
„Polona.pl – wykorzystanie zasobów cyfrowych w nauczaniu” 
– sprawozdanie z udziału w szkoleniu 

 
Portal Polona.pl to nowoczesna forma udostępniania za pomocą Internetu zasobów 

znajdujących się w magazynach Biblioteki Narodowej. Obecnie prezentowanych jest na nim ponad 
milion obiektów: książek, czasopism, rysunków, map, fotografii, rękopisów. Nowa Biblioteka 
Cyfrowa POLONA powstała w 2013 roku, otwarta została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej dr Tomasza 
Makowskiego. Każdego dnia jest wzbogacana o tysiące skanów i fotografii, aby jak najszybciej 
mogły być one użytkowne przez odbiorców. Portal został tak zaprojektowany, żeby z jego zasobów 
bez ograniczeń mogła korzystać każda zainteresowana osoba. Praca z zamieszczonymi w portalu 
obiektami, pobieranie ich oraz korzystanie z dostępnych na stronie funkcji, wymaga od 
użytkownika jedynie zalogowania się i założenia bezpłatnego konta. Dzięki temu ma on możliwość 
pobrania wysokiej jakości materiałów cyfrowych bez znaków własnościowych, gotowych do 
wykorzystania w publikacji czy w pracy własnej.  

POLONA jest także otwarta dla wszystkich, którzy chcieliby w niej prezentować swoje zbiory, 
udostępnić wirtualnie swoje kolekcje środowisku badaczy. 

 

 
 

Szkolenie „Polona.pl - wykorzystanie zasobów cyfrowych w nauczaniu”, miało na celu 
doskonalenie praktycznych umiejętności korzystania ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej 
POLONA. Realizowane było w formie warsztatu, podczas którego nauczyciele zapoznali się z 
zasobami i funkcjonalnością portalu. Zadaniem uczestników szkolenia było stworzenie autorskiego 
interdyscyplinarnego scenariusza lekcji w oparciu o otwarte zasoby POLONY. Udział w spotkaniu, 
to kolejny sposób na wykorzystanie nowych technologii w procesie nauczania, to również 
doskonalenie własnej pracy, szukanie nowych sposobów promocji książki, modyfikacja 
tradycyjnych metod nauczania zgodnie z potrzebami zastosowania TIK w pracy z uczniem.  

 
Szkolenie odbyło się 6 listopada 2015 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Prowadząca 

spotkanie zaprosiła chętne osoby do udziału w konkursie organizowanym przez Bibliotekę 
Narodową na scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem zbiorów dostępnych w 
Bibliotece Cyfrowej POLONA. Celem konkursu jest wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania, 
uczynienie ich atrakcyjnymi dla uczniów, którzy na co dzień posługują się nowymi technologiami.  
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