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Warsztaty dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Wólce 

02.10.2019 r. w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyły się 

warsztaty dla uczniów klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Wólce. Inicjatorką spotkania była pani Ewa Grabarczyk, bibliotekarka z tejże 

szkoły. Zajęcia i warsztaty przeprowadziły Anna Tomal i Bogumiła Wawrzyniak 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 SQL, 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.  

 

                   

Uczniowie rezerwują wskazane pozycje przy użyciu smartfonów 

 

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.  



 
 

Podziękowanie od  uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce 

 

 

             Uczniowie mieli okazję podziwiać wystawy, przygotowane przez pracowników 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy: 2019. Rokiem Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego. Prowadzące zapoznały także uczniów z nowym rodzajem książek – Pop-Up, 

które zrobiły niesamowite wrażenie na przybyłych gościach.  

W zajęciach bibliotecznych uczestniczyło18 uczniów z klasy ósmej z Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce. 

 

 

Oprac. i fot. Anna Tomal 

Bogumiła Wawrzyniak 

 


