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Warsztaty dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie  

w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

 

16.11.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy odbyły się warsztaty dla uczniów z klas II 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.  Inicjatorką spotkania była pani 

Krystyna Laskowska – nauczyciel bibliotekarz, także nauczyciel podstaw ekonomii z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Zajęcia i warsztaty przeprowadziły 

Hanka Kasperska-Stróżyk i 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. Gimnazjaliści zostali zapoznani z możliwościami 

systemu 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, 

umożliwiających im korzystanie z publikacji naukowych w wersji cyfrowej. Zaprezentowały 

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.  

 

 
 

Warsztaty dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 

 

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.  

 

W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy II  Technikum Architektury Krajobrazy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.    

 

 
 

Warsztaty przy komputerach / praca w grupach 

 

 
 

 
 



 
 

Wystawa książek zrecenzowanych w cyklu Szukając książki… .  

Recenzje ukazały się w „Kurierze Słupeckim” oraz w „Głosie Słupcy” 

 

Uczniowie dowiedzieli się, że pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy czytają nowe 

książki i piszą recenzje, które w ramach promocji zbiorów zamieszczane są cyklicznie (co dwa 

tygodnie)  w lokalnym czasopiśmie „Głos Słupcy”. Wcześniej recenzje ukazywały się w „Kurierze 

Słupeckim”. Publikacja recenzji trwa od 2014 roku. Stale współpracują z Biblioteką Pedagogiczną 

w Słupcy i piszą recenzje Remigiusz Rybski i Agata Stróżyk. Uczniowie mogli obejrzeć 

przygotowaną wystawę książek zrecenzowanych w cyklu Szukając książki… . 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


