Konferencja w Żninie
19 listopada br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Żninie zorganizowała
konferencję dla nauczycieli-bibliotekarzy powiatu żnińskiego pt. ”Wspierająca rola Biblioteki
Pedagogicznej w Żninie”, która odbyła się w gościnnych progach Redakcji Tygodnika Pałuki.
Konferencja miała na celu integrację środowiska bibliotekarskiego. Gościem specjalnym
spotkania był prof. dr hab. Ryszard Nowicki historyk i bibliolog, wykładowca na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badacz dziejów
Pałuk i rodu
Skórzewskich, autor licznych prac bibliologicznych i historycznych. W latach 90-tych
współpracował ze Żnińskimi Zeszytami Historycznymi, w których publikował swoje teksty z
historii Pałuk.
Konferencję rozpoczęła Barbara Balkiewicz kierownik PBW Filii w Żninie, która po
powitaniu gości przedstawiła prezentację „Rola i zadania Biblioteki Pedagogicznej w Żninie”,
przybliżając zebranym działalność placówki, szczególnie przykłady dobrych praktyk zakresie
pracy dydaktycznej i współpracy ze szkołami.
Następnie wystąpił prof. dr hab. Ryszard Nowicki ze swoim wykładem „Powojenna ochrona
książek w Polsce w latach 1944-1955” mówiącym o trudnych losach książek po wojnie
nawiązując do swojej najnowszej publikacji. Prezentacja ilustrowana unikalnymi zdjęciami
spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Po przerwie kawowej głos zabrała dyrektor PBW w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska,
która w swoim wystąpieniu pt.: „Wspomaganie szkół i nauczycieli w świetle nowego
rozporządzenia dotyczącego publicznych bibliotek pedagogicznych” mówiła o nowych
zadaniach bibliotek pedagogicznych, ilustrując to przykładami różnych form aktywności
edukacyjnej w PBW i filiach.
Co jest prawdą, a co mitem w popularnych opiniach na temat awansu zawodowego
przedstawiła kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Bydgoszczy Ewa
Bedełek w swojej prezentacji „Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy – fakty i mity”.
Na zakończenie konferencji wystąpił redaktor naczelny Tygodnika Lokalnego „Pałuki”
Dominik Księski, który mówił o przyszłości prasy drukowanej i internetowej. Temat ten
wywołał żywą dyskusję wśród uczestników konferencji. Następnie wszyscy zostali zaproszeni
do zwiedzenia redakcji „Pałuk”.
Dla uczestników konferencji wydział promocji Urzędu Miejskiego w Żninie przekazał albumy i
materiały promocyjne o Żninie, które rozdano na zakończenie spotkania.
Nauczyciele-bibliotekarze podkreślali wartość tego spotkania, które było okazją do
zacieśnienia współpracy PBW i bibliotek szkolnych oraz doskonalenia kompetencji
zawodowych nauczycieli - bibliotekarzy.
Konferencja ta była początkiem cyklu spotkań warsztatowych w Bibliotece Pedagogicznej w
Żninie z nauczycielami-bibliotekarzami powiatu żnińskiego.
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