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Nazwa sieci Opis Uczestnicy Koordynator Placówka Informacje 
dodatkowe 

Kreatywny 
nauczyciel. Teatr  
i biblioterapia w 
pracy nauczyciela 
 
 
 
 

Głównym celem pracy sieci jest współpraca  
i samokształcenie w zastosowaniu biblioterapii  
i teatroterapii jako metod pracy z uczniami. Sieć 
ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, 
wymianę doświadczeń, wspólne wypracowywanie 
nowatorskich rozwiązań dydaktyczno- 
-wychowawczych, dzielenie się pomysłami, 
propozycjami i spostrzeżeniami.  

nauczyciele  
i bibliotekarze szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Sylwia Kubicka, 
Beata Adamus 

Biblioteka 
Pedagogiczna  
w Piotrkowie 
Tryb. 

 

Użytkownicy 
systemu 
bibliotecznego 
SOWA 
 
 
 
 

Sieć współpracy i samokształcenia „Użytkownicy 
systemu bibliotecznego SOWA” skupia się na 
dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i ustalaniu 
wspólnych zasad pracy w takich dziedzinach, jak: 
- opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych  
w systemie SOWA (w tym wdrożenie formatu 
MARC21), 
- opracowanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych  
w systemie SOWA (w tym wdrożenie 
Deskryptorów BN), 
- problematyka wizerunku interfejsu użytkownika 
w katalogach on-line biblioteki i wszystkich jego 

nauczyciele 
bibliotekarze BPP i jej 
filii pracujący w 
systemie SOWA 

Katarzyna 
Krogulska 

Biblioteka 
Pedagogiczna  
w Piotrkowie 
Tryb. 

sieć wewnętrzna 
dla nauczycieli 
bibliotekarzy 
BPP i Filii 



elementów, 
- komputerowe skontrum zbiorów bibliotecznych, 
- komputerowa selekcja zbiorów bibliotecznych, 
- komputerowa statystyka zbiorów i czynności 
wykonywanych w systemie SOWA, 
- komputerowa ewidencja zbiorów bibliotecznych, 
- wyszukiwanie informacji w komputerowej bazie 
danych i na tej podstawie ich udostępnianie, 
- rozwiązywanie problemów technicznych  
i niedoskonałości w funkcjonowaniu systemu 
SOWA. 
 

Sieć nauczycieli 
bibliotekarzy 
 

Sieć o charakterze szkoleniowym. Służy 
doskonaleniu i wspomaganiu bibliotekarzy 
bibliotek szkolnych w zakresie organizacji  
i zarządzania biblioteką. Zaletą uczestnictwa  
w sieci jest samokształcenie przez wzajemną 
współpracę i wymianę doświadczeń. Tematyka 
spotkań jest dostosowywana do potrzeb  
i zainteresowań uczestników sieci. 
 

nauczyciele 
bibliotekarze szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych 
z terenu Tomaszowa 
Mazowieckiego  
i powiatu 
tomaszowskiego 

Iwona Ziajka Filia w 
Tomaszowie 
Mazowieckim 

 

Nauczyciel 
bibliotekarz w 
nowej przestrzeni 
edukacyjnej 
 

Dzielenie się dobrymi praktykami w pracy 
nauczyciela bibliotekarza i wymiana doświadczeń 

zainteresowani 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Aneta Muszyńska Filia Bełchatów  



Sieć nauczycieli 
bibliotekarzy 
 
 

Wspieranie pracy nauczyciela bibliotekarza. 
Dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana 
doświadczeń. 
Dotychczas przeprowadzono szkolenie  
w ramach sieci  nt. Zasoby cyfrowe i bazy bibliotek 
przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza. 

nauczyciele 
bibliotekarze szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych 
z terenu Opoczna  
i Powiatu Opoczno 

Dorota Adamczyk Filia w Opocznie  

Sieć współpracy  
i samokształcenia 
nauczycieli 
wychowania 
przedszkolnego  
i edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

Wspieranie rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotychczas 
zrealizowano szkolenie nt. Bajkoterapia - forma 
terapii pedagogicznej” 

nauczyciele przedszkoli 
i edukacji 
wczesnoszkolnej  
z terenu Opoczna 
i Powiatu Opoczno 

Karolina 
Kalinowska 

Filia w Opocznie  

 


