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1. Co czytamy, co czytają nasi czytelnicy – dzielimy się 
swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami.

• Co wypożyczają nasi czytelnicy?



Czytamy, bo chcemy                              
i lubimy…
Popularni pisarze…

Remigiusz Mróz
Wojciech Chmielarz
Olga Tokarczuk
Katarzyna Michalak
Janusz Leon wiśniewski
Andrzej Sapkowski
Joanna Bator
Szczepan Twardoch
Stephen King
Paulo Coelho
Nicholas Sparks
Katarzyna Bonda
Carlos Ruiz Zafon
Harlan Coben
Ałbena Grabowska
Joanna Jax
Małgorzata Kalicińska
Magda Stachula
Katarzyna Berenika Miszczuk
Marcus Zusak…



„Pogoda bywa 
różna, czytanie 

zawsze jest extra!”

• Literatura dziecięca i młodzieżowa:

- Hunter Erin Cykl Wojownicy
- Rafał Kosik Seria Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi
- Seria Wojny dorosłych – historie dzieci
- Agnieszka Tyszka Seria o perypetiach Zosi i jej 
zwariowanej rodzinki
-Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz
Pamiętnik grzecznego psa
- Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych 
sprawach cz. 1 i cz. 2
- Agnieszka Kossowska Duże sprawy w małych 
głowach
- Seria Plus minus 16
- Katarzyna Ryrych Wilczek, Pas startowy
- Grzegorz Kasdepke (Seria Kuba i Buba), Paweł 
Beręsewicz, Krzysztof Petek
- Seria Czytam sobie



2. Jak się wspierać w bibliotecznej pracy?
Opracowania, wydawnictwa, strony internetowe, które 
mogą pomóc w codziennej pracy.

• Przydatne strony dla bibliotekarzy: 
-https://biblioteka.pl/ (Biblioteka w Szkole)
- https://w.bibliotece.pl/ (portal ogólnopolski e-usług 
bibliotecznych)
- https://odn.kalisz.pl/ (czasopismo Edumyśli)
- https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/
- http://lustrobiblioteki.pl/ (inspirujący serwis dla 
bibliotekarzy)
- https://www.biblioteki.org/

https://biblioteka.pl/
https://w.bibliotece.pl/
https://odn.kalisz.pl/
http://lustrobiblioteki.pl/


- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) http://www.sbp.pl/
- Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji 
(EBIB) http://www.ebib.pl/
- Przepisy katalogowania, deskryptory itp. https://www.bn.org.pl/dla-
bibliotekarzy/deskryptory-bn
- Noc Bibliotek – ogólnopolski projekt promujący biblioteki 
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
- Odjazdowy Bibliotekarz – ogólnopolski plenerowy projekt promujący 
biblioteki i aktywność fizyczną https://odjazdowybibliotekarz.pl/

http://www.sbp.pl/
http://www.ebib.pl/
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/deskryptory-bn
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
https://odjazdowybibliotekarz.pl/


Kupujemy książki,                        
dla siebie, dla bliskich,                    
do biblioteki…

• Księgarnie internetowe znane                                
i mniej znane:

- https://www.gandalf.com.pl/
- https://www.znak.com.pl/
- https://ksiegarnia.gwo.pl/
- https://www.empik.com/
- https://merlin.pl/
- https://www.matras.pl/
- https://www.swiatksiazki.pl/
- https://aros.pl/
- https://www.profit24.pl/
- https://www.mestro.pl/
- https://tantis.pl/
- https://bonito.pl/
- https://www.taniaksiazka.pl/
- https://www.nieprzeczytane.pl/
- https://czytam.pl/
- https://livro.pl/
- https://woblink.com/
- https://takczytam.pl/...

https://www.gandalf.com.pl/
https://www.znak.com.pl/
https://www.empik.com/
https://merlin.pl/
https://www.matras.pl/
https://www.swiatksiazki.pl/
https://aros.pl/
https://www.profit24.pl/
https://www.mestro.pl/
https://tantis.pl/
https://bonito.pl/
https://www.taniaksiazka.pl/
https://www.nieprzeczytane.pl/
https://czytam.pl/
https://livro.pl/
https://woblink.com/


• Strony internetowe                          
z recenzjami książek:

- https://lubimyczytac.pl/oficjal
ne-recenzje-ksiazek (Lubimy 
czytać)

-
https://www.coprzeczytac.pl/
(Co Przeczytać)

-
http://www.recenzjeksiazek.pl
/ (Książka Przyjacielem)

-
https://nakanapie.pl/recenzje
(Recenzje książek)

- https://recenzje-ksiazek.pl/

- https://www.kanapaliteracka.pl

- https://moznaprzeczytac.pl/

- https://www.biblionetka.pl/

- https://opetaniczytaniem.pl/

https://lubimyczytac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek
https://www.coprzeczytac.pl/
http://www.recenzjeksiazek.pl/
https://nakanapie.pl/recenzje
https://recenzje-ksiazek.pl/
https://www.kanapaliteracka.pl/
https://moznaprzeczytac.pl/
https://www.biblionetka.pl/


- DobreKsiążkiMag – magazyn o literaturze 
https://www.dobreksiazkimag.pl/
- MądreKsiążki.org http://madreksiazki.org/
- Aktywne Czytanie.pl https://aktywneczytanie.pl/
- Rodzinne Czytanie 
http://www.rodzinneczytanie.pl/
- RYMS http://www.ryms.pl/
- Biblioteczka-apteczka (blog o literaturze 
biblioterapeutycznej) https://biblioteczka-
apteczka.pl/
- Bajkochłonka https://bajkochlonka.pl/
- W naszej bajce http://wnaszejbajce.pl/
- Polska Ilustracja dla Dzieci 
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/

• Portale o literaturze i wybrane blogi
rekomendujące książki dla dzieci:

https://www.dobreksiazkimag.pl/
http://madreksiazki.org/
https://aktywneczytanie.pl/
http://www.rodzinneczytanie.pl/
http://www.ryms.pl/
https://biblioteczka-apteczka.pl/
https://bajkochlonka.pl/
http://wnaszejbajce.pl/
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/


• Inne przydatne źródła:
- https://www.legalnakultura.pl/pl (legalne źródła: filmy, muzyka, 
książki…)
- https://ninateka.pl/ (filmy, bajki, teatr…)

• Darmowe książki w Internecie (biblioteki cyfrowe):
- https://wolnelektury.pl/
- https://lektury.gov.pl/
- https://polona.pl/

https://ninateka.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/


• Wybrane katalogi i bibliografie dziedzinowe:

- Katalogi Biblioteki Narodowej https://katalogi.bn.org.pl
- Bazy bibliograficzne Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm
- Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KaRo) http://karo.umk.pl/Karo/
- NUKAT – katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych 
http://katalog.nukat.edu.pl
- Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej https://bj.uj.edu.pl/katalogi
- Katalog Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie https://katalog.rajska.info/catalog
- Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
- Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl/core/
- BazHum – bibliografia czasopism humanistycznych 
http://bazhum.muzhp.pl/

https://katalogi.bn.org.pl/
http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm
http://karo.umk.pl/Karo/
http://katalog.nukat.edu.pl/
https://bj.uj.edu.pl/katalogi
https://katalog.rajska.info/catalog
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
https://pbn.nauka.gov.pl/core/
http://bazhum.muzhp.pl/


• Czasopisma bibliotekarskie:

- Bibliotekarz http://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz/ Roczniki 1991-2011 
dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 
http://kpbc.umk.pl/publication/17777
- Poradnik Bibliotekarza http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza/
Roczniki 1995-2011 dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19243
- Przegląd Biblioteczny http://czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny/
Roczniki 1908-2017 dostępne są na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej 
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=45&tab=3
- Zagadnienia Informacji Naukowej http://czasopisma.sbp.pl/zin/ Roczniki 
1972-2017 dostępne są na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej 
http://bbc.uw.edu.pl/publication/186
- Biblioteka Publiczna https://bibliotekapubliczna.com/
- Biblioteka w Szkole https://biblioteka.pl/
- Informacje o innych czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej wydawane przez biblioteki i ośrodki naukowe oraz inne podmioty: 
http://www.ebib.pl/?page_id=1200

http://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz/
http://kpbc.umk.pl/publication/17777
http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza/
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19243
http://czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny/
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=45&tab=3
http://czasopisma.sbp.pl/zin/
http://bbc.uw.edu.pl/publication/186
https://bibliotekapubliczna.com/
https://biblioteka.pl/
http://www.ebib.pl/?page_id=1200


• Pomocne wydawnictwa:

• Saniewska Danuta Vademecum 
nauczyciela bibliotekarza. 
Wydawnictwo Sukurs, Warszawa 
2020;

• Saniewska Danuta Vademecum 
współczesnego nauczyciela 
bibliotekarza. Wydawnictwo 
Sukurs, Warszawa 2011;

• Staniów Bogumiła Biblioteka 
szkolna dzisiaj. Wydawnictwo 
SBP, Warszawa 2012



• Konarzewska Anna Być (nie) zwykłym wychowawcą
• Szmidt J. Krzysztof Trening kreatywności: podręcznik dla pedagogów, 
psychologów i trenerów grupowych
• Rozwadowska Barbara Public relations.Teoria, praktyka, perspektywy
• Zubrzycka Elżbieta Egzaminy bez spiny
• Ripp Pernille Uczyć się z pasją. Jak sprawić, by uczenie się było 
fascynującą podróżą 
• Radek Kotarski Włam się do mózgu



3. Być (nie) 
zwykłym 

nauczycielem 
bibliotekarzem

Dzielimy się 
pomysłami na 

aktywne zajęcia             
z czytelnikami.



• Biblioterapia i bajkoterapia:

Wykorzystanie biblioterapii:

Maria Molicka Bajki terapeutyczne

Wykorzystanie bajek filozoficznych                  
i opowiastek:

Michel Piquemal



• Coś dla ducha...

1. Ken Mogi Ikigai: japońska stuka szczęścia
2. Olga Kozierowska Mój przyjaciel kryzys
3. Anna Dodziuk Pokochać siebie
4. Andrzej Batko Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji
5. Beata Pawlikowska W dżungli życia
6. Joanna Rajang Jak być sobą: opowieść o Asertku
7. Leszek Kołakowski 13 bajek z Królestwa Lailonii: dla dużych i małych…
8. Alfred J. Bierach Komunikacja niewerbalna: mowa ciała kluczem do 

sukcesu
9. Alfred J. Bierach Komunikacja niewerbalna: sztuka czytania z twarzy
10. Alfred J. Bierach Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest



4. Jak zachęcić czytelników do korzystania z naszej 
biblioteki?

Lustro biblioteki

• http://lustrobiblioteki.pl/20
16/05/10-inspiracji-na-
zorganizowanie-ciekawych-
wydarzen-w-bibliotece/

Biblioteka w Szkole; Mała 
Książka Wielki Człowiek

• https://biblioteka.pl/baza-
materialow/1/0/9/0/1991,
2020

• http://wielki-
czlowiek.pl/promocja-
czytelnictwa-7-pomyslow-
jak-biblioteka-moze-zachecic-
dzieci-do-czytania/

Czytanie wrażeniowe –
Małgorzata Swędrowska

https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/9/0/1991


5. „Co mi w duszy gra” – nasze pomysły i doświadczenia w pracy 
zawodowej.

- Wykorzystanie programów komputerowych:
- Canva https://www.canva.com/
- Genially https://www.genial.ly/

- Power Point
-Marketing biblioteczny:

- Media społecznościowe w promocji biblioteki szkolnej (strona internetowa 
biblioteki, zakładka na stronie szkoły, fanpage biblioteki)

- Półka nowości, biblioteka poleca, kącik wypoczynkowy, zmiana wystroju, 
zmiana ustawienia książek, „lista życzeń”, ankiety ewaluacyjne

- Grupa na FB „Nauczyciele bibliotekarze”, „Klub Nauczycieli Bibliotekarzy”, 
„Nauczyciele w sieci”

https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/


Dziękuję za uwagę 

„Bez porządnej biblioteki w porządnej 
szkole porządnie uczyć się nie da”

Jadwiga Andrzejewska

Z Teresą Miodek podczas Dnia 
Bibliotekarza w 2004r.


