – Marta Pawlikowska (animator działań twórczych 

Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi)  



 

        

Biblioteczne w to mi graj – Sławomir Waśniewski (OUPiS ZNP Filia w 

Łodzi) 

Dyskusja 

15:30 Obiad 

 DZIEŃ II  (sobota, 30 września 2017 r.)  

9:00 – 11:00 

ODSŁONA CZWARTA 

Warsztat I –  Magiczna skrzynko otwórz się! - Kamishibai - źródła, 

zastosowanie, twórczość  – Zofia Piątkowska-Wolska (Wydawnictwo 

Tibum) 

Warsztat II – Teatr Książki - formy, techniki, inspiracje – Marta 

Pawlikowska (animator działań twórczych Akademii Kreatywnej Edukacji 

w Łodzi) 

Warsztat III – Storytelling w bibliotece – Sławomir Waśniewski (OUPiS 

ZNP Filia w Łodzi) 

Warsztat IV – ,,Poezja jako krecia robota” na podstawie wiersza 

Wisławy Szymborskiej pt. „Psalm” - dr Przemysław Owczarek (dyrektor 

Domu Literatury w Łodzi) 

Warsztat V – Interaktywne gry i zabawy czytelnicze - dr Agata Arkabus 

11:10 – 13:10 

ODSŁONA PIĄTA 

Warsztat I (ciąg dalszy) – Magiczna skrzynko otwórz się! - Kamishibai - 

źródła, zastosowanie, twórczość – Zofia Piątkowska-Wolska 

(Wydawnictwo Tibum) 

Warsztat VI – Kodowanie na dywanie– Justyna Chylak, Emilia Siedlarek-

Kotlicka (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Łodzi) 

Warsztat VII – Techniczna strona książki - tworzenie instalacji 

przestrzennych (artbooków) – Sławomir Waśniewski (OUPiS ZNP Filia w 

Łodzi) 

Warsztat VIII – Zakładanie i prowadzenie Szkolnego Klubu 

Recenzentów – Marta Pawlikowska (animator działań twórczych Akademii 

Kreatywnej Edukacji w Łodzi) 

Warsztat IX – „Lektura idealna” - treść, forma, przeznaczenie -

Magdalena Pawlina-Wojtasik  (Arsmandala) 



 

        

13:20 – 15:20 

ODSŁONA SZÓSTA 

Warsztat X – Biblioteczne w to mi graj - projektowanie gier – Sławomir 

Waśniewski (OUPiS ZNP Filia w Łodzi) 

Warsztat XI – Publikująca biblioteka – Marta Pawlikowska (animator 

działań twórczych Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi) 

Warsztat XII – Urodzinowa kartka dla ulubionej dziecięcej postaci 

literackiej - warsztaty scrapbookingu –  Ewa Pawlak-Lewandowska 

Centrum Sztuki i Biznesu w Łodzi (Centrum Sztuki i Biznesu w Łodzi) 

Warsztat XIII – Drugie życie książki – Justyna Chylak, Emilia Siedlarek-

Kotlicka (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Łodzi) 

Warsztat XIV – Biblioteczny „design” - biblioteka jako pracownia 

projektów - Magdalena Pawlina-Wojtasik (Arsmandala) 

15:20 – 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZJAZDU 

15:30 Obiad 

 

*UWAGA! Podczas wykładów i warsztatów odbędzie się kiermasz książek wydawnictwa 

Tibum 

  



 

        

Informacje organizacyjne: 
 

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze bibliotek publicznych, animatorzy 

kultury, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele świetlic, wychowawcy 

Termin i miejsce: 29-30 września 2017 roku (piątek-sobota),   

I dzień -Duża Sala Obrad Urzedu Miasta Łodzi,  

adres: Łódź, ul. Piotrkowska 104 

II dzień Łódzki Klub Nauczyciela,  

adres:  Łódź, ul. Piotrkowska 137/139 

Zapisy uczestników: e-mail: lodz@oupis.pl ; znp.oupis@gmail.com ;  tel.: 42 636 21 18 

Koszt uczestnictwa: 200 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

osób niekorzystających z noclegu; 

170 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

członków ZNP niekorzystających z noclegu; 

310 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

osób korzystających z noclegu w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem; 

280 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

członków ZNP korzystających z noclegu w pokoju 1-osobowym ze 

śniadaniem; 

285 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

osób korzystających z noclegu w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem; 

255 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla 

członków ZNP korzystających z noclegu w pokoju 2-osobowym ze 

śniadaniem. 

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi,  ul. Sienkiewicza 85/87 

Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741 

 

W trakcie Zjazdu 

zapewniamy: 

- certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe; 

- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych 

warsztatach; 

- materiały szkoleniowo-informacyjne;  

- możliwość indywidualnej konsultacji z prelegentami; 

- wyżywienie (łącznie: dwa obiady) oraz serwis kawowy. 

Miejsce noclegu: Hotel Światowit *** 

adres:  Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (300 metrów od miejsca Zjazdu)  

www.swiatowit.centrumhotele.pl 

 


