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Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne
wydarzenia
Aut. Monika Jabłońska, Katarzyna Walczak.
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7 lutego 2018 r. gościliśmy w czytelni 20 nauczycieli-bibliotekarzy na spotkaniu
sieci współpracy i samokształcenia poświęconemu bezpieczeństwu w Internecie.
Podczas zajęć prowadzonych
przez Alicję Figarską
(koordynatorkę sieci) i Tomasza
Reszko zgromadzeni zgłębiali
tajniki zabezpieczania się przed
wirusami komputerowymi i
złośliwym oprogramowaniem, np
samoreplikującymi się
programami zwanymi robakami.
Od 15 stycznia do 16 marca
2018 r. w Centrum Internetowym
gościliśmy wystawę prac
studentów Wydziału Sztuki
Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego. Były to studia malarskie martwej natury stworzone w trakcie
zajęć w pracowni malarstwa pod kierunkiem dr hab. Katarzyny NowickiejUrbańskiej, prof. nadzw. UTH Radom. Autorki obrazów to Weronika Filipek, Marlena
Kruk, Olga Nosal, Grażyna Pachocka, Małgorzata Sarnowicz. Tym co łączy autorki
prac są studia na kierunku Malarstwo prowadzonym na Wydziale Sztuki. Obecnie
są studentkami trzeciego semestru. Małgorzata Sarnowicz miała już wystawę
indywidualną w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu, podczas której podziwialiśmy
dzieła inspirowane naturą, ponieważ artystka najchętniej pracuje w plenerze.
Podobnie, jak pozostałe panie, w świecie sztuki odnajduje radość, wewnętrzny
spokój i poczucie wolności.
21 lutego 2018 r. w sali Urzędu
Miejskiego
na
szkoleniu
zorganizowanym przez Radomski
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
oraz
Bibliotekę
Pedagogiczną spotkało się grono
ponad 60 nauczycieli-bibliotekarzy
ze szkół radomskich. Spotkanie
poświęcone było nowym metodom
propagowania czytelnictwa oraz
zagadnieniom związanym z
ewidencją
podręczników
w
bibliotece szkolnej.
22 lutego 2018 r. - Konferencja
dla nauczycieli zorganizowana przez MSCDN/Wydział w Radomiu (lider) i
Bibliotekę Pedagogiczną (partner) w ramach projektu "Promujemy czytanie - II
edycja". Pierwsza jej część poświęcona była dotychczasowym postępom w
realizacji projektu, o których opowiadały: Janina Ziętek (koordyantor projektu), Ewa
Pachniak i Bożena Jeżmańska (BP Radom). W drugiej części przyszedł czas na
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wykład dr Weroniki Kosteckiej pt. Fantastyka jako wybór czytelniczy uczniów,
podczas którego zagłębiliśmy się w twórczość J. R. R. Tolkiena, C. S. Lewisa, U. Le
Guin, J. K. Rowling, S. Meyer oraz T. Pratchetta.
28 lutego 2018 r. - warsztaty
sleeveface. W czytelni naszej
biblioteki grupa nauczycielibibliotekarzy zaangażowanych
w
projekt
"Promujemy
czytanie - edycja II" wzięła
udział
w
warsztatach
zorganizowanych w ramach
trzeciego
spotkania
sieci
współpracy i samokształcenia.
Warsztaty prowadzili Zbigniew
Trysiński, kierownik filii BP w
Lipsku
oraz
Bożena
Jeżmańska,
koordynatorka
sieci. Po krótkiej prezentacji
przyszedł czas na zajęcia praktyczne, podczas których zebrani dobrze się bawili,
próbując swych sił w niekonwencjonalnej metodzie promowania czytelnictwa jaką
jest sleeveface, czyli fotografowanie osoby z zasłoniętą przez okładkę książki
częścią ciała .
2 marca 2018 r. Wizyta studentów. Naszą bibliotekę odwiedziły przyszłe
bibliotekarki, słuchaczki studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa z Informacją
Naukową i Edukacją Czytelniczo-Medialną ze Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku. Radomska grupa studentek zwiedziła poszczególne
wydziały Biblioteki, a także magazyn. Słuchaczki dowiedziały się, jak wygląda
organizacja pracy i przepływ informacji w bibliotece.
13 i 14 marca 2018 r. Teatrzyk Kamishibai pod wodzą Agnieszki Krzyczkowskiej
zawitał w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, gdzie ucieszył
grupy młodszych uczniów. 12 kwietnia teatrzyk Kamishibai gościł też w Przedszkolu
Publicznym nr 9 w Radomiu. Przedszkolaki młodsze i starsze (od 3 do 6 lat)
podzielone na pięć grup wysłuchały opowieści o psie Marudku, przyjacielu Kemushi
oraz opowiadania "O panach Palcach". Jak zwykle nasz teatrzyk zmotywował
dzieciaki do aktywności fizycznej oraz plastycznej. Pokłosiem tej ostatniej były
prace, które umieściliśmy na mini wystawie.
25 kwietnia – wernisaż wystawy grafik Pawła Dobrowolskiego pt. Malarstwo
Jakotakie. Paweł Dobrowolski to rysownik, inne jego aktywności to video-art oraz
malarstwo. Świadomość artystyczna powstawała w nim poprzez równoległe
kształcenie się jako plastyk oraz jako osoba znajdująca się pod wpływem kultury
graffiti. Autor wydarzenia "Grafika Bezdomna". Twórca marki Licho, produkuje torby
z materiału, na których umieszcza swoje grafiki.
11 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia, tym razem w plenerze. Nauczyciele bibliotekarze oraz kilkoro
licealistów podążyli śladami Leszka Kołakowskiego, by zapoznać się z artefaktami
dokumentującymi związek filozofa z naszym miastem. Wycieczkę poprowadziła
Ewa Wziątek - nauczyciel bibliotekarz oraz prezes radomskiego oddziału TNBSP .
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Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Magdalena Markowska











Beit Radom : Dom Radom : historia radomskich Żydów = Home Radom :
history of Radom's Jews / [teksty i redakcja Renata Metzger ; tłumaczenia
Magdalena Zawadzka, Jakub Mitek]. - Radom : Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa
Obywatelska" Miejska Instytucja Kultury, 2018. Dwujęzyczne wydawnictwo
albumowe poświęcone historii radomskich Żydów. Renata Metzger snuje opowieść
o dziejach Radomia – począwszy od legendy o królu Kazimierzu Wielkim i jego
spotkaniach z Żydówką Esterką, poprzez dzieje rabinów Radomia, codzienne życie
społeczności żydowskiej przed II wojną aż po obrazy z getta. Autorka wspomina też
radomskich Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata oraz procesy największych katów
radomskiego getta. W książce znajdziemy także
wspomnienia
dawnych
żydowskich
mieszkańców Radomia.
Opowiadania bizarne / Olga Tokarczuk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018.
Dziesięć opowiadań – dziwnych, śmiesznych,
niezwykłych – a każde z nich toczy się w innym
miejscu i czasie. Wołyń w epoce potopu
szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, odległa
Azja i miejsca wymyślone. Oryginalne w stylu i
formie, odbiegające od znanych literackich
konwencji, świeże i tchnące tajemniczością.
Świat Olgi Tokarczuk jak zwykle kusi i zniewala,
choć nie jest zbyt łatwy w odbiorze.
Inni ludzie / Dorota Masłowska ; ilustracje
Maciej Chorąży. - Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2018. Poemat? Powieść? Musical? Komiks? A może uliczna ballada? Ta
książka to hybryda, mieszanka gatunków, brutalna opowieść o współczesnej
rzeczywistości z Warszawą w tle. Prosta historia niedopasowanej pary w mieście
zatrutym smogiem, gdzie slangiem raperów o problemach społecznych opowiada
np. grecki chór złożony z emerytów, bezdomnych czy innych ludzi przypadkowo
spotkanych w tramwaju albo na parkingu. Specyficznym, na swój sposób
zabawnym i nieco wulgarnym językiem opowiedziana współczesność.
Zbrodnie z namiętności / Sławomir Koper. - Warszawa : W.A.B. - Grupa
Wydawnicza Foksal, 2018. Iga Korczyńska, Maria Wisnowska, Maria i Jan
Maliszowie, Dagny Przybyszewska, Zyta Woronecka, Andrzej Zaucha – co łączy te
postacie? Były uwikłane w romanse, które skończyły się tragicznie – zbrodnią z
miłości. Sławomir Koper w swym żywiole – postacie autentyczne przedstawione na
fascynującym tle epoki, w której żyły. Autor sięga m.in. po niepublikowane akta
sądowe, próbując dociec prawdy o motywach działań poszczególnych postaci.
Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 /
Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard
Krynicki. Kraków : Wydawnictwo a5, 2018. Owoc wzajemnej fascynacji dwojga
poetów, blisko czterdziestoletnia korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa
Herberta wydana w edytorskim opracowaniu Ryszarda Krynickiego (aneks i
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przypisy). Pojawiają się tam próby poetyckie, rysunki, słynne kolaże Wisławy
Szymborskiej a wszystko ma charakter bardzo osobisty, wręcz intymny. Czytając
mamy wrażenie podglądania pary, która wymienia myśli, strofy, refleksje, żarty,
czasem też flirtuje.
 Dość katolipy! / Jan Kaczkowski ; redakcja
Adam Gutkowski ; ilustracje Dorota MayerGawron. - Kraków : Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak ; [Nowy Sącz] :
Wydawnictwo
RTCK,
2018.
Ksiądz
Kaczkowski zastanawia się nad słabnącą
pozycją Kościoła zwłaszcza wśród młodych
ludzi, którzy są szczególnie wyczuleni na
„lipę” i zbyt proste tłumaczenie wielu zjawisk.
Profesjonalizm w Kościele jest objawem
szacunku dla wiernych i obowiązkiem
kapłanów. Pełne humoru i dystansu do siebie,
jedne z ostatnich słów Jana Kaczkowskiego
skierowanych do czytelników – tych
wierzących ale i poszukujących.
 Narcos. Sezon 1/ reż. Jose Padilha, illermo
Navarro, Bernard, Doug Miro, Dana Calvo;
scen. Chris Brancato, Carlo Gu Netflix. - Warszawa : Imperial Cinepix, (prod. 2015),
2017. Serial opowiada o życiu i działalności najsłynniejszego barona
narkotykowego Pablo Escobara. Mężczyzna szybko wzbogaca się na handlu
kokainą. Amerykańskie władze federalne chcąc zakończyć jego nielegalną
działalność, wysyłają do Kolumbii swojego agenta, który ma zabić Escobara. Akcja
pierwszej serii rozgrywa się w późnych lat 70. XX wieku do roku 1992.
Thor: Ragnarok / reż. Taika Waitit ; scen. (na podst. komiksu Stana Lee, Larry'ego
Libera i Jacka Kirby'ego) Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher Yost ; Marvel
Studios. - Warszawa : Galapagos, (prod. 2017), 2018. Kolejny film z serii o
superbohaterach z drużyny Avengers. Thor zostaje pozbawiony swojego młota, a
musi stawić czoła Heli, która jest jego siostrą i potężną boginią śmierci. Synowie
Odyna zmuszeni są do zjednoczenia sił by ocalić Asgard i świat przed zagładą.
Mother! / scen. i reż. Darren Aronofsky. - Warszawa : Imperial Cinepix, (prod.
2017), 2018. Dwoje ludzi wiedzie z pozoru
idealne życie we dwoje w drewnianym domu,
gdzieś na odludziu. Ich spokój rujnuje
pojawienie się w ich domu pewnej kobiety i
mężczyzny. Jednak nieproszonych gości
pojawia się więcej. Film przepełniony jest
metaforami i symbolami.
 Twój Vincent = Loving Vincent / reż. Dorota
Kobiela,Hugh Welchman ; scen. Dorota
Kobiela, Hugh Welchman, Jacek Dehnel. Warszawa : Agora S.A., (prod. 2017), 2018.
Film animowany o życia i śmierci Vincenta
van Gogha. Historia malarza opowiedziana
przez bohaterów jego obrazów oraz symbole
pojawiające się na płótnach artysty. Każda z
65 000 klatek filmu została ręcznie
namalowana, w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata.
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Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Canva – prosta aplikacja online do tworzenia grafiki
Aut. Małgorzata Mucha

Canva to prosta w obsłudze aplikacja online do tworzenia różnego rodzaju grafik na
potrzeby mediów społecznościowych, stron WWW, reklamy itp. Canvę obsługujemy
online, korzystając z przeglądarki, nie musimy ściągać jej na komputer. Nie ma
konieczności tworzenia nowego konta, można się
logować przez konto facebookowe lub przez
Google. Istnieje możliwość dodawania własnych
zdjęć, grafik, tworzenia własnych kompozycji.
Gotowe projekty możemy modyfikować w
dowolny sposób. Wszystkie funkcje obsługuje się
metodą drag and drop (przeciągnij i upuść).
Rejestracja konta i użytkowanie większości
funkcji są całkowicie bezpłatne.
Odpłatne – w kwocie 1$ – są natomiast:
• niektóre layouty,
• niektóre zdjęcia stockowe (wyselekcjonowane z banków zdjęć),
• tła,
• elementy – wybrane ramki, kształty, ilustracje, wykresy,ikonki,
• szablony tekstów .
Elementy darmowe są oznaczone napisem „Darmowe” Przy tych, które tego napisu nie
posiadają, po najechaniu myszką, pokazuje się symbol $.
Całkowicie odpłatna jest natomiast najnowsza funkcja Canva for Work - 12.95$
miesięcznie. Zapewnia ona dostęp do dodatkowych opcji:
• łączenie gotowych layotów,
• zapisywanie firmowych logotypów, kolorów i czcionek,
• zapisywanie firmowych layoutów,
• organizowanie importowanych zdjęć w foldery,
• automatyczna zmiana rozmiaru gotowego layoutu na inny;
• zespołowe tworzenie i zarządzanie identyfikacją marki;
• dodawanie dalszych użytkowników (płatność za każdą nową osobę);
• szybka zmiana rozmiarów projektów za pomocą jednego kliknięcia;
• wstawianie czcionek do wspólnego użytku.
W Canvie stworzymy:
• materiały marketingowe – plakaty, bony upominkowe, wizytówki;
• dokumenty – prezentacje, listy firmowe, dokumenty w formacie A4, e-magazyny, CV
graficzne;
• nagłówki graficzne na blogi, strony i profile mediów społecznościowych;
• e-pocztówki, zaproszenia, kartki, kolaże zdjęć;
• reklamy graficzne;
• graficzne posty dla mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram;
• grafiki blogowe i e-booki – infografiki, grafiki na strony WWW i blogi, e-booki,
okładki na e-booki , okładki płyt CD, tapety na pulpit.
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Grafiki mają optymalne rozmiary i poprawnie wyświetlają się w danym portalu
społecznościowym czy w innym miejscu zastosowania, nie trzeba niczego ręcznie
przycinać ani dopasowywać.
Canva adresowana jest do:
• osób, które posiadają własne strony internetowe, blogi, na których same publikują:
• osób zajmujące się marketingiem, a nie posiadają budżetu na zatrudnienie
fachowca;
• osób, które potrzebują wykonać projekt z materiałów nieobjętych prawami
autorskimi.
• każdego, kto potrzebuje jednorazowo wykonać jakiś plakat, ulotkę, zaproszenie.
Praca w Canvie
Rozpoczynając pracę z Canvą wchodzimy na stronę www.canva.com i tworzymy konto.
Rejestrujemy się przez Facebooka, Google lub podając adres e-mail. Klikając w strzałkę
przy informacji o naszym koncie
wchodzimy w ustawienia i
możemy edytować swoje dane.
W zakładce twój profil osobisty,
można publicznie udostępniać
swoje grafiki na portalach
społecznościowych; Facebook,
Twitter. W panelu otrzymujemy
też dostęp do wszystkich swoich
projektów, również tych, które ktoś z nami współdzieli. W zakładce Udostępnione Tobie,
znajdziemy grafikę którą ktoś nam udostępni. Canva daje nam możliwość pracy
zespołowej czy współpracy z klientami - zakładka Utwórz zespół. Można bezpłatnie
utworzyć jeden zespół liczący do 50 osób, podając adresy e-mail członków. Po utworzeniu
zespołu będziemy współdzielić swoje prace oraz foldery. W menu podstawowym
znajdziemy zakładkę Twoja marka, gdzie aplikacja pozwala nam zgromadzić coś na kształt
uproszczonego systemu identyfikacji wizualnej. W wersji bezpłatnej dodać możemy kolory
marki. W płatnej zamieścić możemy też własne logo jako plik PNG, JPG lub SVG.
Rozpoczynając tworzenie nowego projektu, klikamy zakładkę Utwórz projekt. Znajdziemy
tu wiele propozycji projektów o określonych rozmiarach, ulotek, plakatów, prezentacji,
banerów, okładek książek, płyt, zaproszeń, kartek, pocztówek,reklam, wpisów na media
społecznościowe, broszur, ogłoszeń, reklam itp. Rozmiary grafik są dostosowane do ich
rodzaju, podane są w pikselach lub w centymetrach. Istnieje możliwość utworzenia grafiki
w dowolnych wymiarach. Służy do tego zakładka Użyj wymiarów niestandardowych, gdzie
dowolnie dobieramy szerokość i wysokość projektu oraz jednostkę miary: piksele,
centymetry. Po wybraniu formatu przechodzimy do projektowania. Mamy do wyboru wiele
domyślnych szablonów. Aby zobaczyć wszystkie, klikamy w zakładkę Utwórz projekt lub
znak + po prawej stronie ekranu.
Po wybraniu potrzebnego szablonu po lewej stronie pokaże się nowe menu:
W okienku Szukaj wpisujemy słowa kluczowe jeśli szukamy konkretnego elementu lub
zdjęcia. Canva udostępnia dość pokaźną bazę gotowych darmowych grafik, oraz
propozycji płatnych. Grafiki i elementy płatne zawsze zawierają znak wodny, którego
pozbyć się możemy po dokonaniu odpowiednich opłat.
Kolejna zakładka to Układy - w tej zakładce wybieramy szablon a następnie podmieniamy
zdjęcie, jeżeli chcemy użyć innego. Aby dodać element do projektu należy kliknąć na
wybrane zdjęcie w menu po lewej stronie.
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Z zakładki Elementy skorzystamy w celu dodania ozdobnika. Jest tu dużo różnych części
składowych grafik – takich jak linie, ramki, kształty, ikony, wykresy, gotowe układy, w
których ułożymy własne zdjęcia. Można zmienić ich rozmiar oraz kolorystykę. Jest tu
także bogaty zestaw siatek. Począwszy od prostych projektów z dwoma ramkami aż po
skomplikowane układy idealne dla rozwiniętych prezentacji. Istnieje możliwość zmiany
odstępu między poszczególnymi ramkami siatki. Aby rozmieścić zdjęcia na stronie
wybieramy odpowiedni układ siatki, a następnie w określone miejsca wstawiamy grafikę,
która zostanie odpowiednio dopasowana do wybranego obszaru. Bardzo ciekawe i proste
w modyfikacji są wykresy - słupkowe, liniowe, kołowe. Niektóre z nich można edytować:
zmieniać kolory, można też modyfikować dane, zmieniać etykiety, odpowiadające im
wartości, zwiększać liczbę elementów wykresu.
W zakładce Tekst znajdują się gotowe propozycje zestawień
różnych krojów czcionek, dzięki którym nadamy hierarchię
poszczególnym informacjom w naszym projekcie. Możemy
zmienić sam font, jego wielkość, kolor, ułożenie, manipulować
interlinią i odstępami pomiędzy znakami. Przy wprowadzaniu
własnego tekstu może wystąpić problem z uzyskaniem
polskich znaków. Należy wtedy spróbować zmienić krój fontu
na inny. Warto też zauważyć, że przy niektórych fontach nie
ma możliwości pogrubienia tekstu. Znajdziemy też gotowe
szablony tytułów, które wykorzystamy w projekcie.
Zakładka Tło pozwoli nadać kolor i wzór naszemu projektowi.
Aby przesłać nową grafikę, przechodzimy do zakładki
Przesłane pliki i wybieramy Prześlij własne obrazy. Do Canvy
możemy przesłać dwa typy plików: jpg i png.
Możemy dodawać kolejne strony do naszego projektu,
kopiować, zmieniać ich kolejność.
Ukończony i zapisany projekt możemy upublicznić, współdzielić lub pobrać ze strony.
Do tego celu służą zakładki umieszczone w górnej części ekranu programu. Aplikacja
pozwala na pobranie grafiki w formacie PNG, JPG, PDF – standardowy, PDF - do druku.
Jeśli wybierzemy PDF – do druku, program doda do niego spady (5 mm) i linie cięcia.
Canva jako darmowa lub stosunkowo tania aplikacja do grafiki online, to świetna
alternatywa dla drogich i trudnych w obsłudze programów czy też dla nietanich usług
grafików. W Canvie można szybko i łatwo przygotować grafikę do różnych zastosowań
Obsługa Canvy jest prosta i intuicyjna.
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Okno otwarte … czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska.



Nowa strona WWW biblioteki. Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony
WWW pod adresem http://bibliotekapedagogiczna.pl/, na której znajdziecie m.in.
dostęp do katalogów elektronicznych, nowości książkowe, komunikaty i ogłoszenia,
kursy e-learningowe i wiele innych ciekawych treści.



Walentynki w bibliotece. W naszej Bibliotece Walentynki trwały nie dzień, a cały
tydzień! Specjalnie dla Was wybraliśmy najpiękniejsze sentencje o miłości,
książkach i bibliotekach. Losowanie miłosnych bilecików cieszyło się wielkim
powodzeniem.



21 marca – Światowy Dzień
Poezji. Z tej okazji w naszej
bibliotece niespodzianka: do
każdego
zamówienia,
które
zrobili w tym dniu nasi czytelnicy,
dołączona została zakładka z
fragmentem wiersza lub cytatem
związanym z poezją. Można też
było wypożyczyć tomik wierszy
ze specjalnie przygotowanej
poetyckiej wystawki
Duże Litery dla relaksu – najnowsze zakupy. Duże Litery to specjalna edycja
książek wydanych przez oficynę Prószyński Media dla tych, którzy chcą dać
odpocząć oczom. Dzięki dużemu formatowi (16 x 23,5 cm) są to książki wyjątkowe,
drukowane niespotykaną w większości książek dużą i bardzo czytelną czcionką.
Zachęcamy do lektury najnowszych zakupionych książek z tej serii - szukajcie ich
pod tytułem serii: Duże Litery.



Zapraszamy!
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Kościuszki 5a
Radom
26-600
Telefon: 48 345-95-50
Faks: 48 345-95-50 w.101

Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Rok
szkolny

Okres
wakacji

9.00-18.00

9.00-15.00

nieczynne

nieczynne

9.00-18.00

9.00-15.00

9.00-14.00

nieczynne

