
16.  Biblioteki szkolne 
 

Ewidencja materiałów bibliotecznych  
 

Numer formy V.16.1 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece 

szkolnej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają Rozporządzenie MKiDN w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Poznają zasady spo-
rządzania dowodów wpływów i ubytków oraz reguły prowadzenia 
ksiąg inwentarzowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Marzena Gazińska i Daria Kosior. 
 

  
Zakres treści  Obowiązujące normy prawne 

 Zasady prowadzenia księgi inwentarzowej 
 Dowody wpływów i ubytków 

  
Liczba godzin 2   
    
Termin październik 2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Inwentaryzacja i selekcja bibliotecznych  
 

Numer formy V.16.2 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece 

szkolnej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają Rozporządzenie MKiDN w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Poznają metodykę 
przeprowadzania skontrum i zasady przeprowadzania selekcji ma-
teriałów bibliotecznych. Nauczą się sporządzać dokumentację 
związaną ze skontrum i selekcją. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Marzena Gazińska i Daria Kosior. 

  
Zakres treści  Obowiązujące normy prawne 

 Skontrum czy inwentaryzacja w drodze spisu z natury 
 Braki względne i bezwzględne 
 Zasady przeprowadzania selekcji i postępowanie z wycofa-

nymi zbiorami 
  
Liczba godzin 2   
    
Termin październik 2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak skatalogować książkę w programie komputerowym?  
 

Numer formy V.16.3 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece 

szkolnej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby tworzenia opisu bibliogra-
ficznego książki jednotomowej przez pobranie gotowego opisu lub 
samodzielne jego zbudowanie. Dostosują wybrany rekord do po-
trzeb biblioteki szkolnej. Dowiedzą się, jak wykorzystywać kartoteki 
wzorcowe i wbudowane w program słowniki. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Dorota Motyka. 

  
Zakres treści  Ogólne zasady opisu katalogowego książki jednotomowej 

 Budowa rekordu bibliograficznego książki dostosowanego do 
katalogu biblioteki szkolnej 

 Hasła wzorcowe używane w opisie bibliograficznym 
 Analiza przykładowych opisów bibliograficznych książek 
 Tworzenie nowego opisu bibliograficznego książki 
 Modyfikacja istniejącego opisu bibliograficznego 

  
Liczba godzin 2   
    
Termin listopad 2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Gdy szukam na temat.  

Jak opisać, żeby znaleźć?  
 

Numer formy V.16.4 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece 

szkolnej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę potrzebną do opracowania 
rzeczowego zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem haseł przed-
miotowych i/lub deskryptorów Biblioteki Narodowej. Poznają za-
sady tematowania oraz rodzaje kartotek wzorcowych używanych  
w katalogowaniu zbiorów bibliotecznych, ich budowę i funkcje. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Dorota Motyka. 

  
Zakres treści  Znaczenie kartotek wzorcowych haseł formalnych, przedmio-

towych i serii w katalogu elektronicznym 
 Wyszukiwanie w katalogu elektronicznym biblioteki 
 Budowa kartotek wzorcowych wbudowanych w program  

komputerowy 
 Modyfikacje globalne w rekordach bibliograficznych 
 Samodzielne tematowanie wybranych książek 

  
Liczba godzin 2   
    
Termin grudzień 2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Elektroniczne źródła informacji dostępne w internecie  
 

Numer formy V.16.5 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się z wyszukiwarkami naukowymi, ogólnodo-
stępnymi bazami publikacji naukowych oraz wybranymi bibliote-
kami cyfrowymi i repozytoriami udostępnionymi w modelu Open  
Access. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Trembowelska. 

  
Zakres treści  Zasoby naukowe Internetu 

 Bezpłatny dostęp pełnotekstowy do cyfrowych publikacji nau-
kowych w otwartym dostępie 

 Czasopisma online 
  
Liczba godzin 2   
    
Termin styczeń 2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Tworzenie kartoteki zagadnieniowej w katalogu elektronicznym 

 
Numer formy V.16.6 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają najczęściej używane pola rekordu bibliograficz-
nego w formacie MARC21. W części praktycznej samodzielnie spo-
rządzą opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i rozdziałów  
z książek. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Trembowelska. 

  
Zakres treści  Zasady ogólne i charakterystyka najczęściej stosowanych pól 

w opisie bibliograficznym 
 Zasady sporządzania opisu bibliograficznego artykułu z cza-

sopisma oraz rozdziału z książki 
 Analiza przykładowych rekordów 
 Tworzenie opisów bibliograficznych 

  
Liczba godzin 2   
    
Termin styczeń 2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji 

 
Numer formy V.16.7 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się z treścią kodeksu etyki bibliotekarza oraz 
jak zasady tego kodeksu wprowadzić do pracy w bibliotece. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Ambrożko. 

  
Zakres treści  Omówienie kodeksu 

 Wspólna refleksja nad przestrzeganiem kodeksu w pracy bi-
bliotek szkolnych 

  
Liczba godzin 2   
    
Termin luty 2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Biblioterapia. 

Literatura z zakresu biblioterapii w zbiorach BP w Koszalinie 
 

Numer formy V.16.8 
  
Adresat Nauczyciele bibliotekarze 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z biblioterapią  
i będzie miał możliwość poznać literaturę z tego zakresu dostępną 
w Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Ambrożko. 

  
Zakres treści  Teoretyczne podstawy biblioterapii 

 Przegląd i omówienie wybranej literatury biblioterapeutycznej 
  
Liczba godzin 2   
    
Termin marzec 2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Szydlik   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

 


