
Sprawozdanie z działań Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Oddział w Zabrzu za rok 2020 

 

Szkolenia i spotkania 

1. Udział w szkoleniu “Jak zachęcić do czytania” (5 lutego 2020 r.). 

2. Udział w spotkaniu szkoleniowym Sekcji Okręgowej pn. „Obowiązki nauczyciela 

bibliotekarza w świetle proponowanych zmian legislacyjnych” w Katowicach (20 

lutego 2020 r.). 

3. Współorganizacja wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach 

Filia w Zabrzu spotkania informacyjno-szkoleniowego dla zabrzańskich bibliotekarzy 

(30 września 2020 r.). 

4. Udział w szkoleniu on-line “Praca biblioteki szkolnej w dobie pandemii”, które zostało 

zorganizowane przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Katowicach. Spotkanie odbyło się na platformie MS Teams (1 

października 2020 r.). 

5. Udział w szkoleniu “Biblioterapia i bajokoterapia w szkole” (8 października 2020 r.) 

oraz “Biblioterapia i bajkoterapia cz. 2” (12 listopada 2020 r.). 

6. Uczestnictwo w wideokonferencji XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 

“Biblioteka Partnerem Użytkownika” (20 października 2020 r.). 

7. Uczestnictwo w konferencji on-line “Biblioteka - wyzwania i możliwości” 

zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (28 

października 2020 r.). 

8. Udział w szkoleniu Klub Nauczycieli Regionalistów “Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych na zajęciach z edukacji regionalnej” zorganizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach (19 listopada 2020 r.). 

Inne aktywności 

9. Zapraszanie członków Sekcji do udziału w licznych konkursach m.in.: VII 

Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów „Biblioteka w oczach 

czytelnika”. Uczeń, którego opiekunem w konkursie była p. Aleksandra Lisowska, 

zdobył Wyróżnienie. 

10. Zapraszanie bibliotekarzy do organizacji różnorodnych imprez i podejmowania 

aktywności (wysyłanie pocztą elektroniczną różnych materiałów dostępnych on-line, 

informacji o spotkaniach autorskich dostępnych w formie zdalnej). 

11. Proponowanie członkom Sekcji zdobywanie nowych umiejętności oraz 

samokształcenie poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach 

dostępnych w formie zdalnej (wysyłanie informacji pocztą elektroniczną). 

12. Współorganizacja IX Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu, którego finał odbędzie 

się w formie on-line 11 grudnia 2020 r. 

13. Promocja aktywności szkolnych bibliotekarzy. 
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14. Udzielanie porad ws. awansu zawodowego oraz poradnictwo metodyczne dot. 

funkcjonowania szkolnych bibliotek (w formie mailowej, telefonicznej, kontakt 

osobisty). 

 

Opracowała 

Aleksandra Lisowska  

Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej  

przy Oddziale ZNP w Zabrzu 

przy współudziale 

Agnieszki Madziary-Zenger 

Zastępcy Przewodniczącej Sekcji Bibliotekarskiej 

Przy Oddziale ZNP w Zabrzu, 

Sekretarza Śląskiej Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej 

 


