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Listopad 2018 r. - pierwsze spotkanie



WARSZTATY 
BIBLIOTEKARSKIE  



Czytelnia w chmurze

Korzystanie z platformy pełnotekstowych książek elektronicznych.

Ibuk Libra (logowanie, własna półka - opcje i możliwości, wyszukiwanie

wewnatrztekstowe), Academica, Polona, zasoby wybranych bibliotek

cyfrowych.



Interpretacja tekstu literackiego 
w perspektywie interdyscyplinarnej 

Nauczyciele bibliotekarze szkół ponadpodstawowych

Współczesny uczeń wobec kultury. Hermeneutyczny sposób spojrzenia na dzieło literackie.

Interdyscyplinarność - moda czy konieczność? Przenikanie się dyskursu literackiego i malarskiego

na przykładzie twórczości Czesława Miłosza.



INNE TEMATY

• Lapbook jako forma nauki poprzez zabawę

• Dialog ucznia z nauczycielem o książce zaproszeniem 
do myślenia i kreatywnego odczytywania tekstu literackiego 

• Warsztaty dotyczące metodyki pracy bibliotecznej



Aby uczestniczyć w warsztacie należy wypełnić ELEKTRONICZNY formularz rejestracyjny.

O terminie rozpoczęcia warsztatu każdy zainteresowany zostanie poinformowany 
indywidualnie. 

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztacie.



WARSZTATY Z ZAKRESU TIK
Nowe tematy

1. Microsoft Exel 2013 w pracy nauczyciela - podstawy 

2. Tworzenie infografiki w programie Canva



KONSULTACJE WARSZTATOWE

Indywidualne konsultacje warsztatowe, obejmujące całokształt zagadnień związanych
z pracą biblioteki, są udzielane po skontaktowaniu się z pracownikiem merytorycznym

W-MBP.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej.



ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

Różnego typu zajęcia biblioteczne: aktywizujące czytelnictwo, kształtujące kompetencje

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, biblioterapeutyczne, z edukacji

regionalnej i inne.



ZAJĘCIA EDUKACYJNE

"Spotkania z obrazem" jako jedna z perspektyw naszego bycia-w-świecie
Ekfraza w twórczości wybranego poety 

• Zbigniewa Herberta
• Czesława Miłosza
• Wisławy Szymborskiej.

Dzieje kultury i myśli ludzkiej
Cykl zajęć ukazujących specyfikę wybranych epok literackich: renesansu, baroku i romantyzmu. Przybliżenie myśli
filozoficznej, sposobów postrzegania świata oraz klimatu epoki w kontekście dzieł malarskich, muzycznych i literackich.

• Renesansowe odkrycie świata i człowieka
• „Między dwiema otchłaniami”. Dylematy człowieka baroku
• Od entuzjazmu ku melancholii. Myśl romantyczna w zwierciadle sztuki



ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Biblijne inspiracje w muzyce

Porozmawiajmy na temat Biblii



PROJEKT CZYTELNICZY

Elementy projektu czytelniczego:

• konkurs fotograficzny, 

• debata dla młodzieży na temat czytania,

• spotkanie autorskie ze współczesnym polskim pisarzem ujętym 
w zestawie lektur w nowej podstawie programowej,

• konkurs pięknego czytania wierszy Norwida.



STRONA INTERNETOWA

DZIAŁY:

• FORUM BIBLIOTEKARZY

• DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 



KONTAKT Z BIBLIOTEKAMI SZKOLNYMI:

Maria Wiśniewska:
e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl, 

tel. (89) 527 39 41 w.103


