To ja!

Marzena Magdziarz- kreatywna bibliotekarka z 24 letnim stażem
pracy. Czująca misję i rozwijająca skrzydła czytelników

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku ... oraz niepoprawna
optymistka, mama 13 letniego Kajetana. Miłośniczka: literatury, muzyki,
kwiatów, dobrej kawy i podróży pociągami do ciekawych miejsc.
Kolekcjonerka: książek, torebek, butów i korali :)

Stawiam na głośne czytanie najmłodszym.
Jestem laureatem ogólnopolskiego
konkursu SBP "Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2021" w kategorii
"Biblioteka z miejscowości do 5000
mieszkańców".
Od sierpnia tego roku
biorę udział w
projekcie Wikiteki.

Iwona Pietrzak-Płachta. Z wykształcenia bibliotekoznawca.
Z zamiłowania bibliotekarz szkolny. W zawodzie od 21 lat.
Jestem pomysłodawczynią zamiany biblioteki szkolnej
ZSP w Pliszczynie w Wypożyczalnię Skrzydeł.
Ze swoją biblioteką uhonorowana w 2022 r. nagrodą
im. Janusza Korczaka, za stworzenie w podlubelskiej szkole
wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia
oraz wdrażanie korczakowskich idei; nagrodą Lubelskiego
Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2022.
Wielokrotna laureatka konkursu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich „ Mistrz Promocji Czytelnictwa”.
Wyróżniona nagrodą Wójta Gminy Wólka dla osób,
których działalność wspiera mieszkańców i przyczynia się
do rozwoju gminy.
Trenerka podczas projektu Wikiteka dla bibliotek szkolnych
realizowanego w programie Wikiszkoła przez Stowarzyszenie
Wikimedia Polska.
Propagatorka budowania marki i identyfikacji wizualnej
bibliotek szkolnych.
Dzielę się swoimi pomysłami na czytanie podczas konferencji
i spotkań metodycznych dla bibliotekarzy i humanistów.
Publikuję. Zamiast książek wypożyczam skrzydła, na których
szybuję ze swoimi czytelnikami do książkowych krain
i dmucham w skrzydła dziecięcych potencjałów.
Obalam stereotypy o statycznym charakterze czytania.
Potrafię sprawić, że dzieci o różnych
temperamentach czują, że czytanie ma moc!

To my, PANIE Z BIBLIOTEKI,
czyli - Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska od pięciu lat nierozłączny radosny duet bibliotekarek
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.
Jesteśmy blogerkami, aktywnie działamy też na Instagramie, Facebooku
i YouTube. Jako trenerki Szkoły Ćwiczeń w Suchym Lesie inspirujemy
nauczycieli do tego, by nowatorsko pracować z uczniami, przekonując, że
czytanie ma moc, a książka jest dobra na wszystko. Naszą pasją jest
promocja czytelnictwa, a prawdziwie uwielbiamy te momenty, gdy
biblioteka wypełniona jest czytelnikami. Możesz spotkać nas na górskich
szlakach, nadmorskich plażach i podczas spontaniczych podróży
literackich.
Nasza biblioteka "Centrum Wszystkiego" była kilkukrotnie nagradzanaw
ogólnopolskich konkursach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
2021 i 2022 - Mistrz Promocji Czytelnictwa (wyróżnienia)
2022 - najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek (wyróżnienie)
W lipcu 2022 roku otrzymałyśmy także
"małego Zwyrtałę" za najciekawszy pomysł promujący czytanie.

Magdalena Zybura- bibliotekarka w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Gdańsku
W zawodzie nauczyciela od 24 lat, od 5 bibliotekarka.
Nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną.
Jestem pasjonatką pracy projektowej, włączania dzieci
i młodzieży do działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego. Byłam opiekunem miejskich projektów
grantowych dla młodzieży w naszej szkole: Bajkowe
potyczki, Włóczkowi Pożeracze Smutków, Mikołajkowa
Noc w Bibliotece. Promuję czytelnictwo, ale i uczniowskie
talenty. Łączę analogowe i cyfrowe metody pracy. Szkolę
nauczycieli i uczniów z wykorzystywania TIK na zajęciach.
Jestem Ambasadorem Wakelet. Zdobyłam też tytuł Microsoft
Innovative Educator Expert (MIEE) na lata 2021-22. Jestem
szkolnym koordynatorem Laboratoriów Przyszłości,
uczestniczę w projekcie Wikiteka w ramach Programu
Wikiszkoła. Lubię się uczyć i rozwijać pasje swoje i uczniów.

Anna Kosobudzka – Biblioteka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
W zawodzie nauczyciela od 27 lat. Jestem Nauczycielką Zwolnionych z Teorii, romanistką, nauczycielem w zawodzie
Technik Reklamy i bibliotekarką. Moją pasją są projekty społeczne realizowane z młodzieżą, których jestem
organizatorką i współorganizatorką w szkole.

Najbardziej znane to: „ Poczytaj mi bajeczkę” i „ Uwalniamy książki
z półek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, „Sober Heads”, „ Don’t
Waste”, „ToSamoŻycie” w ramach olimpiady ZWZT, „Biała wstążka w CKZiU” i ostatni „Cyber
Pain” we współpracy z Agnieszką Kozub, która dołączyła do mnie w tym roku szkolnym.
Obie lubimy wyzwania i nowe technologie, dlatego zgłosiłyśmy naszą szkołę do pilotażowego
projektu Wikiteka.

Bo nasza biblioteka to dobre miejsce dla człowieka 😊

Katarzyna Paliga
Ja....
Kobieta, Matka, Żona i co najważniejsze BIBLIOTEKARKA :)
Jak o sobie myślę- to trudno znaleźć mi początek.
Choć myślę o sobie dość dobrze-bo kocham to co robię.
Biblioteka szkolna jest zazwyczaj miejscem pierwszego, samodzielnego kontaktu dziecka z
książką, Musimy sprawić, by to miejsce zapadło w pamięć, by dobrze się kojarzyło.
I to próbuję robić każdego dnia.
Czasem czuję się jak człowiek do zadań specjalnych: taka mała orkiestra.
Pozytywnie zakręcona. Czasem mówią o mnie powsinoga. Często muszę sama siebie
dyscyplinować. Powiedzieć STOP-więcej nie robisz, bo braknie czasu.
Ponadto jestem koordynatorem i inicjatorem wielu działań w mojej szkole: AkcjaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania , Przerwa na czytanie , Wielka Liga Czytelników,
Szkolny Mistrz Pięknego Czytania, Konkurs Z książką mi zawsze po drodze, Konkurs "Z
kotem mi do twarzy", Szkolny Mistrz Ortografii, Czytanie na polanie.
Od lat tworzę innowacje pedagogiczne dotyczące edukacji globalnej z wykorzystaniem
teatrzyku kamishibai, Prowadzę zajęcia z Picture Bookami . Opiekuję się pierwszym w
moim mieście Szkolnym Ogrodem Edukacyjny. Prowadzę akcję włączające młodzież do
życia z seniorami .
Zdarza mi się publikować w czasopismach branżowych: Biblioteka w szkole, Dialogi
biblioteczne.
Prowadzę szkolenie dla innych nauczycieli. To dużo i mało.
Taka właśnie jestem - Katarzyna Paliga

Sylwia Szarwark

od 3 lat nauczyciel bibliotekarz.

Po 19 latach pracy w MBP w Sosnowcu
rozpoczęłam nową przygodę w bibliotece
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Sosnowcu.
Jest to moje miejsce na Ziemi, w którym mogę
rozwijać talenty swoich uczniów, daję wsparcie
uczniom z niepełnosprawnością Intelektualną i
ruchową. Łączę mój wolontariat w Fundacji Dr
Clown z pracą zawodową.
Praca projektowa, otwartość na nowych
czytelników, technologie cyfrowe , rozwijanie
pasji oraz zainteresowań czytelniczych,
promowanie postaw proekologicznych to cele,
które wytyczyłam sobie na kolejne lata.
Obecnie uczestniczę m.in. w projekcie Wikiteka
w ramach Programu Wikiszkoła, w inicjatywie
Nauczyciele Szyją Dobro dla Psychiatrii
Dziecięcej oraz Czytam z klasą: lekturki spod
chmurki.

Monika
Przystał
i
Biblioteka
Morskiej
Szkoły
Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku.
Z wykształcenia: Anglistka i Pedagog Medialny,
Bibliotekarka z powołania. Moja biblioteka to bijące
serce mojej szkoły. Przelewam swoją pasję do książek
na dzieci. Bierzymy udział w licznych projektach m.in.
Wikiszkoła, Zgrana Szkoła czy Przepisujemy Tolkiena.
Moje działania doceniono jako Biblioteczne Inicjatywy
Biblioteki w szkole. Zachęcam uczniów do tworzenia
własnych "książek" i udostępniam je w bibliotece.
Edukuję z zakresu dobrych cyfrowych praktyk.
Kolekcjonuję książki o książkach i bibliotekach.

Aleksandra Binek - bibliotekarka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach.
Przełamuję zakorzeniony w społeczeństwie stereotyp bibliotekarki.
Uwielbiam pracę z młodzieżą. Drzwi do mojej biblioteki są zawsze otwarte na oścież,
bo tu ciągle coś się dzieje. Ja nie czekam na czytelnika - ja do niego wychodzę, oswajam go.
Razem z nim podróżuję nie tylko po kartach książek, ale również do miejsc,
gdzie od książki wszystko się zaczęło...

"Miłość do książek kiełkuje w sercu
a owocuje w głowie." (powiedzenie własne)

Agnieszka Skoczowska
nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 16
im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich
Mówią o mnie "kobieta o dobrym sercu"". TAK! Uwielbiam pomagać.
Moja biblioteka jest miejscem, w którym każdy znajdzie ukojenie.
Mam ogromny apetyt na wiedzę i nowe doświadczenia, ciągle się uczę,
rozwijam swoje kompetencje, wprowadzam nowoczesność do mojej biblioteki.
Jestem kreatywna - wymyślam coraz to nowe pomysły na promocję czytelnictwa
i sposoby spędzania wolnego czasu.

Prywatnie - mama bliźniaków, wielbicielka dobrych książek,
roślin, miłośniczka tatuaży oraz sportu.

Żuławianka w bibliotece. To ja!
AGNIESZKA GROT-BEDNARSKA
Od czterech lat jestem bibliotekarzem
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym
Dworze Gdańskim. Lubię uczniów, rozmowy z
nimi (nie tylko te o książkach), wspólne
projekty (unijny program Erasmus+ 20202022), imprezy biblioteczne (Noc Bibliotek),
wyjazdy (Targi Książki) itp.
Wiem, że zawsze razem coś wymyślimy!

Tekst akapitu

Katarzyna Wyskocka
Nauczycielka-bibliotekarka
Wypożyczalni Marzeń
w Zespole Szklono- Przedszkolnym w Luzinie, na Kaszubach.
W swojej pracy czuję się wspaniale.
Pragnę uwalniać potencjał dzieci i młodzieży.
Uwielbiam tworzyć
interdyscyplinarne formy czytelnicze.
Piszę scenariusze, opowiadania dla dzieci.
Zakochałam się w czytaniu wrażeniowym.
Ludzie mają marzenia...
Książki spełniają marzenia.
W 2018 roku zostałam nominowana za upowszechnianie
czytelnictwa w konkursie
Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY

Krystyna Cieślar-Jarząbek
jestem nauczycielem bibliotekarzem w Zespole szkół
Ogólnokształcących w Wiśle,
moja biblioteka to PRZYSTAŃ, gdzie można odpocząć,
a także wyruszyć w podróż,
lubię pracę z młodzieżą, z którą dyskutuję na tematy
łatwe i trudne,
jestem kreatywna, uśmiechnięta,
motywuję młodzież do działania,
kocham książki: czytać i kupować,
uwielbiam puzzle i gry planszowe.

Dodaj trochę treści

Justyna Radomińska

Dodaj trochę treści

Jestem nauczycielką języka polskiego
w LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim i od niedawna
bibliotekarką.
Znalazłam się w bibliotece, bo chciałam.
I mam na nią plan! Otworzę jej drzwi
szeroko! Niech świat do niej zagląda, a
my wykorzystamy to, co nam zaoferuje,
a i sami damy mu coś od siebie!
Literatura to moje życie. Czytam książki,
gromadzę je, recenzuję, dyskutuję o nich,
polecam i posyłam dalej w świat. A nawet
robię korekty!
Jestem aktywna społecznie i widzę w tym
dużą wartość! Wierzę w kulturę i to
przekazuję swoim uczniom.

Aleksandra Sobańska
nauczycielka bibliotekarka w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce
redaktor naczelna miesięcznika
Biblioteka Publiczna
(www.bibliotekapubliczna.pl)
doktorantka Uniwersytetu Śląskego,
badająca doświadczenia bibliotek
szkolnych

Dodaj trochę treści

