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Warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

12.06.2018 r. w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyły się warsztaty 

dla uczniów  klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Inicjatorką spotkania była pani Anna 

Zielińska – nauczyciel bibliotekarz słupeckiego LO. Zajęcia i warsztaty przeprowadziła Anna 

Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy.  

 

Celem spotkania było między innymi, zapoznanie uczniów z zasadami korzystania  

z biblioteki, zbiorów, usług biblioteczno-informacyjnych, źródeł informacji, obsługi systemu 

bibliotecznego, usług elektronicznych. W trakcie zajęć, uczniowie poznali historię Biblioteki 

Pedagogicznej w Słupcy. Dowiedzieli się jakiego typu zbiory gromadzi placówka. Biblioteka od kilku 

lat jest w pełni skomputeryzowana. Wprowadzony został biblioteczny program SOWA 2 oferujący 

nowoczesny system wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Licealiści zostali zapoznani  

z możliwościami systemu takimi jak: wyszukiwanie, rezerwacja, czy zamawianie w naszej bazie 

komputerowej potrzebnych książek, zarządzanie swoim kontem on-line, itp.  

 

 

Warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy 

Prowadząca zwróciła uwagę uczestników zajęć na zmieniający się charakter współczesnych 

bibliotek. Użytkownicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych systemów wypożyczeń, 

umożliwiających im korzystanie z publikacji naukowych w wersji cyfrowej. Zaprezentowała czytelnię 

książek elektronicznych libra.ibuk.pl. Biblioteka Pedagogiczna wykupiła dostęp do kilkudziesięciu 

publikacji i udostępnia je bezpłatnie swoim użytkownikom. Jest to nowa usługa biblioteki. 

Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz 

beletrystycznych. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać  

z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca, za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy 

smartfona.  

             Uczniowie dowiedzieli się o cyklu popularyzującym literaturę, prowadzonym przez 

pracowników biblioteki. W ramach tego zadania, pisane są recenzje nowości wydawniczych. 

Promocja tych zbiorów zamieszczana jest cyklicznie (co dwa tygodnie) w lokalnej prasie internetowej 

„Głos Słupcy”. Publikacja recenzji trwa od 2014 roku. Wspólnie z pracownikami biblioteki recenzje 

piszą Remigiusz Rybski i Weronika Chudzińska.  



Uczniowie mogli obejrzeć przygotowaną wystawę książek zrecenzowanych w cyklu Szukając 

książki… . 

 

Wystawa książek zrecenzowanych w cyklu Szukając książki… . 

W spotkaniu uczestniczyło 21 uczniów z klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 
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