
Oferta dydaktyczna PBW   -   Filia w Sopocie 
. 
 
 

Dla nauczycieli-bibliotekarzy, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy 
 
 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Spotkania metodyczne 
poświęcone aktualnym 
tematom edukacyjnym. 

2 h szkolenie Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele 
bibliotekarze 

raz  
na kwartał 
Filia PBW 
w Sopocie 

Spotkania w ramach 
zespołów 
samokształceniowych,
w tym spotkania 
dotyczące awansu 
zawodowego. 

Wykorzystanie warsztatu 
informacyjnego i zasobów 
PBW w celach 
edukacyjnych. prezentacja 
warsztatu pracy nauczyciela 
bibliotekarza. 

2 h szkolenie/ 
prezentacja 

Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

 
 
Filia PBW 
w Sopocie 

 

Gromadzenie i ewidencja 
zbiorów bibliotecznych. 

2 h warsztaty  Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze  

listopad 
2013 
Filia PBW 
w Sopocie 

Możliwa także inna 
tematyka (dodatkowo 
lub w zamian  
za wymienione tematy,  
jeśli okaże się, że 
potrzeby bibliotekarzy 
są inne). 

 
Selekcja zbiorów 
bibliotecznych. 

 

2 h warsztaty Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

styczeń 
2014  

 
Filia PBW 
w Sopocie 

 



Skontrum zbiorów 
bibliotecznych. 

2 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
bibliotekarze 

marzec 
2014  

 
Filia PBW 
w Sopocie 

 

 
Ponadto stała pomoc metodyczna w zakresie  gromadzenia, ewidencji, opracowania zbiorów, promocji, ewaluacji - "Pogotowie bibliotekarskie”  

  inaczej:  „Biblioteczne SOS” – osobisty, telefoniczny, mailowy lub przez gadu-gadu instruktaż na temat bieżących problemów lub wątpliwości  (cały 
rok szkolny 2013/2014). 

 
 
 
 

 
Dla nauczycieli innych specjalności 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

„Kwadrans dla sopockiej filii 
PBW”   
inaczej:  

prezentacja oferty i form 
wspomagania pracy szkoły 
przez PBW. 

15 
min 

prezentacja Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele październik 
2013, luty 
2014, 
kwiecień 
2014) 

Szkoła 

na radach 
pedagogicznych 
szkół 

Zasoby bibliotek cyfrowych - 
zastosowanie w procesie 
dydaktycznym. 

1-2 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele  
Filia PBW  
w Sopocie 

na przykładzie 
Pomorskiej 
Biblioteki 
Cyfrowej 

Wykorzystanie warsztatu 
informacyjnego i zasobów 
PBW w celach edukacyjnych. 

1-2 h warsztaty Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele  
Filia PBW  
w Sopocie  

 



MS Publisher – skuteczne 
narzędzie reklamy. 

3 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele listopad 
2013 
Filia  PBW 
w Sopocie 

poziom 
podstawowy 

MS Power Point – skuteczne 
narzędzie prezentacji. 

3 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele styczeń 
2014 
Filia PBW  
w Sopocie  

poziom 
podstawowy 

 Warsztaty MS Excel  
 – skuteczne narz ędzie  
 statystyki. 

 

3 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

nauczyciele maj 2014 
 

Filia PBW  
w Sopocie 

poziom 
podstawowy 

 
 
 

Dla studentów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Przysposobienie czytelnicze. wg 
potrzeb 

indywidualne 
konsultacje 

Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

studenci październik/ 
cały rok 
Filia PBW  
w Sopocie 

Przygotowanie 
informacyjne 
czytelników  
do samodzielnego 
korzystania z baz  
i katalogów 
bibliotecznych. 

Jak przygotowa ć bibliografi ę 
załącznikow ą i przypisy  
do pracy dyplomowej. 

wg 
potrzeb 

indywidualne 
konsultacje 

Ewa 
Różańska 
/Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

studenci  
cały rok -
Filia PBW  
w Sopocie 

Pomoc  
w doborze 
literatury  
i wskazówki  
do sporządzania 
bibliografii 
załącznikowej  
do prac 
licencjackich  
i magisterskich. 



Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych  
na przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 

wg 
potrzeb 

indywidualne 
konsultacje 

Ewa 
Różańska 
/Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

studenci  
Filia PBW 
w Sopocie 

 

 
 
 
 
 

Dla maturzystów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Wyszukiwanie informacji 
bibliograficznych  
w elektronicznych bazach 
danych trójmiejskich bibliotek. 

 
 

1 h warsztaty Ewa. 
Różańska 
/Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

maturzyści grudzień 
2013 

 
Filia PBW  
w Sopocie 

Pokaz metod 
szybkiego dotarcia 
do przydatnych 
informacji i książek 
oraz materiałów 
nieksiążkowych. 

 
ABC prezentacji maturalnej. 

 

wg 
potrzeb 

indywidualne 
konsultacje 

Ewa 
Różańska 
/Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

maturzyści  
 

Filia PBW  
w Sopocie 

Moduł maturalny: 
instruktaż - 
wyszukiwanie 
literatury w bazach 
katalogowych, 
wskazówki  
do sporządzania 
bibliografii. 

Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych na 
przykładzie Pomorskiej B iblioteki 
Cyfrowej. 

1 h lekcja  
biblioteczna 

Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

maturzyści  
Filia PBW  
w Sopocie 

 

 
Słowniki tradycyjne  
i multimedialne. 

1 h warsztaty Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

maturzyści październik 
2013 -  
Filia PBW  
w Sopocie 

 



Opis bibliograficzny  
i bibliografia zał ącznikowa 
warsztaty. 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

maturzyści listopad 
2013 
Filia PBW  
w Sopocie 

moduł maturalny 
 

 
 
 
 
 
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Źródła wiedzy – zapoznanie  
ze zbiorami biblioteki 
pedagogicznej. 

 

1 h lekcja  
biblioteczna 

Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

 
 

Filia PBW  
w Sopocie 

poradnictwo 
informacyjne  
w oparciu  
o katalogi zbiorów 
własnych, bazy 
bibliograficzne 

Wykorzystanie zasobów 
bibliotek cyfrowych na 
przykładzie Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 

1 h lekcja  
biblioteczna 

Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

 
Filia PBW  
w Sopocie 

 

NLP w szkole – zaj ęcia 
 na podstawie ksi ążki Rogerra 
Terryi Richarda Churchesa: 

- „Mapa i terytorium: czyli jak 
zauważyć i zrozumie ć punkt 
widzenia innych”. 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Marzec 2014  
Filia PBW  
w Sopocie 

 

NLP w szkole – zaj ęcia  
na podstawie ksi ążki Rogerra 
Terry i Richarda Churchesa: 

- „Busola relacji 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Kwiecień 
2014  
Filia PBW  
w Sopocie 

 



międzyludzkich: czyli jak 
nawi ązywać udane 
i warto ściowe relacje”. 

NLP w szkole – zaj ęcia  
na podstawie ksi ążki Rogerra 
Terry i Richarda Churchesa: 
-„Sklep obuwniczy: czyli jak 
wzbudzi ć w sobie empati ę”. 

 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Maj 2014 
Filia PBW  
w Sopocie 

 

 
 
 
 

Dla gimnazjalistów 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadząc
y 

 
Zgłoszenia 
 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Źródła wiedzy – zapoznanie 
ze zbiorami biblioteki 
pedagogicznej. 

1 h lekcja  
biblioteczna 

Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

 
 

Filia PBW  
w Sopocie 

poradnictwo 
informacyjne  
w oparciu 
o katalogi 

   NLP w szkole – zaj ęcia  
   na podstawie ksi ążki Rogera 
  Terry i Richarda Churchesa: 

- „Mapa i terytorium: czyli jak 
zauważyć i zrozumie ć punkt 
widzenia innych”. 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Marzec 2014  
Filia PBW  
w Sopocie 

 

  NLP w szkole – zaj ęcia  
  na podstawie ksi ążki Rogera 
 Terry i Richarda Churchesa: 

- „Busola relacji 
międzyludzkich: czyli jak 
nawi ązywać udane 
i warto ściowe relacje”. 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Kwiecień 
2014 
Filia PBW  
w Sopocie 

 



  NLP w szkole – zaj ęcia  
  na podstawie ksi ążki Rogerra  
  Terry i Richarda Churchesa: 
  -„Sklep obuwniczy: czyli  
  jak wzbudzi ć w sobie empati ę”.  

 

1 h warsztaty Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie 
gimnazjów 

Maj 2014 
Filia PBW 
w Sopocie 

 

 
 
 
 
 
 

Dla szkół podstawowych 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Z wizyt ą w bibliotece 
pedagogicznej - poznajemy 
warsztat pracy bibliotekarza.   

45 
min 

lekcja  
biblioteczna 

Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

uczniowie klas 
IV-VI 

 
Filia PBW  
w Sopocie 

Ukazanie biblioteki 
jako placówki 
przyjaznej  
i pomocnej  
w poszukiwaniu 
wiedzy. 

Magiczna Biblioteka:  
- „Ja i mój świat”: – zaj ęcia  
na podstawie ksi ążki 
Rosemarie  Portmann 

45 
min 

lekcja  
biblioteczna 

Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

 Październik 
2013  
Filia PBW  
w Sopocie 

gry i zabawy 
kształtujące 
pewność siebie 

Magiczna Biblioteka:  
- „Ja i mój świat”: – zaj ęcia  
na podstawie ksi ążki Giseli 
Walter. 

45 
min 

lekcja  
biblioteczna 

Ewa 
Różańska 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

 Grudzień 
2013  
Filia PBW  
w Sopocie 

gry i zabawy 
rozwijające 
kompetencje 
społeczne 

 
 
 
 



Inni u żytkownicy biblioteki 
 

 
Temat 

 
Czas 

 
Forma 

 
Prowadzący 

 
Zgłoszenia 

 

 
Adresaci 

 
Termin 
/miejsce 

 
Uwagi 

Korzystanie z katalogów  
i kartotek, w tym katalogów  
on-line oraz bibliotek 
cyfrowych . 

Wg 
potrzeb 

konsultacje 
indywidualne 

Ewa. 
Różańska 
/Domisława 
Nurek 

tel. 58 551 10 39 
e-mail: 
pbwsopot@pbw.it.pl 

wszyscy 
użytkownicy 

cały rok –  
Filia PBW  
w Sopocie 

 

 
 


