
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie  

Filia w Słupcy  

zaprasza na organizowane  

L E K C J E   B I B L I O T E C Z N E 

Proponowane tematy lekcji: 

 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy  

(dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 

Przykład dużej biblioteki o charakterze naukowym, zapoznanie z działalnością biblioteki. 

Historia, struktura organizacyjna. 

Zapoznanie uczniów z różnorodnością gromadzonych dokumentów. 

Zbiory piśmiennicze: książki, czasopisma.  

Zbiory specjalne: audiowizualne i multimedialne.  

Omówienie charakteru i struktury gromadzonego księgozbioru.  

„Biblioteka Regionalna” – zbiór odrębny. Źródła wiadomości o regionie. 

„Biblioteka Sybiracka” – zbiór odrębny. Współpraca ze Związkiem Sybiraków.  

Zasady korzystania z biblioteki. Regulaminy biblioteki. 

Wypożyczanie na miejscu. Wypożyczanie na zewnątrz. Wypożyczalnia międzybiblioteczna. 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  

Inne usługi: kserowanie dokumentów, wydruki komputerowe, skanowanie. 

 

 Warsztat informacyjny  

(dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 

Zapoznanie z katalogami i kartotekami tworzonymi w PBP Filii w Słupcy. 

Katalog książek: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy. 

Katalog czasopism. 

Katalog zbiorów specjalnych: alfabetyczny, rzeczowy. 

Katalogi wyborowe: Biblioteki Sybirackiej, Biblioteki Regionalnej, Programów Nauczania. 

Kartoteki: Materiałów Repertuarowych, Rzeczowa Zestawień Bibliograficznych. 

Omówienie elementów opisu umieszczonych na karcie katalogowej.  

Omówienie zasad wykorzystania z kart pomocniczych – odsyłaczy.  

Doskonalenie umiejętności korzystania z katalogów i kartotek naszej biblioteki.  

Zajęcia warsztatowe. Wypisywanie rewersu biblioteki. 

Katalogi online PBP w Koninie w systemie SOWA.  

Wspólna baza PBP w Koninie i filii w Kole, Słupcy, Turku [www.pbpkonin.pl]. 



 Klasyfikacja dziesiętna 

(dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 

Podstawowe cechy klasyfikacji dziesiętnej. Stosowanie UKD i zalety wykorzystania.  

 

 Orientacja zawodowa 

(dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 

Prezentacja i omówienie wybranej literatury. Wystawa. 

 

 Biblioteka  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Biblioteka, to miejsce gdzie jest dużo książek. Plansze z fotografiami dużych bibliotek. 

Zapoznanie z działalnością biblioteki (ogólnie). Prezentacja różnych działów biblioteki. 

 

 Książki popularnonaukowe  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Jak zmieniał się wygląd książki na przestrzeni wieków – wystawa. 

Prezentacja z omówieniem wybranych dzieł. 

Książki popularnonaukowe: albumy, atlasy, mapy, teki, segregatory, plansze, wielotomowe, 

książki z płytą. 

 

 Książki „niezwyczajne”  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Książki „niezwyczajne” – wystawa. 

Prezentacja z omówieniem wybranych dzieł. 

Książki miniaturowe, książki olbrzymy, książki grube, książki artystyczne, książki 

liberackie, książki dla dzieci: rozkładanki z obrazkami, przytulanki, książki wydające 

dźwięk.  

 

 Książki ilustrowane  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Książki ilustrowane – wystawa. 

Prezentacja z omówieniem wybranych dzieł. 

 

 

 



 Dzieje książki  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Historia książki od starożytności do czasów współczesnych.  

Wpływ pisma oraz wynalezienia druku na rozwój cywilizacji i kultury.  

Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

 

 Praca bibliotekarza – poznajemy zawód bibliotekarza  

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Zakup książek: tradycyjny i w magazynie wirtualnym.  

Rozpakowywanie paczki z nowymi książkami, sygnowanie książek pieczęcią biblioteki. 

Inwentaryzowanie książek.  

Opracowanie książek. Sporządzanie opisu komputerowego dla książki, wydruk kodu 

kreskowego, oprawa książki w folię. 

Wypożyczanie. Zasady i sposoby wypożyczania na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej. 

 

 Czytanie bajek 

(dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) 

Propaganda słowna książki.  

Kolorowanie ilustracji wykonanej do prezentowanej bajki, powielonej i rozdanej dzieciom. 

 

 

 

 

Terminy lekcji w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy 

można uzgadniać z kierownikiem biblioteki  

Hanką Kasperską-Stróżyk 

tel.: (0 63) 275 15 43                       e-mail: slupca@cdnkonin.pl 


