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Integro nie gryzie… czyli co nowego w naszym katalogu
Aut. Monika Jabłońska, Andrzej Gawroński

O katalogu, a raczej multiwyszukiwarce Integro i jej podstawowych cechach
wspominaliśmy już wcześniej, na etapie testowania tej nowości. Obecnie jest to jedyny i
podstawowy katalog, jakim należy się posługiwać, chcąc odnaleźć książkę w zbiorach
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Stąd potrzeba szerszego omówienia niektórych jej
funkcji, a zwłaszcza różnic między tym katalogiem, a dawnym katalogiem Opac.
Wyszukiwanie
By odnaleźć potrzebny dokument w Integro, należy posłużyć się jednym z 4
dostępnych indeksów: Wszystkie pola (ustawiony jako indeks domyślny, wyszukiwanie we
wszystkich polach opisu), Autor (osoba odpowiedzialna za utwór), Tytuł oraz Temat
(dziedzina, zagadnienie, nazwa, nazwisko osoby etc.). Wpisując już początek jakiejkolwiek
frazy lub wyrazu mamy już ułatwienie w postaci podpowiedzi. Uruchomiony jest on w
indeksach: autorskim, tytułowym i tematycznym.

Warto też pamiętać o tym, że:
 wpisując słowo pomyłkowo, np. bez polskich znaków także otrzymamy właściwe
odpowiedzi,
 nie musimy zwracać uwagi na kolejność słów w tytule,
 jeśli drażni nas zbyt duża ilość odpowiedzi, można zastosować np. cudzysłów
(wyszukiwanie dokładnie wg frazy, np. „Metody badań pedagogicznych”),
 gdy nie pamiętamy dokładnej frazy, jaką chcemy wyszukać, można stosować
wieloznaczniki – znaki ? zraz *, które umieszcza się na końcu lub w środku wyrazu,
 stosując operatory logiczne AND OR NOT można także wpływać na ilość otrzymanych
wyników wyszukiwania,
 otrzymane wyniki można zawężać, posługując się określonymi kryteriami.
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Zawężanie wyników wyszukiwania
Mamy do dyspozycji następujące kryteria, wg których zawężamy wyniki wyszukiwania:
Agenda (lista wypożyczalni, w których obsługiwane są dokumenty biblioteczne),
Temat (nazwa dziedziny, zagadnienia, tematu, osoby etc.),
Autor (nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść poszukiwanego dokumentu),
Typ dokumentu (książka, książka mówiona, dokumenty dźwiękowe etc.),
Rok publikacji (czyli wydania, suwaki zawężają wynik),
Język (język, w którym wydano publikację).
Klikając na poszczególne kryteria (fachowo zwane fasetami), zawężamy wyniki. Poniżej
przykład, na którym widać, jak poszukiwano dokumentów o tytule „Praca”, wyniki zaś
zawężono do pozycji wydanych między 2014 a 2015 rokiem, będących poradnikami dla
nauczycieli oraz dostępnych w czytelni w Filii BP w Grójcu.

Wyniki można też sortować, wyświetlać w wybranej ilości na stronie oraz zaznaczyć w celu
wysłania wyniku e-mailem, zapisania do pliku lub dodania na tzw. Twoją półkę.
Co to jest Twoja półka?
To kolejna nowa funkcja, która pozwala na zapisanie rekordów niejako „w pamięci” czy też w
swoistym notatniku. W ten sposób czytelnik ma szybki dostęp do interesujących go pozycji
po to, by móc je np. później szybciej znaleźć i – po zalogowaniu na konto - zamówić do
wypożyczenia. Są tu dwie możliwości:
Dodaj cały wynik z filtrami - zapisuje cały wyświetlony wynik,
Dodaj wybrane pozycje - zapisuje tylko zaznaczone wcześniej pozycje.
Szczegółowy rekordu
W widoku szczegółowym rekordu mamy następujące elementy:
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 MARC 21: zakładka prezentująca wszystkie pola rekordu bibliograficznego w formacie
MARC21 – widok bardzo szczegółowy, interesujący głównie bibliotekarzy,
 OPIS – adnotacja o treści książki,
 MULTIMEDIA – spis treści w formie pliku pdf – element dodawany głównie do książek
naukowych,
 okładka książki,
 POZYCJE SKŁADOWE (np. rozdział z pracy zbiorowej z hiperłączem do niej).
Poniżej opisu mogą znaleźć się też linki do wersji elektronicznej (Czytaj on-line) danej
pozycji udostępnionej w Ibuk Libra lub Radomskiej Bibliotece Cyfrowej (książki wydane przed
1945 rokiem).

W następnym odcinku kursu zostaną omówione nowe elementy, jakie pojawiły się w
zakresie obsługi konta czytelniczego (zamawianie, prolongaty etc.). Dziękujemy za uwagę i
zapraszamy do lektury.

5

Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne
wydarzenia
Aut. Agata Jurek, Monika Jabłońska.





2 września 2016r. o godz. 17.00 w Muszli Koncertowej w Parku Kościuszki odbyło
się współorganizowane przez TNBSP Odział w Radomiu we współpracy z
Radomskim Klubem Środowisk
Twórczych Łaźnia "Narodowe
Czytanie
Quo
Vadis"
.
Zaproszeni
goście:
Beata
Drozdowska, dyrektor "Łaźni:,
Edyta
Małek,
nauczyciel
bibliotekarz w PSP nr 15, oraz
nasza koleżanka Alicja Figarska
(Wydział
Udostępnień
BP
Radom) - czytali rozdział I i II
tego dzieła. Kolejny rozdział
prezentowała
młodzież
nagrodzona
w
konkursie
Mistrzowie Pięknego Czytania,
którą już mieliśmy przyjemność gościć w naszej bibliotece. Impreza ta wpisywała
się w cykl imprez ogólnopolskich pod nazwą Narodowe Czytanie 2016.
W dniu 14.09.2016 roku w godzinach 13.00-15.00 w Czytelni Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach sieci
współpracy i samokształcenia, na które przybyło 22 nauczycieli ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Koordynatorka Alicja Figarska
przekazała nauczycielom informacje dotyczące spraw organizacyjnych a także
zapoznała przybyłych z obszarami tematycznymi do pracy sieci w bieżącym roku
szkolnym, spośród których najważniejszy okazał się problem napisania projektów
szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uzgodniono termin kolejnego spotkania na 12.10.2016r.
 21 września w sali Centrum
Internetowego BP w Radomiu
miał miejsce uroczysty wernisaż
wystawy malarstwa, rysunku i
fotografii
Marzeny
Lesiak
„WorLd in the fraMe” . Marzena
Lesiak zajmuje się malarstwem
olejnym,
suchym
pastelem,
rysunkiem
i
fotografią.
Uczestniczyła w Ogólnopolskich
Plenerach
Malarskich
(w
powiatach
chełmińskim
i
kraśnickim) biorąc udział w
zbiorowych wystawach poplenerowych. Entuzjastka żeglarstwa morskiego. Uczy
się pływania regatowego. Na fali spędza każdą możliwą chwilę rozmyślając jak
zrealizować się w podróży i życiu na łódce łącząc swe pasje w codziennym
działaniu. Na wystawie prezentujemy 52 fotografie (m.in. z Maroka), 4 grafiki oraz
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19 prac malarskich. Będzie ją można oglądać do 30 listopada 2016 r. codziennie
oprócz środy i soboty w godz. od 9.00 do 18.00 w sali Centrum Internetowego w
Radomiu. Zapraszamy!
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Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Izabela Golińska





Sanator : kariera Stefana Starzyńskiego / Grzegorz Piątek. - Warszawa :
Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. Niesztampowa
biografia polityka, żołnierza ale przede wszystkim
prezydenta Warszawy w latach 1934-1939.
Prezydentura Stefana Starzyńskiego to czas
inwestycji i rozmachu. Jego zasługą jest m.in.
budowa ponad 100 tys. mieszkań z infrastrukturą
oraz 30 gmachów szkolnych, oddanie do użytku
Muzeum Narodowego, Domu Turysty, hali
targowej na Żoliborzu, renowacja Pałacu Blanka,
Arsenału, Pałacu Brühla, a także przygotowanie
wstępnego projektu budowy mostu Piłsudskiego i
sieci metra. Autor biografii miał więc ciężkie
zadanie, mierząc się z legendą i chcąc pokazać
także ciemne strony tej postaci. Starzyński na
kartach książki jawi się jako z jednej strony
sprawny i pełen poświęcenia działacz i patriota, z drugiej despota, człowiek skryty i
skomplikowany, mający obsesję na punkcie kontroli, nielubiany przez
współczesnych. Pozycja jest wyposażona w przypisy, dostarcza cennej wiedzy o
przedwojennej Warszawie, zadowoli więc także czytelników zamiłowanych w historii
naszego regionu.
ISIS od środka : 10 dni w "Państwie Islamskim" / Jürgen Todenhöfer ; tł. Ewa
Kowynia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. "Terror
ma z islamem tyle wspólnego, co gwałt z miłością", pisze autor Jürgen Todenhöfer ,
to niemiecki pisarz, dziennikarz, polityk i podróżnik. Autor ten, z wykształcenia
prawnik, który w 2014 roku odwiedził Syrię i Irak, stał się pierwszym zachodnim
dziennikarzem, któremu udało się poznać z
bliska tzw. „Państwo Islamskie” i wyjść z tego
cało. W ciągu 10 dni pobytu poczynił on
obserwacje prowadzące do konkluzji, że
zagrożenie ze strony terroryzmu jest wciąż
niedoceniane przez polityków Zachodu. Apeluje
więc o mądrzejszą politykę antyterrorystyczną
wobec ludzi, którzy w ciągu kilku miesięcy
podbili teren wielkości Wielkiej Brytanii.
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„Wira” z Powstania : wspomnienia /
George
Szlachetko,
Danuta
"Wira"
Szlachetko ; przeł. Małgorzata Maruszkin ;
konsult. wyd. pol. prof. Wojciech Wolski. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa
Wydawnicza
Foksal,
cop.
2016.
Wspomnienia Danutay „Wiry” Szlachetko,
legendy Powstania Warszawskiego, spisane
przez jej syna, wydane po raz pierwszy w
Wielkiej Brytanii, gdzie szybko trafiły na listę
bestselerów. „Wira” walczyła, przenosiła
meldunki, odkopywała i opatrywała rannych.
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie
wstąpiła do Szarych Szeregów. Swoją pracę
w konspiracji ukrywała przed najbliższymi. Po
klęsce Powstania Warszawskiego została wywieziona do obozu jenieckiego w
Niemczech. Po wyzwoleniu znalazła się w Wielkiej Brytanii, gdzie jako 16-latka
rozpoczęła nowe życie. Jedna z niewielu tak szczerych i pełnych emocji relacji z
czasów wojny i okupacji.
Bułgaria / Zofia Siewak-Sojka, Irena Topolnicka-Bacewicz, Sławomir
Adamczak, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2016. Kto jeszcze nie zdążył
wyjechać na wakacje – zapraszamy do lektury
ku inspiracji! Bułgaria – wino, rakija, słońce,
piaszczyste plaże ale też rzymskie warownie,
bizantyjskie twierdze, jaskinie, górskie szlaki i
meczety.
Atrakcje
Bułgarii
opisane
szczegółowo, informacje aktualne i przydatne
w podróży, do tego garść ciekawostek. Dzięki
temu przewodnikowi z łatwością można
zaplanować trasę nawet uwzględniającą
regiony mniej znane. Autorka już znana z
innych przewodników dla polskich turystów po
regionach takich, jak Andaluzja czy okolice
Barcelony czy Majorki, ale też Kotlina Kłodzka.
Jedynym minusem przewodnika jest brak
fotografii. Pozostaje więc jedno: poczytać,
pojechać i zrobić własne!
Państwu pierwszym opowiem o Trójce / Magda Jethon. - Kraków :
Wydawnictwo Znak, 2016. Myśliwiecka 3/5/7 – to adres, pod którym mieści się
siedziba radia będącego dla wielu z nas szczególnym. Radiowa „Trójka” ze swoją
ponad 50-letnią historią miała wielu dyrektorów (wśród nich m.in. Jan Mietkowski,
Ewa Ziegler, Andrzej Turski, Michał Olszański, Grzegorz Miecugow). Jedną z
najbarwniejszych postaci wśród nich jest Magdalena Jethon – energiczna,
kreatywna, pełna pomysłów i nietuzinkowo podchodząca do swej roli osoba. Takie
też są jej wspomnienia w tej książce – barwne, pełne anegdot, ciekawostek zza
kulisów radiowej codzienności. Magda Jethon opisuje wiele przygód podczas akcji i
happeningów organizowanych pod egidą „Trójki” - np. „Orzeł może” czy otwarcia
Alej Radiowej Trójki – jak szumnie nazwano jedną z uliczek w warszawskim parku
Agrykola, w pobliżu siedziby Programu III. W książce pojawiają się też głosy
słuchaczy i współpracowników „Trójki”, takich, jak: Anna Dymna, Zbigniew
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Zamachowski, Jerzy Owsiak oraz wiele nieznanych szerzej tekstów Artura Andrusa.
Próżno szukać tu naukowych wywodów o historii radia, to raczej wakacyjna lektura
dla miłośników muzyki, rzetelnej informacji i ambitnej rozrywki, jaką od lat oferuje
nam ta niezwykła stacja.
 Zjawa = The Revenant / reż. Alejandro G. Inarritu ;
scen. (na podst. fragmentów powieści Michaela
Punke'a) Mark L. Smith i Alejandro G. Inarritu. Warszawa : Imperial Cinepix, (prod. 2015), 2016.
Leonardo DiCaprio tworzy nagrodzoną Oscarem
kreację w znakomitym obrazie Alejandro Gonzáleza
Iñárritu. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film
został uhonorowany trzema Oscarami. Bohaterem
„Zjawy” jest legendarny odkrywca i myśliwy Hugh
Glass
(DiCaprio),
który
zaatakowany
przez
niedźwiedzia, zdradzony przez jednego z członków
wyprawy (Tom Hardy), ledwo żywy zostaje porzucony
przez towarzyszy i pozostawiony na pewną śmierć. Wbrew wszystkiemu udaje mu
się przeżyć. Zmagając się z bezlitosnymi zimowymi warunkami, wytrwale i
desperacko brnie przez dzikie tereny, gnany miłością do rodziny i nieokiełznaną
żądzą zemsty. Ten uznany za arcydzieło sztuki filmowej epicki obraz, jak żaden
wcześniej, ukazuje niezwykłą siłę ludzkiego ducha, trzymając w napięciu i
wciągając widza bez reszty.
Brooklyn / reż. John Crowley ; scen. (na podst. powieśći Colma Toibina) Nick
Hornby. - Warszawa : Imperial Cinepix,
(prod. 2015), 2016.
Nominowana do Oscara Saoirse Ronan jako Eilis
Lacey, młoda irlandzka imigrantka szukająca nowego
życia i szczęścia na Brooklynie lat 50. ubiegłego
wieku. Początkowa tęsknota za domem i ojczyzną
wkrótce ustępuje, gdy dziewczyna wdaje się w
namiętny romans. Jednak gdy otrzymuje wieści z
rodzinnego miasta musi dokonać trudnego wyboru
między dwoma krajami i dwoma mężczyznami na
przeciwnych krańcach świata. Oparty na motywach
bestsellerowej powieści „Brooklyn” jest ciepłą,
cudowną historią o miłości i odnajdywaniu drogi do
domu.
Lemonade / Beyonce. - New York : Parkwood Entertainment, 2016. Szósty
album Beyonce "Lemonade" to 12 nowych nagrań studyjnych (na CD) i ponad
godzinny film (DVD) scalający piosenki z płyty w jedną audio-wizualną całość.
Koncepcja płyty odnosi się do wewnętrznej
podróży
kobiety
celem
samopoznania
i
samouzdrowienia. Od strony muzycznej jest to
cały kalejdoskop rozmaitych, nowoczesnych
brzmień (od r&b, przez rocka, popowe ballady a
kończąc nawet na klimatach country) i
elektryzujących muzycznych kolaboracji - na
płycie poza jednym z najsłynniejszych damskich
wokali na świecie usłyszymy także Jacka White'a,
The Weeknd, Kendricka Lamara i Jamesa Blake'a.
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Portrety kolekcji … czyli ciekawie o starych książkach
Odcinek X: Wielka literatura powszechna, T. 1-6, pod red. Stanisława Lama,wydana przez
wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski w latach 1930-1933
Aut. Monika Jabłońska

„Wielka literatura powszechna” to dzieło, którego inicjatorem i redaktorem był
Stanisław Lam, polski krytyk i historyk literatury, od 1919 r. redaktor Tygodnika
Ilustrowanego (1920-1924), serii książkowej Biblioteka Laureatów Nagrody Nobla oraz
redaktorem naczelnym wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski (1924-1939). Był on
współtwórcą także edycji kilku innych nowoczesnych encyklopedii uniwersalnych, jak
również cyklicznych publikacji, jak np. Polska, jej dzieje i kultura (1928-1932). Po wojnie
Stanisław Lam pełnił funkcję kierownika Księgarni Polskiej w Paryżu, gdzie wydał m.in.
uzupełnioną przez siebie Literaturę polską od jej początków do chwili obecnej Aleksandra
Brücknera (1948), Tysiąc lat kultury polskiej (1956), Antologię polskiej poezji 1939-1945
(1945), antologię Proza polska 1939-1945 (tom 1-3, 1946), Podręczną encyklopedię
powszechną A-Z (1954). Był również znanym autorem opracowań, szkiców
historycznoliterackich oraz biografii. Będąc w Paryżu Stanisław Lam zaznaczył swoją
działalność wydając ponad 80 książek odznaczających się wyszukaną szatą graficzną,
dzieł pomnikowych, bogato ilustrowanych i cieszących się uznaniem wśród czytelników.
Ostatnią pracą Stanisława Lama okazał się nigdy nie ukończony „Słownik biograficzny
Polaków w świecie”. Do tego dzieła gromadził on materiały w ciągu ostatnich lat swojego
życia, ale pracy tej nie ukończył.
„Wielka literatura powszechna” obejmuje 6 tomów wydanych w latach 19301933, przy czym tom 2 ukazał się w dwóch częściach. Poszczególne tomy dotyczą
okresów w dziejach literatury światowej podzielonych następująco:
Tom I : Wschód - Literatury Klasyczne,
Tom II cz.1: Literatura średniowiecza łacińska. Literatury romańskie,
Tom II cz.2: Literatura średniowiecza łacińska. Literatury romańskie,
Tom III: Literatury celtyckie i germańskie. Kraje bałtyckie - literatura węgierska,
Tom IV: Literatury słowiańskie. Literatura bizantyńska i nowogrecka,
Tom V: Antologja. Cz. I. Literatury: chińska, japońska, indyjska, sumero-akkadzka,
babilońska i asyryjska, egipska, starohebrajska, żydowska, arabska, perska, turecka,
grecka, rzymska, łacińska wieków średnich, włoska, staro- i nowoprowancka, francuska,
Tom VI: Antologja. Cz. II. Literatury: hiszpańska, portugalska, rumuńska, celtyckie,
angielska, północno-amerykańska, australijska, niemiecka, islandzka, norweska,
szwedzka, duńska, holenderska i flamandzka, fińska, estońska, łotewska, litewska,
węgierska, rosyjska, ukraińska, białoruska, czeska, słowacka, łużycka, Jugosławii,
bułgarska, bizantyńska, nowogrecka.
Każdy z podrozdziałów dotyczących dziejów poszczególnych literatur podzielony
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jest na okresy, począwszy od czasów starożytnych aż po współczesne autorowi. Tomy VVI zawierają antologie tekstów szczególnie istotnych dla poszczególnych literatur. Każdy
rozdział zakończony jest bibliografią, teksty uzupełnione są o ilustracje, wśród których
dominują fotografie pisarzy i wizerunki ich dzieł. Dołączono do tekstu także tablice na
odrębnym gatunkowo papierze, na których znajdują się wizerunki autografów pisarzy,
zdjęcia rękopisów, ilustracje pochodzące ze starodruków itp.
Poszczególne artykuły zostały opracowane przez wybitnych znawców tematu,
wśród których najbardziej znana jest postać Aleksandra Brücknera, wybitnego slawisty,
historyka literatury i kultury polskiej. Za największą zasługę tego badacza uważa się
odnalezienie polskich kazań świętokrzyskich, które opracował i opublikował. Dzieło to,
pochodzące prawdopodobnie z końca XIII lub z XIV wieku, uznawane jest za najstarszy
dokument prozatorski stworzony w języku polskim.
Inna warta przypomnienia postać to Emil Biedrzycki, polski romanista,
literaturoznawca, nauczyciel akademicki, badacz historii Polaków na Bukowinie. Był on
autorem lub współautorem opracowań dotyczących literatur romańskich i
średniowiecznych w omawianym dziele. Emil Biedrzycki jest szczególnie znany jako
znawca literatury rumuńskiej oraz autor monografii historycznej Polonii bukowińskiej,
wydanej w 1973 r. jako Historia Polaków na Bukowinie.
„Wielka literatura powszechna” została wydana przez jedno z największych
wydawnictw II Rzeczypospolitej, którego pełna nazwa to Księgarnia i Dom Wydawniczy
Trzaska, Evert i Michalski. Zostało ono założone w roku 1919 r. przez księgarzy
Władysława Trzaskę i Jana Michalskiego, oraz Ludwika Józefa Everta. Charakterystyczny
sygnet wydawniczy przedstawiał Europę siedzącą na byku i trzymającą w dłoni kartę
papirusową. Wydawnictwo specjalizowało się w słownikach, leksykonach i encyklopediach
a także wydało szereg dzieł naukowych z zakresu historii, geografii, kultury, sztuki i
literatury. Wydawało też popularne niegdyś serie: "Biblioteka Wiedzy", "Biblioteka
Podróżnicza", "Biblioteka Automobilisty", "Biblioteka Fotograficzna” etc. Od 1920 r.
wydawnictwo otworzyło księgarnię wydawniczą. Mieściła się ona w gmachu Hotelu
Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu 13 w Warszawie. Taki też adres
wydawnictwa odnajdziemy w stopce omawianego dzieła.
Zapraszamy do lektury „Wielkiej literatury powszechnej” w naszej bibliotece.
Wkrótce będzie ona też dostępna w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem
http://bc.radom.pl/dlibra w wersji zdigitalizowanej.
W niniejszym opracowaniu korzystałam z zasobów dostępnych na https://pl.wikipedia.org oraz Encyklopedii
wiedzy o książce / red. nacz.: Aleksander Birkenmajer, - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971

12

Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Aut. Krzysztof Śmietanka, Katarzyna Walczak
Przedstawiamy program biblioterapeutyczny autorstwa Krzysztofa Śmietanki
(miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w
Baryczy).
PROGRAM BIBLIOTERAPEUTYCZNY „Baśniowe spotkania”
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
1. Wprowadzenie do tematu
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim stwarza uczniom wiele
problemów utrudniających aktywne funkcjonowanie zarówno w środowisku domowym jak i
szkolnym. Indywidualna i grupowa praca z uczniami zobowiązuje nauczyciela do ciągłego
poszukiwania takich metod i form pracy, które umożliwią przede wszystkim wzajemny
pozytywny kontakt nauczyciela z uczniem, ułatwią zdobywanie wiedzy i doświadczeń o
sobie samym, o środowisku społeczno - przyrodniczym oraz rozbudzą zainteresowania i
zmotywują do dalszej pracy.
Kontakt z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka. Pomaga mu rozwijać
wyobraźnię, zainteresowania i uzdolnienia, budzić ciekawość otaczającym go światem,
poszerzać wiedzę. Książka pomaga kształtować zasady społeczno-moralne dziecka, budzi
jego przeżycia estetyczne, mądrze wykorzystana, może stać się narzędziem bardzo
pomocnym w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.
Większość uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim czyta wolniej lub
czyta słabo. Stąd pomysł przygotowania zajęć wprowadzających uczniów w świat baśni i
bajek. Bajki dotyczą rzeczy i zjawisk ważnych dla dziecka, gdyż wyrażają w słowach i
zdarzeniach to, co zachodzi w jego wewnętrznych przeżyciach. Rzeczywiste sytuacje
często są podobne do usłyszanych. Słuchając różnych historii, dziecko nieświadomie
przyswaja je, a potem wykorzystuje w codziennym życiu do walki z przytłaczającym
lękiem. Bajki dają mu nadzieje, uczą samodzielności oraz nowego spojrzenia na sytuację.
Bajki nie narzucają wzorców działania. Bohater bajkowy jest niepodobny do dziecka; to
małe zwierzątko, zabawka, ufoludek. Podobieństwo dotyczy sytuacji i doświadczania
podobnych emocji.
Podobne znaczenie w rozwoju dziecka mają baśnie – gdzie za pomocą czarów
znikają wszelkie problemy. Tutaj odzwierciedla się myślenie magiczne, polegające na
poszukiwaniu przedmiotów (czarodziejska różdżka, latający dywan), które pomagają
osiągać zamierzone przez dziecko cele. W ten sposób następuje chwilowa redukcja
napięcia i wyzwolenie optymistycznego oczekiwania. Świat baśni jest nierealny a
zakończenie zawsze pozytywne. Szczęśliwy koniec daje zadowolenie i radość. Poza tym
fabuła baśni jest bogata w rozmaite doznania, od strachu po radość i spokój. Wzbudza
silne emocje i dlatego staje się pewnego rodzaju rozrywką. Przyczynia się w ten sposób
do kształtowania wrażliwości oraz stymuluje empatię.
Biblioterapia zastosowana w pedagogice specjalnej jest rozumiana, jako
zamierzone działanie prowadzące do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych,
profilaktycznych lub rozwojowych przez wykorzystanie książki, filmu lub obrazu.
(I. Borecka). Najistotniejsza dla pedagogiki specjalnej jest biblioterapia wychowawczo13

humanistyczna (rozwojowa). Polega ona na specjalnym, terapeutycznym wychowaniu
poprzez książkę, a zmierza do osiągania określonych zmian w postawach, pracy nad
sobą, samoakceptacji ucznia poddawanego terapii.
2. Założenia programu
Program czytelniczy z elementami biblioterapii powstał z myślą o uczniach
zespołów edukacyjnych biorących udział w cyklicznych zajęciach bibliotecznych.
Obserwując zachowania tej grupy społeczności szkolnej zauważyłem, iż:
- niektóre dzieci poszukują możliwości spędzenia czasu w czytelni,
- hałaśliwe przerwy wyzwalają u nich agresję i zmęczenie,
- praca z książką odpręża i uspokaja,
- z przyjemnością słuchają czytane teksty,
- chętne wypożyczają książki,
- oczekują od bibliotekarza podsunięcia im właściwej literatury,
-słabo rozumieją samodzielnie czytany tekst (co wynika z niepełnosprawności
intelektualnej).
 Program przez odpowiednio dobrane treści literackie, ma pozytywnie wpłynąć na
psychikę dziecka, jego wnętrze. Zadania proponowane uczniom mają charakter
terapeutyczny, mają pobudzić do myślenia kreatywnego, analizowania i kreowania
pozytywnych postaw. Zajęcia nie tylko rozbudzają zainteresowania terapeutyczne,
ale przede wszystkim poprzez tekst literacki pełnią role wychowawczą,
profilaktyczną i terapeutyczną oraz wyzwalają w dziecku jego indywidualną, twórczą
aktywność.
 Program pozwala tworzyć przyjazną atmosferę w klasie, pozwala budować postawy
wzajemnego szacunku, kształtuje umiejętności współpracy w grupie.
 Najważniejszą funkcją zajęć biblioterapeutycznych jest rozbudzenie zainteresowań
czytelniczych oraz rozwijanie funkcji wychowawczej, terapeutycznej i
profilaktycznej.
 Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu przez I semestr roku szkolnego.
 W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
 Zajęcia odbywać się będą w bibliotece szkolnej PSP w Baryczy.
Praca biblioterapeutyczna polegać będzie na czytaniu, słuchaniu lub oglądaniu
odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów, oglądaniu i słuchaniu adaptacji
utworów literackich. Dzieci będą miały możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez
rozmowę, ekspresję plastyczną, zabawy muzyczno – ruchowe, udział w zgadywankach
literackich opartych na treściach czytanej lektury (krzyżówki, rebusy, zagadki…).
3. Cele programu
Cel główny:
Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przy
wykorzystaniu materiałów biblioterapeutycznych
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
- wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
- wdrażanie pozytywnych przykładów postaw
- rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi
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- rozwijanie zdolności twórczego myślenia
- wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej
- wzbogacanie wiedzy, słownictwa
- zrelaksowanie ucznia przed lub po zajęciach lekcyjnych.
4. Treści programowe – tematy zajęć
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematyka zajęć

Lektura

Nawiązywanie kontaktów wśród „Agnieszka” E. Wyględowska
rówieśników.
Uwrażliwienie na problemy innych.„Kredki” M. Musierowicz
Odkrywanie własnych możliwości. „Karolina w krainie baśni”
M.
Molicka
Twórcze rozwiązywanie
„Lisek łakomczuszek”
M.
problemów.
Molicka
Złość.
„Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi”
E. Meyer-Glitza
Agresja.

„Słup soli” E. Zubrzycka

5. Procedury osiągania celów
Metody i techniki pracy
- formy żywego słowa (czytanie, opowiadanie, dyskusja, rozmowa kierowana)
- zabawy twórcze i plastyczne
- słuchanie tekstów literackich
- pogadanka
- scenki dramowe
- niedokończone zdania
- rysunki i inne prace plastyczne
Formy pracy
- praca w grupach, praca w zespołach zadaniowych, praca indywidualna
- zabawy integracyjne
- zabawy ruchowe
- relaksacyjne słuchanie muzyki
Literatura przedmiotu
Borecka I.: Biblioterapia teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa, 2001.
Tomasik E.: Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej. Szkoła Specjalna,1991, nr
2/3.
Bettelheim B.: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa,
1996.
Tomasik E.: Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa, 1994.
Tomasik E.: Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze, Warszawa, 1994.
Bąk J., Wiewiórka-Pyka E.: Bajkowe spotkania. Kraków, 2003.
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Borecka I.: Biblioterapia – warto spróbować. Biblioteka w szkole 1998, nr 9, s.11-14.
Brutt D.: Bajki, które leczą. Gdańsk, 2002.
Molicka M.: Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań, 2002.
Molicka M.: Bajki terapeutyczne. cz.1, 2, Poznań, 1999.
6. Przewidywane osiągnięcia
Dobór tekstów literackich wykorzystywanych na zajęciach bibliotecznych będzie
modyfikowany zgodnie z planem pracy biblioteki szkolnej, planem pracy placówki oraz
aktualnymi potrzebami uczniów. Bajki i baśnie ukazują nam bogactwo otaczającego nas
świata, otwierają nasze serca na innych i na samych siebie. Odsłaniają złożoność ludzkich
doznań, uczuć i przeżyć. Wyjaśniają pewne zachowania i sprawiają, że dziecko nie czuje
się osamotnione w swoich lękach, cierpieniach i radościach. Marnotrawstwem było by,
więc gdybyśmy nie korzystali z tych dobrodziejstw.
Dlatego też, jako stały element zajęć bibliotecznych w zespołach edukacyjnych
będzie realizacja założeń powyższego programu.
Zamierzone osiągnięcia:
- uczeń rozumie czytany tekst, potrafi wypowiedzieć się na jego temat
- uczeń potrafi wykonać polecenia nauczyciela
- uczeń uczy się właściwie komunikować się z innymi
- uczeń uruchamia wyobraźnię i rozwija twórcze myślenie
- uczeń potrafi i rozumie uczucia w sposób społecznie akceptowany
- uczeń rozumie znaczenie słuchania aktywnego i biernego w kontaktach społecznych.
7. Ewaluacja
Ewaluacja to ciągłe monitorowanie przebiegu zaplanowanych działań. Dlatego też,
program będzie ulegał zmianom, których impulsem będzie głównie obserwacja zachowań
uczniów. Rozmowy z wychowawcami, pozostałymi nauczycielami i rodzicami dostarczą
informacji o bieżących potrzebach, które należy uwzględnić w pracy z uczniami.
8. Scenariusze zajęć
Zajęcia nr 1
na podstawie opowiadania pt. „ Agnieszka” E. Wyględowskiej
Temat: Księżniczka w pierwszej klasie.
Cele:
- ułatwienie nawiązywania kontaktów wśród rówieśników
- lepsze poznanie się w grupie,
- akceptacja siebie i innych.
- budowanie poczucie bezpieczeństwa
- stawianie czoła swoim lękom
Przebieg zajęć :
1. Przedstawienie się uczestników – zabawa „Zapamiętaj moje imię”.
2. W jakim jestem nastroju – wybór „buźki”.
3. Nauczyciel wprowadza w temat spotkanie, mówi o kłopotach dzieci, które po raz
pierwszy przychodzą do szkoły. Uprzedza, że po przeczytaniu każdej z części tekstu,
dzieci będą wspólnie próbowały odpowiedzieć na kilka pytań.
16

4. Słuchanie czytanego przez bibliotekarza tekstu z opowiadania pt. „Księżniczka”.
5. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.
6. Ćwiczenie polegające na dokończaniu zdania: „Podoba mi się w tobie....”.
Zajęcia nr 2
na podstawie opowiadania pt. „Kredki” M. Musierowicz
Temat: Nikt nie jest lepszy od nikogo.
Cele:
- uwrażliwienie na potrzeby innych
- akceptacja odmienności
- lepsze poznanie się w grupie
- budowanie postawy wzajemnego szacunku
Przebieg zajęć:
1. Zabawa „Przedstawiam wam mojego kolegę...”.
2. Jacy jesteśmy – rozmowa na temat różnic i podobieństw w wyglądzie zewnętrznym.
Ustalenie, kto ma np. włosy takiego koloru jak ja, kto nosi okulary, ile osób jest tego
samego wzrostu itp.
3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu z książki pt. „Kredki”.
4. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.
5. Próba odpowiedzi na pytanie o co obraził się Jarek.
6. Rysowanie portretu kolegi lub koleżanki.
Zajęcia nr 3
na podstawie bajki pt. „Karolina w krainie baśni” M. Molickiej
Temat: Każdy z nas ma jakiś talent.
Cele:
- kształtowanie poczucia własnej wartości
- motywowanie do podejmowania ważnych decyzji
- akceptowanie siebie, swoich sukcesów, lecz także porażek
Przebieg zajęć:
1. Wyjaśnienie pojęcia talent.
2. Dzieci wypowiadają się na temat swoich talentów.
3. Nauczyciel czyta tekst M. Molickiej „ Karolina w krainie baśni”.
4. Rozmowa kierowana. Czym jest porażka? Czy można uniknąć porażek?
5. Autoprezentacja dzieci („ Nazywam się..., jestem..., moim talentem jest..., lubię gdy..,
nie lubię..., nie potrafię”).
Zajęcia nr 4
na podstawie bajki pt. „Lisek łakomczuszek” M. Molickiej
Temat: Poradzę sobie w trudnej sytuacji.
Cele:
- racjonalne rozwiązywanie problemu
- uczenie myślenia konstruktywnego
- dawanie wsparcia przez przyjaźń
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- budowanie wiary we własne siły
Przebieg zajęć:
1. Zabawa w kończenie zdań „Najlepiej potrafię…”, „Jestem dobry w…”, „Mój ulubiony
przedmiot to…”.
2. Sprawdzenie nastroju – „buźki”.
3. Słuchanie tekstu „Lisek łakomczuszek” M. Molickiej.
4. Rozmowa kierowana na temat postępowania liska.
5. Próba odpowiedzi na pytanie, jak lisek powinien rozwiązać swój problem, tak żeby nie
kłamał i nie sprawiał przykrości innym.
6. Dzieci rysują ilustrację do usłyszanej bajki.
Zajęcia nr 5
na podstawie bajki pt. „Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi E. Meyer-Glitza
Temat: Jestem zły!
Cele:
- wyrażanie negatywnych uczuć bez krzywdzenia innych
- rozpoznawanie zachowań wywołujących złość
- radzenie sobie z uczuciami
- budowanie własnej wartości
Przebieg zajęć:
1.„Wolna trybuna” – dyskusja, jak dzieci rozumieją pojęcie „złości” i co sprawia, że się
złościmy.
2. Zabawa „Krzesło złości” . Dziecko, które siada na krzesło ma za zadanie przedstawić,
jak wygląda, kiedy jest złe i jak się wtedy zachowuje.
3.Odczytanie opowiadania „Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi” E. Meyer-Glitza.
4. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.
5. Praca indywidualna. Uczniowie otrzymują karty pracy „ Jak radzić sobie ze złością”.
Zajęcia nr 6
na podstawie opowiadania pt.” Słup soli” E. Zubrzyckiej
Temat: Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli?
Cele:
- niwelowanie emocji przeradzających się w agresywne zachowanie
- nabycie umiejętności asertywnych zachowań
Przebieg zajęć:
1. Zabawa w kończenie zdania „Nie lubię, gdy…”.
2. Dyskusja na temat zasad jakie panują w szkole.
3. Rozsypanka – dobieranie wyrazów parami np. DOBRY – ZŁY, CISZA – HAŁAS itp.
4. Słuchanie tekstu E. Zubrzyckiej „ Słup soli”, oglądanie prezentacji z ilustracjami z
książki.
5. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.
6. Drama – wcielanie się w postać bohatera pozytywnego i negatywnego (każdy
uczestnik), odpowiadanie na pytanie, „Co czułeś, gdy byłeś…?
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Scenariusz zajęć bibliotecznych i rewalidacyjnych z elementami biblioterapii
„W świecie bajek i baśni”
TEMAT ZAJĘĆ: Nasze uczucia i emocje - „Kopciuszek”
Cel główny zajęć: rozwijanie empatii, rozbudzanie uczucia wrażliwości i współczucia;
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- uczy się właściwych postaw moralnych,
- potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu, wypowiedzi innych,
- bogaci i rozwija słownictwo,
- rozwija wyobraźnię,
- potrafi współpracować w grupie,
- rozwija wyobraźnię i myślenie,
- buduje krótkie wypowiedzi na zadany temat.
Pomoce dydaktyczne: tekst baśni, krzyżówka, ilustracje do baśni, mazaki, kredki, kleje,
nożyczki, bajka , komputer, tablica interaktywna, obraz do ustalenia kolejności zdarzeń.

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
Nauczyciel czyta zagadkę, uczniowie podają hasło.
,„Jaka to dziewczynka ma roboty wiele,
a na pięknym balu gubi pantofelek?”.
( Kopciuszek)
Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie krzyżówki. Uczniowie podają hasło.
Część właściwa
Uczniowie uważnie słuchają baśni czytanej przez nauczyciela.
Nauczyciel sprawdza zrozumienie wysłuchanego tekstu poprzez zabawę
PRAWDA/FAŁSZ. Czyta uczniom zdania, a uczniowie mówią: prawda lub fałsz.
Pogadanka na temat treści baśni, zachowania jej bohaterów.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają cechy Kopciuszka.
Uczniowie w grupach ustalają kolejność wydarzeń – układają i przyklejają obrazki.
Uczniowie wykonują ilustrację do treści baśni.
Nauczyciel rozdaje kartki z fragmentami baśni. Uczniowie czytają wskazane fragmenty.
Zakończenie
Uczniowie oglądają bajkę „Kopciuszek” na tablicy interaktywnej.
Nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia.

Bezpieczeństwo w sieci – to temat istotny zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów,
których należy wdrażać do odpowiednich nawyków korzystania z Internetu od
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najwcześniejszych lat. Poniższy artykuł autorstwa Katarzyny Walczak (BP Radom)
nawiązuje do idei Dnia Bezpiecznego Internetu, która staje się coraz bardziej popularna
we współczesnej szkole.
LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE
Na stronie polskiego centrum programu Safer Internet poinformowano, że w 2016
roku zgłoszono rekordową liczbę inicjatyw w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego
Internetu. To oznacza, że problem bezpiecznego i pozytywnego korzystania z zasobów
Internetu przez dzieci i młodzież cieszy się coraz większym zainteresowaniem lokalnych
społeczności lokalnych i szkolnych, jest poruszany, dyskutowany, analizowany, a my jako
nauczyciele musimy umożliwić dzieciom – pamiętając o ogromnym potencjale Internetu bezpieczne korzystanie z jego zasobów. Tak naprawdę każdy użytkownik sieci może
przyczynić się do tego, aby internet był bardziej przyjazny, w dobry sposób służył nauce i
rozrywce. „Cyfrowi tubylcy”, „urodzeni z myszką w ręku” młodzi ludzie - uczniowie także.
Czy w haśle tegorocznego DBI Lepszy internet zależy od Ciebie nie zawiera się właśnie
taka treść? Jak uświadomić tę prawdę dzieciom? Podejmując działania profilaktyczne,
omawiajmy, ustalajmy z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Możemy
przyjąć np. Katalog Złotych Zasad:
1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania,
2. Reaguj na najmniejsze sygnały, świadczące o tym, że możesz być namierzany,
3. Zanim dołączysz do portalu społecznościowego, sprawdź, czy twoja prywatność będzie
tam chroniona,
4. Nie zgadzaj się na spotkanie w cztery oczy w ustronnym miejscu, bez kogoś, kto ci
towarzyszy,
5. Zachowaj ostrożność w kontaktach i nie daj się zwieść,
6. Zanim zamieścisz zdjęcie, film lub informację o kimś, postaw się w sytuacji tej drugiej
osoby,
7. Bądź wrażliwy na cudzą krzywdę,
8. Pamiętaj, że internet nie jest przestrzenią, w której sprawca jest anonimowy.
...A poza tym:
1. pisz z sensem i na temat,
2. nie używaj wulgaryzmów,
3. używaj wielkich liter zgodnie z zasadami ortografii,
4. nie wysyłaj spamu i łańcuszków szczęścia,
5. nie upubliczniaj adresów odbiorców maila pisanego do kilku osób (skorzystaj pola
UDW – „ukryte do wiadomości”).
Warto przypominać uczniom, że przecież zarówno w realnej rzeczywistości, jak i w
świecie wirtualnym, obowiązują te same ponadczasowe zasady, a przede wszystkim
szacunek dla drugiego człowieka.
Aby przygotować dzieci do bezpiecznego korzystania z internetu, należy mówić o
zagrożeniach sieciowych, konsekwencjach ryzykownych zachowań i podejmować
działania również we współpracy z rodzicami.
I mimo, iż zadaniem szkoły jest
przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z sieci, to rola rodziców i
opiekunów jest tu szczególnie ważna. W rozmowach z rodzicami wskazujmy zatem
zagrożenia, na jakie narażone są dzieci. Należy wymienić więc:
Harassment
Prześladowanie, regularne przesyłanie agresywnych i ośmieszających treści
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Zaangażowane w to osoby
używają komunikatorów internetowych, telefonów
komórkowych lub chatów w grach sieciowych.
Flaming
Polega na wymianie zdań o charakterze agresywnym na chatach, forach dyskusyjnych,
blogach internetowych.
Impersonation
Kradzież tożsamości, podszywanie się pod ofiarę w przestrzeni wirtualnej i wysyłanie w jej
imieniu wiadomości do innych osób o obraźliwej treści.
Outing
Upublicznianie tajemnic ofiary (np. listów, rozmów z komunikatorów) i przekazywanie ich
do wiadomości osób trzecich zazwyczaj za pośrednictwem Internetu.
Cyberstalking
Śledzenie osoby poprzez przestrzeń wirtualną i przesyłanie jej w dużej ilości i
częstotliwości wiadomości o różnych treściach.
Happy Slapping
Prowokowanie kogoś do jakiś działań, a następnie dokumentowanie jej zachowania w
postaci zdjęć, filmów, nagrań audio i upublicznianie ich w przestrzeni wirtualnej.
Denigration
Poniżanie, polega na upublicznianiu nieprawdziwych i uwłaczających godności informacji
na temat danej osoby lub zamieszczanie w sieci przerobionych zdjęć jednoznacznie
sugerującym poddawanie się czynnościom seksualnym.
Exclusion
Wykluczanie danej osoby z listy kontaktowej w przestrzeni wirtualnej, np. z serwisów
społecznościowych poprzez jej usunięcie lub niedopuszczenie.
Agresja „techniczna”
Świadome rozsyłanie szkodliwego oprogramowania w celu zniszczenia danych lub sprzętu
komputerowego ofiary, zablokowania dostępu do określonych narzędzi i
usług
internetowych, np. poczty elektronicznej.
Rodziców należy przekonywać, że nie muszą być ekspertami w dziedzinie mediów
elektronicznych, nowinek technologicznych, aby rozmawiać z dziećmi o ich aktywności
online, mogą natomiast i powinni:
1. na bieżąco aktualizować wiedzę na temat zagrożeń online,
2. dowiadywać się, jakie aktywności w sieci dziecko preferuje,
3. rozmawiać, jakie doświadczenia dziecko zdobyło na tym polu,
4. podejmować próby uczestniczenia w świecie dziecka online,
5. zachęcać do mówienia o niepokojących zdarzeniach w sieci.
Dzieci i młodzież, funkcjonując w sieci, narażone są na różnego rodzaju treści
mogące wywrzeć negatywny wpływ na niedojrzałą jeszcze dziecięcą psychikę. Treści te
można w następujący sposób rozróżnić:
Treści niebezpieczne szkodliwe:
materiały promujące samookaleczenia, samobójstwa, skrajne odchudzanie się, materiały
rozpowszechniające nienawiść, promujące zażywanie narkotyków.
Treści nielegalne :
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materiały zawierające pornografię dziecięcą, pornografia związana z prezentowaniem
przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, propagowanie faszystowskiego lub innego
totalitarnego ustroju, szerzenie nienawiści wobec jednostki lub grupy społecznej ze
względu na jej kulturę, pochodzenie czy wyznanie.
My jako nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej starajmy się być proaktywni.
Koncentrujmy się na pozytywnej stronie internetu i dostarczajmy uczniom odpowiednich
zadań. Starajmy się szukać okazji do wspólnych zajęć, czegoś co można w sieci robić
razem. Jednocześnie starajmy się lepiej poznać to niezwykle dynamicznie rozwijające się
medium.
Pamiętajmy, że na każdą informację od ucznia o „dziwnym”, niepokojącym
zjawisku, musimy reagować, bo przecież brak reakcji sprzyja powstaniu przekonania o
bezkarności, a może nawet będzie uznane za ciche przyzwolenie.
Jeszcze słów kilka o świętowaniu Dnia Bezpiecznego Internetu. Ideą tych
obchodów jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i
młodzieży do zasobów internetowych, a także zapoznawanie z problematyką
bezpieczeństwa w sieci, uwrażliwianie na niepokojące zjawiska sieciowe. W Polsce DBI
organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundację Dzieci
Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – NASK – realizatorów unijnego
programu Safer Internet.
W mijającym roku 2016, dzień ten obchodzony był 9 lutego, a w 2017 będzie to
dzień 8 lutego.
Polecamy do przeczytania:
Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.
Rekomendacje dla szkół
Autorzy adresują pracę do nauczycieli, pedagogów, opiekunów pracowni informatycznych
Praca dostępna jest na stronie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
http://edukacja.fdds.pl/1dac2eed-778f-456e-8517-af55c12e9159/Extras/szkolnestandardy-bezpieczenstwa-online.pdf
Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów.
Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer
Internet. Dotyczy zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
internecie.
http://edukacja.fdds.pl/dd5bcf09-cf2d-4340-9eb32c437ef66245/Extras/Bezpieczenstwo_dzieci_online._Kompendium_dla_rodzicow_i_profe
sjonalistow.pdf
Bibliografia:
1.Całe życie w sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2008.
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4.Internet, komputer, telefon : jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem / Magdalena
Goetz, red. Katarzyna Krysztofiak. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2014.
5.Nauczanie z TIK w XXI wieku / Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia
Profesjonalnego Nauczyciela
6.Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce : scenariusz zajęć dla klasy II / Anna
Michniuk // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, s. 98-40
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Okno otwarte …czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska





5 września 2016 r. została uruchomiona nowa wersja katalogu on-line – Integro.
Oprócz nowego podejścia do przeszukiwania zbiorów, w którym Czytelnik
otrzymuje podpowiedzi, w jakich relacjach występuje wyszukiwane hasło/termin
(zawężenie obszaru poszukiwania), pozwala on również na zamawianie,
rezerwowanie,
prolongatę dokumentów
bibliotecznych. Po kilku
miesiącach testowania
oddajemy
go
do
dyspozycji Czytelników
mając
nadzieję,
że
przyczyni
się
do
usprawnienia
poszukiwań w naszej
bazie. W opanowaniu
podstaw pracy z tym
katalogiem
pomagają
instrukcja korzystania
pod
adresem:
https://www.bp.radom.pl/images/roznorodnosci/integro_instrukcja.pdf oraz kurs
obsługi umieszczony na platformie Moodle pod nazwą Budowa i korzystanie z
multiwyszukiwarki
Integro:
http://bp-radom.moodle.org.pl/course/index.php?
categoryid=1 . Kurs ten umożliwia opanowanie podstaw pracy z katalogiem krok po
kroku. Jest przeznaczony zarówno dla czytelników korzystających z Integro po raz
pierwszy, jak i dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Korzystając z
wygodnego menu można wybrać, z którym modułem kursu chcemy pracować lub
przerobić wszystkie lekcje po kolei. Kurs jest bezpłatny i dostępny bez potrzeby
zakładania konta w Moodle (logowanie jako gość).
Od września bieżącego roku także u nas dostępna jest oferta w zakresie projektu
„Kultura na Widoku”, który daje możliwość bezpłatnego korzystania z bogactwa
zasobów legalnych źródeł kultury w Internecie (około 1000 utworów w cyfrowej
wersji-książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych
spacerów po muzeach świata). Wychodząc naprzeciw
współczesnemu odbiorcy wybrane utwory będzie można
pobrać na telefon i inne urządzenia mobilne za pomocą
linków i kodów QR zamieszczonych na plakatach do
tego projektu, które znalazły się także w naszej bibliotece. Zasoby będą dostępne
bezpłatnie lub w bardzo niskiej cenie na stronie www.kulturanawidoku.pl do 9
października br.
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Zapraszamy!
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Kościuszki 5a
Radom
26-600
Telefon: 48 345-95-50
Faks: 48 345-95-50 w.101

Dzień
tygodnia

Rok
szkolny

Okres
wakacji

Poniedziałek
Wtorek
Środa

9.00 – 18.00

9.00 – 15.00

nieczynne

nieczynne

9.00 – 18.00

9.00 – 15.00

9.00 – 14.00

nieczynne

Czwartek
Piątek
Sobota
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