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EDUKACJI I INFORMACJI

rok szkolny 2018/2019



BIBLIOTEKA PARTNEREM SZKOŁY

 kolekcja biblioteczna

 warsztat informacyjno-bibliograficzny

 oferta szkoleniowa (konferencje, warsztaty, szkolenia, konsultacje 

indywidualne, spotkania Zespołów Sieci współpracy 

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, e-learning)

 oferta edukacyjno-kulturalna (akcje popularyzujące książkę 

i czytanie, zajęcia biblioteczne, edukacyjne, z wykorzystaniem TIK, 

wychowawcze z elementami biblioterapii, warsztaty aktywizujące 

czytelnictwo, zajęciowe, wystawy i ekspozycje, konkursy, wieczory 

i spotkania autorskie, spotkania w ramach pedagogizacji rodziców 

oraz inne formy działań pro czytelniczych)



EDUKACYJNE ZASOBY BIBLIOTEKI

Plan gromadzenia 2018 dotyczy:
 nowości z pedagogiki, psychologii i socjologii;

 materiałów bibliotecznych dot. kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

 książek oraz zagadnień, na które jest największe zapotrzebowanie wg badań 

m. in.: literatura metodologiczna z pedagogiki, socjologii i psychologii (w tym 

kliniczna i rozwojowa), logopedia, bezpieczeństwo, agresja, resocjalizacja, 

autyzm, niepełnosprawność intelektualna dzieci, niepełnosprawni w rodzinie, 

praca wyrównawcza w czytaniu i pisaniu itp.

 książek z nauk technicznych wymagających aktualizacji

 materiałów bibliotecznych dot. nowych przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych 

Biblioteki;

 podręczników akademickich;

 wydawnictw dot. regionu;

 zbiorów multimedialnych 



NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA

 współpraca ze szkołami w zakresie 

planowania zakupów książek i wymiany 

informacji o wydarzeniach promujących 

czytelnictwo 

 wspomaganie bibliotek szkolnych 

w kształtowaniu postaw czytelniczych 

dzieci i młodzieży, w tym pomocy 

w diagnozowaniu potrzeb lub 

problemów szkół w zakresie wspierania 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży



TWORZENIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

 katalog INTEGRO/OPAC

 katalog Bibliografia M-21

 rekomendacje nowości

 biuletyny nabytków 

 informatory

 zestawienia bibliograficzne

 foldery

 scenariusze zajęć

 prezentacje multimedialne

 strona www.krosno.pbw.org.pl



SZKOLENIE UZYTKOWNIKÓW INFORMACJI

 szkolenia dotyczące warsztatu informacyjno-bibliograficznego 

 szkolenia wyszukiwania w katalogu INTEGRO

 instruktaż dla maturzystów

 szkolenia z zasad korzystania z czytelni multimedialnych

 indywidualny instruktaż dotyczący wyszukiwania informacji



E-USŁUGI



DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 konferencje 

 warsztaty

 szkolenia

 konsultacje indywidualne

 spotkania Zespołów Sieci współpracy i samokształcenia

nauczycieli bibliotekarzy

 e-learning



KONFERENCJE



KONFERENCJE



WARSZTATY, SZKOLENIA, SPOTKANIA SIECI 
WSPÓŁPRACY… na przykład:

 „Nauczyciel bibliotekarz a wzmacnianie 

wychowawczej roli szkoły”

 „Miejsce biblioteki szkolnej w przepisach 

prawa wewnątrzszkolnego po reformie 

oświaty”

 "Aktualne przepisy dot. pomocy 

psychologiczno- pedagogiczne 

i orzecznictwa”

 „Biblioteki XXI wieku – przykłady dobrych 

praktyk, wymiana doświadczeń” 

 “Robotyka edukacyjna w szkole” 



WSPARCIE NARODOWEGO PROGRAMU 
ROZWOJU CZYTELNICTWA SZKÓŁ

 rekomendacje literatury dla dzieci i młodzieży

 prezentacje multimedialne

 spotkania w ramach pedagogizacji rodziców

 spotkania nauczycieli bibliotekarzy w Sieci współpracy 

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie 



BIBLIOTEKA PARTNEREM RODZICA
Prelekcje, prezentacje, 

rekomendacje
„Wpływ czytania na rozwój dziecka” 

„Jak rozwijać w dziecku pasję do 

czytania” 

„Skuteczne sposoby zachęcania 

uczniów do czytania”

„Dlaczego warto czytać?”

„Czytajmy razem, bo warto” 



AKCJE PROMUJACE KSIAZKE I CZYTANIE



AKCJE PROMUJACE KSIAZKE I CZYTANIE



AKCJE PROMUJACE KSIAZKE I CZYTANIE



AKCJE PROMUJACE ZDROWIE



WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEZY

na przykład:

 „Słowa jak wędka, czyli 

jak pisać informacje 

prasowe” 

Młodzieżowe Warsztaty 

Dziennikarskie

 ”Święto Drzewa” –

warsztaty ekologiczne dla 

najmłodszych



ZAJECIA EDUKACYJNE  ZAJECIA CZYTELNICZE 
na przykład:

 „Mam prawo do..”

 „Czym jest tolerancja”

 „Nowoczesne technologie

- ich rola we współczesnym świecie”

 „Bezpieczeństwo w Internecie”

 „Jak bezpiecznie spędzić ferie?”

 „Bezpieczne wakacje”

 „Tradycje świąt Bożego Narodzenia „

 „W podróży po zamkach i pałacach

 „Z mrocznych jaskiń do tabletu”

 „Droga książki od pisarza do czytelnika”

 „Historia książki drukowanej”

 „Słownik jest dobry na wszystko, czyli

jak korzystać ze słowników na lekcjach j. polskiego”



ZAJECIA EDUKACYJNE  - Z EDUKACJI PLASTYCZNEJ 

na przykład:

 „Zimowe fantazje” – zajęcia literacko-

plastyczne

 „Witraże, wycinanki, origami” – zajęcia 

plastyczne 

 „Wakacyjne przygody z bohaterem 

literackim” – zajęcia literacko-plastyczne



KONKURSY na przykład:

 „W magicznym świecie wierszy 

Jana Brzechwy” konkurs plastyczny

 VI Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Poezji Patriotycznej - świętujemy 

Niepodległą”

 II Gminny Konkurs Pięknego Czytania „ 

Poezja Zbigniewa Herberta”

 Międzyszkolny konkurs na prezentację 

multimedialną „MOJA NIEPODLEGŁA”

 „Portret mojego książkowego ulubieńca” 

konkurs Plastyczny 

 Konkurs czytelniczy „Znamy polskie 

legendy” 

 Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 

(poezja Bolesława Leśmiana)

 Konkurs fotograficzny "Ubrani w książkę"

 Konkurs "Wakacyjny Pożeracz Książek”



WYSTAWY
na przykład:

 Wystawa prac plastycznych uczniów 

SOSW pt. „Kolory jesieni”, „Papierowe 

kombinacje

 Wystawa prac Agaty Bałuszyńskiej, 

„Przestrzenie wyobraźni” 

 Wystawy prac plastycznych uczniów 

"Jesienne witraże„, „Zimowe witraże”, 

„Wiosną malowane – impresje na 

temat pejzażu” 

 Wystawa plakatów „Magiczna Moc 

Książek” na podstawie książki pt. 

„Książka, dzięki której pokochasz 

książki”

 Wystawy zbiorów :„Historia Żydów na 

przestrzeni wieków”, „Niepokorni, 

Niezłomni, Wyklęci”, „Wychowanie do 

wartości”



WIECZORY I SPOTKANIA AUTORSKIE
na przykład:

 XI Wieczór Twórczości Młodych

 X Wieczornica Bożonarodzeniowa 

„Nieśmy kolędą, miłość, miłość…”

 Wieczór autorski poetki Emilii Polak 

„Odchodzące ślady zatrzymać 

w pamięci…” , 

 Wieczór autorski poetki

Teresy Czyżowicz-Tęczy

 Spotkanie autorskie z brzozowskim 

Ruchem Poetyckim "Zgrzyt„

 Spotkanie autorskie z poetką Anną 

Ziembą - Lonc 

 „Podróże ze starą fotografią” -

spotkania autorskie z Agatą Zahutą 

autorką książki „Frysztak na starej 

fotografii”



Partnerzy w działaniach na rzecz edukacji



Promowanie edukacji w mediach  



KONTAKT

ul. Grodzka 45b

38-400 Krosno

tel. 13 43 215 72  

fax. 13 43 219 58 

strona www.krosno.pbw.org.pl

e-mail: krosno@pbw.org.pl

Czekamy na Państwa propozycje 

w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, 

akcji czytelniczych, zajęć edukacyjnych, konkursów, 

wystaw itp.


