
Zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum  im. Janusza Korczaka ze Strzałkowa  

– książki elektroniczne, projekt e-podręcznik.pl, promocja literatury  dla młodzieży 

w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

 

z okazji XIII „Tygodnia Bibliotek” 

 

Z okazji XIII „Tygodnia Bibliotek” 4, 5 i 6 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas II Gimnazjum im. Janusza Korczaka ze Strzałkowa.  

Inicjatorką spotkania była pani Beata Głodkowska – nauczyciel bibliotekarz z Gimnazjum  

w Strzałkowie. Zajęcia przeprowadziły Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska z Biblioteki 

Pedagogicznej w Słupcy. 

 

Celem przeprowadzenia zajęć 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. Gimnazjaliści 

zostali zapoznani z jego możliwościami takimi jak: wyszukiwanie, rezerwacja, czy zamawianie  

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

 

Prowadzące zwróciły uwagę uczestników zajęć na zmieniający się charakter współczesnych 

bibliotek. Użytkownicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych systemów wypożyczeń, 

umożliwiającym im korzystanie z publikacji naukowych w wersji cyfrowej. Zaprezentowały 

czytelnię książek elektronicznych libra.ibuk.pl. Biblioteka Pedagogiczna wykupiła dostęp od 

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.  

 

Podczas lekcji zaprezentowano uczniom projekt e-podręczniki do kształcenia ogólnego. 

Głównym celem projektu jest opracowanie i udostępnienie 62 e-podręczników. E-podręczniki nie 

mają zastąpić tradycyjnych podręczników, są jedynie ich uzupełnieniem. Zwrócono uwagę na 

informacje ważne dla uczniów. E-podręczniki  dostępne są bezpłatnie 24 godziny na dobę, co 

umożliwia dotarcie do potrzebnych informacji w każdej chwili. Poza tym uczniowie mają 

możliwość korzystania z podręczników z lat ubiegłych – niezwykle istotne przy powtórce 

materiału. Omówione zostały również treści zamieszczone na platformie www.epodreczniki.pl  

w zakładce – zasoby, gdzie znajdują się  multimedia, wirtualne wycieczki, lektury, testy, 

sprawdziany i wiele innych przydatnych materiałów.  

 

Ostatnia część zajęć poświęcona była promocji czytelnictwa. Pani Hanka Kasperska-Stróżyk 

polecała uczniom książkę Johna Boyna „Lekkie życie Barnabie’go Brocketa”, (Warszawa, 

Wydawnictwa Dwie Siostry, 2013), natomiast Anna Chudzińska „Białego klauna” Miloša Damira 

(Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina, 2013). Uczniowie wysłuchali fragmentów książek. Do 

polecanych powieści pokazane zostały przygotowane prezentacje ilustracji z książek. Hanka 

Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska wykorzystały metodę booktalking, by zaintrygować uczniów 

prezentowaną literaturą. Booktalking, to krótkie zareklamowanie książki, nie streszczenie, nie 

recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by 

słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się 

ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.  
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Oprac. Anna Chudzińska 

Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


