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E-learning nie gryzie… czyli przewodnik po
dostępnych on-line na platformie BP w Radomiu.

kursach

Odcinek IX
Aut. Monika Jabłońska

Na platformie e-learning Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu dostępna jest oferta
bezpłatnych kursów stworzonych w oparciu o zasoby serwisu Moodle. Wszystkie kursy są
przeznaczone do samodzielnej realizacji, mogą też pojawić się zadania, które podlegają
ocenie. Dostęp do opublikowanych w kursie materiałów jest nieograniczony, wymaga
jedynie stworzenia konta w serwisie Moodle.
Oto kroki, które należy wykonać:

Na stronie www Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu znajduje się ikona
należy kliknąć, by znaleźć się na platformie e-learning BP Radom.

na którą

Znajdujemy się na stronie logowania. Tutaj należy otworzyć formularz poprzez kliknięcie w
baner „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta”. Pojawi się formularz, który należy
wypełnić swoimi danymi, tj. wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail, ewentualnie miasto i
kraj. Po chwili na podany adres zostanie wysłany e-mail, w którym będzie wiadomość
zawierająca link. Po kliknięciu w link konto zostanie potwierdzone i będzie można się
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zalogować. Po zalogowaniu pojawi się pełna oferta dostępnych kursów.
Obecnie dostępne są następujące kursy:
Prezi. Przewodnik po funkcjonalnościach aplikacji Prezi. Prezi to aplikacja online
(także w wersji bezpłatnej Public) pozwalająca stworzyć prezentacje multimedialne do
wykorzystania na lekcji lub innych celów. Aby posługiwać się Prezi, potrzebne jest jedynie
połączenie z internetem oraz przeglądarka z wtyczką Adobe Flash. Tworzone za pomocą
Prezi prezentacje są atrakcyjne wizualnie dzięki efektownym animacjom, może je tworzyć
jednocześnie kilka osób, można także pracować nad nią off-line. Przy pracy w Prezi
wykorzystujemy grafiki, tekst, video, muzykę, dokumenty pdf oraz prezentację PowerPoint.
Poszczególne elementy można przesuwać, kopiować, formatować etc. Kurs pokazuje
wszystkie etapy pracy – począwszy od rejestracji w serwisie po publikację dzieła.
Zaproponowana praca domowa służy do samooceny.
Padlet. Krótki kurs pokazujący możliwości wirtualnej „korkowej tablicy”. Serwis
Padlet to darmowe narzędzie przydatne np. jako pomoc dydaktyczna przy opracowywaniu
odwróconej lekcji. Na wirtualnej tablicy możemy zamieszczać linki, teksty, pliki oraz
obrazy. Wykorzystując Padlet możemy więc podzielić się informacjami, zamieścić
różnorodne materiały etc. Przykład poniżej.

Odwrócona lekcja - praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Materiały dla
nauczycieli chcących pracować metodą odwróconej lekcji. Odwrócona lekcja (inaczej:
odwrócona klasa, odwrócona szkoła, flipped learning) to sytuacja, w której odwracamy
role: najpierw uczeń zapoznaje się z zadanym materiałem w domu, a następnie twórczo
przekształca tą wiedzę w klasie. Dzięki otwartym, dostępnym legalnie i bezpłatnym
źródłom wiedzy - OZE - możemy samodzielnie przygotować atrakcyjną odwróconą lekcję.
Kurs zakończony jest pracą domową, którą można przesłać na podany adres mailowy do
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ew. oceny przez prowadzącego.
Animoto - darmowe narzędzie do tworzenia filmu wideo. Lekcja dla każdego.
Darmowe narzędzie Animoto to intuicyjny program wspomagający stworzenie prostego
filmu wideo za pomocą zestawu własnych zdjęć. Za darmo można tworzyć filmy trwające
do 30 sekund, składające się z 12 zdjęć. Stworzone w ten sposób dzieło można
wykorzystać w celu ilustracji prezentacji, którą chcemy przedstawić w szerszym gronie czy
też relacji z jakiegoś wydarzenia. Proste zadanie domowe umożliwia samoocenę po
ukończonym kursie.
TIK w edukacji wczesnoszkolnej. Kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat narzędzi pozwalających na uatrakcyjnienie
zajęć z uczniami. Kurs zawiera materiały odnoszące się do dobrych praktyk w tym
zakresie dostępnych w Internecie oraz garść informacji na temat metodyki stosowania TIK
oraz podstaw prawnych. Zadanie domowe do ew. oceny przez prowadzącego.
Wykorzystanie OpenOffice Impress w nauczaniu. Materiał dla nauczycieli
różnych przedmiotów pragnących wykorzystać zawarty w pakiecie OpecOffice program do
tworzenia prezentacji multimedialnych. Pokazuje krok po kroku metodykę ich tworzenia
oraz przykłady wykonanych prezentacji. Zadanie domowe do przesłania celem ew. oceny
przez prowadzącego.
Wykorzystanie Pearltrees w nauczaniu. Pearltrees to bezpłatny serwis dostępny
na stronie www.pearltrees.com, służący do gromadzenia i udostępniania materiałów
znalezionych w sieci dotyczących jednego zagadnienia. Mogą to być linki do stron
internetowych, notatki, prezentacje pliki filmowe i dźwiękowe oraz obrazy. Szczególnie
przydatny do opracowywania lekcji odwróconej. Prócz materiałów kurs zawiera przykłady
zastosowania. Proste zadanie domowe do przesłania celem ew. oceny przez
prowadzącego. Przykład wykorzystania poniżej.
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ToonDoo - serwis do tworzenia komiksów (kurs podstawowy). ToonDoo to
serwis online służący do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych. Materiały tu
zamieszczone przeznaczone są dla nauczyciela chcącego urozmaicić metody
wykorzystywane szczególnie na lekcjach powtórzeniowych oraz w projektach
edukacyjnych. Kurs został wzbogacony o przykłady realizacji oraz ćwiczenie będące pracą
domową do przesłania prowadzącemu.
Praca na platformie edukacyjnej Moodle. Przewodnik po podstawowych
funkcjach dostępnych dla każdego, kto chce opracowywać kursy na platformie
edukacyjnej Moodle. Stworzony przez nauczyciela kurs stanowi narzędzie, dzięki któremu
uczniowie, oprócz zamieszczania wykonanych zadań, mogą też wzajemnie recenzować
swoje prace, przesyłać uwagi, oceniać poszczególne kursy. Zawiera materiały tekstowe i
video oraz materiał interaktywny – quiz.
Zachęcamy do przeglądania naszej oferty oraz przesyłania propozycji tematyki kursów,
jakie chcą Państwo, by się w niej znalazły.
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Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne
wydarzenia
Aut. Agata Jurek, Magdalena Białkowska, Katarzyna Walczak, Izabela Golińska.



W środę 6 kwietnia seniorzy z Klubu Aktywnych odwiedzili Bibliotekę
Pedagogiczną w Radomiu. Tematem spotkania były nowe technologie w zakresie
czytelnictwa. Goście zapoznali się z ofertą biblioteki w zakresie audiobooków,
dowiedzieli się jak korzystać z platformy Ibuk libra, przeglądali również wybrane
pozycje książkowe, m.in. wydane w specjalnej edycji: Duże Litery oraz dostępne w
czytelni czasopisma. Dla kontrastu i porównania z nowoczesnymi technologiami
nasi goście obejrzeli starodruk „Roczne dzieje kościelne od Roku Pańskiego 1198
aż do lat naszych” X Jana Kwiatkiewicza wydane przez Kollegium Societatis Jesu w
1695 r. Dużą atrakcją okazały się magazyny biblioteki, gdzie seniorzy mogli
zobaczyć
obfitość
zgromadzonych przez bibliotekę
zbiorów. Klub Aktywnych jest
grupą działającą w ramach
radomskiego
Stowarzyszenia
Nowe Perspektywy. Jest to już
druga
grupa
tego
stowarzyszenia, obok Klubu
Mam, która odwiedziła naszą
bibliotekę.
 Również w środę 6 kwietnia
2016 r. do Czytelni Biblioteki
Pedagogicznej
w
Radomiu
zawitała bajka. W ramach
„Spotkania z bajką” Danuta Dolecka, aktorka radomskiego Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego, czytała dzieciom z Przedszkola Publicznego nr 12 w
Radomiu najpiękniejsze baśnie i wiersze, w tym opowieści o Koziołku Matołku,
które szczególnie przypadły słuchaczom do gustu. Mali goście po wysłuchaniu
bajek mieli za zadanie narysować swoją ulubioną bajkową postać. Z powstałych
prac została stworzona wystawka, która będzie ozdabiać naszą Czytelnię.
Następnie przedszkolaki udały się na wycieczkę po bibliotece, podczas której
największą
atrakcją
okazała się winda do
transportu książek oraz
magazyn, w którym mali
goście pod czujnym okiem
pracowników
Magazynu
posługiwali się czytnikiem.
Po
tylu
ciekawych
wrażeniach przedszkolaki z
pewnością
będą
mile
wspominać
chwile
spędzone
w
naszej
bibliotece i powrócą do niej
- mamy nadzieję - jako
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dorośli czytelnicy.
15 kwietnia 2016 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu odbył się
półfinał
Ogólnopolskiego
Konkursu
"Wielka
Liga
czytelników".
Konkurs ten polega na tym, że uczniowie szkół podstawowych wypożyczają książki
z listy konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej
podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie
zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 bierze
udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi występują w finale. Ideą
przewodnią projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie
wśród rodzin. Nasza biblioteka gości półfinalistów Wielkiej Ligi już drugi raz.
Półfinały odbyły się w 15
województwach w tym samym
czasie. W naszej placówce
gościły dwie drużyny wyłonione
podczas poprzednich etapów.
Po zakończeniu testu na
uczestników
czekał
słodki
poczęstunek. Następnie odbyła
się pogadanka na temat historii
pierwszych
książek
na
ziemiach polskich. Uczestnicy
zostali
oprowadzeni
po
siedzibie Biblioteki i zapoznali
się z pracą poszczególnych
wydziałów.
27 kwietnia b. r. w MSCDN w Radomiu odbyła się konferencja „Edukacja
czytelnicza – nauczyciel przewodnikiem w świecie słowa”, której
współorganizatorem była Biblioteka Pedagogiczna. Wzięli w niej udział nauczyciele
wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczyciele bibliotekarze z Radomia i okolic.
W programie znalazły się dwa wykłady na temat literatury dla dzieci i młodzieży
oraz twórczości pisarzy związanych z Radomiem autorstwa Dr Anny Klas
Markiewicz oraz mgr Marcina Kępy. W części warsztatowej uczestnicy mieli do
wyboru zajęcia na temat : czytania w Internecie (prowadzący Zbigniew Trysiński
BP), dramy jako metody zachęcającej do lektury (prowadząca Barbara Maciąg
MSCDN), terapeutycznej roli literatury (prowadząca Joanna Gielniowska, Katarzyna
Różańska PPP) oraz elementów logopedii wspomagających czytanie (prowadząca
Małgorzata Boruta RODoN).
11 maja b.r. o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki miał miejsce wernisaż wystawy
prac Szczepana Pomarańskiego pt. "Góry Stołowe w fotografii". Szczepan
Pomarański, z zawodu technik budowlany, obecnie pełniący funkcję przewodnika
PTTK i pilota wycieczek, zajmuje się fotografowaniem przyrody "od zawsze". Brał
udział w licznych konkursach fotograficznych organizowanych przez Dom Kultury w
Zwoleniu, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia. Prócz tego jego prace były
pokazywane na siedmiu wystawach indywidualnych, w tym w 2012 roku w
Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu. Prezentowane na wystawie fotografie
przenoszą nas w bajkowy świat Gór Stołowych, a szczególnie tej ich części, która
znajduje się w okolicach Teplic nad Metuji oraz Dolnego Adrspachu. Ciekawe formy
skalne, gra światła i cienia, tajemniczy nastrój czynią te fotografie atrakcyjnymi,
mogą być także inspiracją dla tych, którzy poszukują pomysłu na wyjazd wakacyjny.
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Wystawa będzie dostępna do zwiedzania do 31 sierpnia 2016 r. w sali Centrum
Internetowego Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Kościuszki 5A, w godzinach jej
pracy.
24 maja b.r. w siedzibie MSCDN w Radomiu odbyła się konferencja inaugurująca
projekt "Promujemy czytanie... rozwijanie nawyków czytelniczych i
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży", w który
zaangażowana jest Biblioteka Pedagogiczna . Wzięli w niej udział dyrektorzy i
nauczyciele szkół przystępujących do projektu. Konferencję rozpoczął Bogusław
Tundzios - Kierownik MSCDN w Radomiu i Beata Walaszek - Dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu. Janina Ziętek - koordynator projektu przedstawiła
zebranym podstawowe założenia projektu. Jej wystąpienie uzupełniła Ewa
Pachniak - pracownik BP w Radomiu. Gość specjalny konferencji - dr Anna KlasMarkiewicz - pracownik UTH w Radomiu wygłosiła wykład "Kształtowanie
zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzież". Konferencja zakończyła się
dyskusją na temat czytelnictwa uczniów.
20 kwietnia i 8 czerwca b.r. odbyły się kolejne spotkania nauczycieli w ramach
sieci współpracy i samokształcenia. Na kwietniowe spotkanie poświęcone stanowi
czytelnictwa
w
Polsce
przybyło
10
nauczycielibibliotekarzy
ze
szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i średnich. Tomasz Reszko z
Wydziału
Udostępniania
przedstawił zebranym aktualny
stan czytelnictwa w Polsce na
podstawie najnowszych badań
czytelniczych
przeprowadzonych
przez
Bibliotekę Narodową w 2015 r.
Członkowie sieci przedstawili
własne
refleksje
i
doświadczenia w kwestii stanu czytelnictwa a także omówili wraz z Koordynatorem
Alicją Figarską propozycje tematów do współpracy na przyszły rok szkolny.
Tematem czerwcowego spotkania była metodyka przeprowadzania skontrum w
bibliotece szkolnej przy użyciu pakietu MOL NET+. Panie Dorota Niewiadomska
i Karolina Patyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu przeprowadziły
warsztaty, a następnie zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
W spotkaniu wzięły udział 22 osoby. Było to ostatnie spotkanie w tym roku
szkolnym, w związku z czym koordynatorka Renata Wrzesień podziękowała
nauczycielom za całoroczną współpracę.
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Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Katarzyna Popławska

•





Skucha / Jacek Hugo-Bader. - Warszawa : Agora ; Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2016. Portrety znanych i nieznanych bohaterów ostatnich 30 lat dziejów
Polski. Marek Latos, Andrzej Firląg, Iza Gocman, Stanisław Karasiński, Fred R.,
Michał Boni, Maciej Zalewski, Marek Hołuszko . Łączy ich organizacja –
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność. I tygodnik „Wola”,
którego wydawanie ciągnęli w najtrudniejszych dla opozycji latach 80. Historia
polskiej opozycji pokazana przez pryzmat losów ludzi, którzy dokonywali wielu
niełatwych wyborów. Do czytania dla miłośników
reportażu ale też dla tych, którzy cenią literaturę
sensacyjną.
 Drewniane obiekty sakralne Mazowsza : dla
podróżników / [red.: Artur
Kubasik]. - Warszawa :
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego, 2015. Czy
byliście już w miejscach
takich,
jak
Żurominek
Kapitulny, Stare Szpaki, ,
Rybienko Leśne czy Zawidz
Kościelny? Dla wielu amatorów pieszych czy rowerowych
wędrówek po Mazowszu może być zaskakujące, jak
wiele obiektów wartych obejrzenia jeszcze czeka na
odkrycie. 119 stron kolorowego, poręcznego przewodnika
zawiera
informacje
o
drewnianych
kościołach
wybudowanych najczęściej między XVI a XIX stuleciem,
przeważnie z drewna ciosanego, sosnowego, w sposób
charakterystyczny dla tego regionu. Przewodnik
wyposażony jest w krótkie opisy i zdjęcia oraz mapkę,
uporządkowany alfabetycznie wg miejscowości. Zachęcamy też do lektury
pozostałych przewodników, jak np. Zamki, pałace i dwory Mazowsza, Mazowsze w
pigułce, Mazowsze: turystyka weekendowa.
Pani zyskuje przy bliższym poznaniu / Krystyna Janda w rozmowie z
Katarzyną Montgomery. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2016. Krystyna Janda,
aktorka filmowa i teatralna, znana m.in. z ról w "Człowieku z marmuru",
"Przesłuchaniu", "Tataraku", "Boskiej" etc. To dla niej chodzi się do Teatru
Powszechnego, a także do Teatru Polonia i Och Teatru. W rozmowie z Katarzyną
Montgomery opowiada o tym, jak powstają filmy i przedstawienia, z czym boryka
się aktorka, ale także felietonistka, Prezes Fundacji oraz po prostu człowiek.
Czytelnicy znajdą w tym tomie szereg dopowiedzeń do biografii, fragmenty
artykułów i wywiadów z aktorką, zdjęcia. A przede wszystkim zapis ciekawej, niemal
prywatnej rozmowy z osobą obdarzona poczuciem humoru i dystansem do siebie
samej.
Zdrada : kryzys w Kościele katolickim / Matt Caroll, Kevin Cullen, Thomas
Farraghen, Stephen Kurkjian, Michael Paulson, Sacha Pfeiffer, Michael
Rezendes, Walter V. Robinson ; tłumaczenie Magdalena Shaw, Agata Zano. -
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Warszawa: HarperCollins Polska, cop. 2016. Historia dziennikarskiego śledztwa
nagrodzonego Pulitzerem, na którego temat zrobiono nagrodzony dwoma Oskarami
film Spotlight. "Spotlight" to zespół reporterski pracujący dla „Boston Globe”, który
w 2002 roku przeprowadził śledztwo ujawniające fakty dotyczące afer związanych z
księżmi pedofilami. Ze względu na dużą ilość przytaczanych zapisów, dokumentów,
relacji etc. wymaga od czytelnika skupienia i
otwarcia na fakt, że autorytety i władza, również
ta kościelna, potrafią się mylić. Przez lata w
Bostonie, i nie tylko, tuszowano afery, zawierano
ugody zobowiązujące pokrzywdzonych i ich
rodziny do milczenia, utajniano dokumenty a
winnych nie karano. Do książki dołączone jest
posłowie pokazujące, jak śledztwo Spotlight
zmieniło rzeczywistość w Ameryce oraz rozdział
próbujący wyjaśnić przyczyny występowania
pedofilii wśród księży.
 Emocje : wolni od złości, zazdrości i strachu /
Osho ; tłum. z jęz. ang. Bogusława
Koziorowska-Jurkevich.
Warszawa
:
Wydawnictwo Jeden Świat, 2016.
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych
mistyków XX wieku, założyciel Międzynarodowej Wspólnoty Osho, zaczynał od
aszramu w indyjskim mieście - Puna. Wtedy nazywał się Rajneesh a jego
działalność stałą się na tyle słynna, że przeniósł się do USA, skąd po paru latach
został deportowany (oskarżano go naruszenie prawa imigracyjnego oraz o
nieobyczajność, dostał nawet przydomek "seks-guru"). W tym czasie Indie
odmówiły też przedłużenia wizy jego współpracownikom. Rajneesh był zmuszony
szukać kraju odpowiedniego dla siedziby aszramu. 22 państwa odmówiły. W końcu
sprawa przycichła a aszram w Punie został przemianowany na Międzynarodową
Wspólnotę Osho - bo takie imię przyjął teraz guru. W 1990 roku Osho zmarł, lecz
lego poradniki wciąż tkwią na listach bestsellerów. Ten, który oddajemy do rąk
Czytelników, jest poświęcony umiejętności radzenia
sobie z niechcianymi uczuciami w praktyczny
sposób oraz tak, by nie ranić innych.
 Logopedia artystyczna / redakcja naukowa:
Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk
: Harmonia Universalis, cop. 2016. Kolejny tom z
serii „Logopedia XXI wieku” - jednego z flagowych
projektów wydawnictwa Harmonia Universalis
obejmującego
wydanie
serii
podręczników
akademickich z zakresu logopedii pod red. prof. dra
hab. Stanisława Milewskiego oraz dr hab. Ewy
Czaplewskiej z Katedry Logopedii Uniwersytetu
Gdańskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego.
Monografia
poświęcona
zagadnieniu logopedii artystycznej, dziedziny, która
początki wiążą się z teorią kultury żywego słowa. Obecnie obejmuje ona także
pracę nad sprawnością językową i komunikacyjną we wszelkich wystąpieniach
oficjalnych, w tym także medialnych. Do książki dołączona płyta CD, na której
znajduje się dodatkowy materiał pt. Nauka słuchania tekstu informacyjnego
(zawartość: 1. Rozchwianie intonacyjne w wyniku niepoprawnego akcentowania akcenty intonacyjne, 2. Rozchwianie intonacyjne - nadużywanie antykadencji, 3.
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Czytanie poprawne.).
Dziewczyna z portretu [Film] = The Danish Girl / reż Tom Hooper ; scen.
Lucinda Coxon. - Warszawa : Burda Publishing
Polska ; Wrocław : Filmostrada, (prod. 2015),
2016. Określany jako przełom w kinie film Toma
Hoopera, reżysera „Jak zostać królem” i „Les
Miserables – Nędznicy” jest dramatem biograficznym
opartym na powieści Davida Ebershoffa, który
opowiada
historię
o
osobie
transpłciowej,
zawieszonej między tożsamościami. W 1926 r. w
Kopenhadze żyje młode małżeństwo malarzy: Einar i
Gerda Wegener. Wcielają się w nich Eddie
Redmayne, laureat Oscara (rola Stephena Hawkinga
w filmie „Teoria wszystkiego”) oraz Alicia Vikander.
Podczas pozowania do portretu w kobiecym stroju u
Einara ujawnia się skrywana tęsknota by być kobietą.
Żona oferuje Einarowi wsparcie w poszukiwaniach
tożsamości co sprawia, że małżeństwo podejmuje pionierską walkę o zmianę płci
Einara. Twórcy filmu, chcąc jak najwierniej otworzyć atmosferę czasów, w których
rozgrywa się akcja, wykonali rzetelną dokumentację opartą na rozmowach z
osobami ze środowiska transseksualistów. Dokładne odtworzenie prawdziwiej
historii Einara/Lili i Gerdy okazało się jednak za trudne, toteż film jest mieszaniną
prawdy i fikcji. Nie zmienia to faktu, że stanowi poruszające świadectwo odwagi i
pokazuje dający do myślenia portret niezwykłego związku.
Więzienny eksperyment [Film] = The Stanford Prison Experiment / reż. Kyle
Patrick Alvarez ; scen. (według książki "Efekt Lucyfera" Philipa Zimbardo) Tim
Talbott. - Wrocław : Filmostrada, (prod. 2015), 2016.
Thriller psychologiczny oparty na historii, która
naprawdę wydarzyła się w 1971 roku na Uniwersytecie
Stanforda, gdzie prof. Philip Zimbardo (w filmie Billy
Crudup) przeprowadził słynny eksperyment polegający
na odtworzeniu realiów społeczności więziennej. Wśród
studentów została wybrana grupa 24 ochotników, którzy
podzielili się na więźniów i strażników, a następnie dali
się zamknąć w sztucznym więzieniu, by sprawdzić
mechanizmy powstawania agresji w środowisku
więziennym. Efekt przerósł oczekiwania wszystkich i
stał się na tyle niebezpieczny dla uczestników, że
eksperyment należało przerwać po sześciu dniach. Film
Kyle`a Patricka Alvareza, nagrodzony na Festiwalu Sundance za scenariusz, jest
fabularną rekonstrukcją tamtych wydarzeń, skonsultowaną z samym Philipem
Zimbardo, który opisał je w książce „Efekt Lucyfera” (dostępna także w zbiorach
BP w Radomiu).
Clashes [Dokument dźwiękowy] / Brodka. - Warszawa : Kayax Production &
Publishing, 2016. Monika Brodka, jakiej nie znamy – po sukcesie pierwszego
autorskiego projektu „Granda” oraz maksisingla „Varsovie” artystka wydała album,
który znów jest eksperymentem. Pełen rozmachu projekt, w którym znajdziemy i
kościelne organy i punk rock, i mroczne tony kojarzące się z filmami Davida Lyncha,
nie jest pozycją lekką, łatwą i przyjemną w odbiorze, zwłaszcza, że w tekstach
artystka nie unika np. tematu śmierci.
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Portrety kolekcji … czyli ciekawie o starych książkach
Odcinek IX: Seria „Cuda Polski” Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera, a w niej: „Gdańsk”
Jana Kilarskiego, „Karpaty i Podkarpacie” Antoniego Ossendowskiego, „Wielkopolska”
Jerzego Smoleńskiego, „Morze i Pomorze” Jerzego Smoleńskiego oraz „Śląsk” Gustawa
Morcinka.
Aut. Monika Jabłońska

„Cuda Polski - Pomniki Przyrody - Pomniki Pracy - Zabytki Dziejów” to
flagowa seria Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera, której motto brzmiało „To Polska – to
ojczyzna nasza” (A. Fredro). Ukazywała się ona od roku 1928, zaplanowana była na 20
tomów (do wybuchu wojny ukazało się ich 14), a jej
nadrzędną ideą była popularyzacja polskich
krajobrazów, ważniejszych miast, regionów, kultury i
folkloru. Pozycje wydawane w tej serii były
opracowywane szczególnie starannie, każdy tom
miał ten sam format (21×16 cm) oraz układ
graficzny (aut. Jan Bułhak). Oprawy zostały
zaprojektowane przez Ernesta Czerpera a ilustracje
drukowane
były
na
specjalnym
papierze
bezdrzewnym.
Bułhak
zajmował
się
też
opracowaniem fotografii wykonanych techniką
heliografii. Autorem map był Tomasz Rybotycki. Na
okładki wykorzystywano dzieła Jana Kilarskiego,
Kamila Mackiewicza, Rafała Malczewskiego,
Teodora
Rożankowskiego
i
Leona
Wyczółkowskiego. Druk poszczególnych pozycji wykonywały drukarnie: poznańska
Concordia, Zakłady Graficzne Biblioteki Polskiej w Bydgoszczy (ilustracje heliograficzne,
druk rotograwiurowy) oraz Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu i Drukarnia Narodowa w
Krakowie (okładki).
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera działało w latach 1917–1950. Zostało założone
jako spółka akcyjna przez Rudolfa Wegnera jako Wydawnictwo Polskie z siedzibą we
Lwowie, a następnie w Poznaniu. Początki działalności R. Wegnera sięgają jeszcze roku
1901, kiedy to wraz z Zygmuntem Rychlińskim odkupił on księgarnię sortymentową przy
ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, będącą zresztą filią firmy Gebethnera i Wolfa. Już w Poznaniu
Wegner przejął wydawnictwo na własność i
zmienił nazwę na Wydawnictwo Polskie R.
Wegnera. Do momentu swojej śmierci w 1941r.
Wegner działał w Poznaniu, wydając literaturę
polską oraz przekłady arcydzieł zagranicznych.
Szczególnie staranie wydawane były serie
wydawnicze: „Gawędy o dawnym obyczaju.”,
„Biblioteka Laureatów Nobla”, „Świat Podróży i
Przygód”, „Biblioteka Autorów Polskich” oraz od
1928 r. – „Cuda Polski”. Książki wydawnictwa
były prezentowane na różnych konkursach i
wystawach, m.in. na wystawie „Książka w
Polsce Odrodzonej 1918 - 1928”, oraz na
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu,
13

gdzie wydawnictwo nagrodzone zostało złotym medalem.
W zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu znajduje się 5 tomów z serii „Cuda
Polski - Pomniki Przyrody - Pomniki Pracy - Zabytki Dziejów” : cztery monografie regionów
- F. Antoniego Ossendowskiego „Karpaty i Podkarpacie” (1939), Jerzego Smoleńskiego
„Wielkopolska” (1930) oraz „Morze i Pomorze” (1928) i Gustawa Morcinka „Śląsk” (1933),
a także jedna monografia Gdańska autorstwa Jana Kilarskiego. Doskonale zachowane
tomy stanowią ozdobę naszej kolekcji, mają też
dużą wartość bibliofilską – książki z tej serii od
początku
swej
kariery
wydawniczej
były
poszukiwane ze względu na urodę typograficzną,
świetne opisy i bogatą ikonografię. Poszczególne
tomy mają oprawy wydawnicze: płótno z bogato
zdobionymi, barwnymi grzbietami oraz herbami na
przednich okładkach. Wewnątrz znajdziemy opisy
stworzone
przez
znawców
poszczególnych
regionów, którzy ze swadą opowiadają o przyrodzie,
zabytkach, folklorze. Ze wzruszeniem sięgamy dziś
choćby po tom „Karpaty”, gdzie Antoni Ossendowski opisuje mieszkańców
Łemkowszczyzny, po których dziś pozostały jedynie nieliczne budowle i pamiątki w
muzeach.
„Cuda Polski” w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu dostępne są w Wydziale
Zbiorów Specjalnych na miejscu (do przeglądania w Czytelni), w godzinach jego pracy. W
wersji zdigitalizowanej poszczególne tomy można oglądać na stronach Federacji Bibliotek
Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/) oraz na portalu Polona (https://polona.pl/). Wiele
tomów serii zostało też wznowionych po roku 1989 przez kilka wydawnictw w formie
reprintu.
W niniejszym tekście zostały wykorzystane informacje zawarte w pozycjach: Adam
Nowak. „Cuda Polski”, czyli Rudolf Wegner rediviva. „Wiadomości Księgarskie”. 57 (4), s.
80–85 oraz A. Michalewska. Działalność wydawnicza Rudolfa Wegnera. „Roczniki
Biblioteczne”. XXII, s. 117–135, 1978.
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Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Aut. Sylwia Gałek
Przedstawiamy projekt edukacyjny autorstwa Sylwii Gałek, nauczycielki historii
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana
Pawła II w Pionkach.
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Motto projektu:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska
Cele:
Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą oraz innymi mediami, zainspirowanie do nauki
czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i medialnych.
Cele szczegółowe:
-rozwijanie dziecięcej wyobraźni i uczuć,
-rozwijanie mowy i aktywności intelektualnej,
-wprowadzenie dzieci w świat literatury ,
-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne i
wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali , a także udział w lekcjach bibliotecznych,
-zapoznanie dzieci z biblioteką, czytelnią oraz zasadami korzystania z biblioteki,
-zapoznanie dzieci ze środkami masowego przekazu oraz stwarzanie możliwości do
obserwacji ich wykorzystania,
-wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie
poczucia własnej wartości,
-rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez wskazywanie odpowiedniej literatury dla
dzieci i rodziców,
-poznanie etapów powstania książki oraz możliwość jej tworzenia,
-integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, prace i zabawę.
Zadania: rozdzielenie zadań pomiędzy nauczycieli, przygotowanie folderów, zaproszeń,
pomocy naukowych, dydaktycznych, multimedialnych.
Źródła: spotkania, wycieczki, obrazki, książki, czasopisma.
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Czas trwania projektu – I semestr roku szkolnego.
Realizacja projektu
Zadania

Sposoby realizacji

Przewidziane
osiągnięcia ucznia

Termin
realizacji

Poinformowanie
rodziców i dzieci o
realizowanym
projekcie, jego
celach i
zamierzonych
osiągnięciach

Informacja dla każdego
rodzica w formie folderu

Zachęcenie rodziców i
dzieci do wspólnego
czytania, kupowania
książek, odwiedzania
biblioteki

I semestr

Zorganizowanie w
salach kącików
czytelniczych

Wystawy klasowe

Zainteresowanie dzieci
książkami, czasopismami
dla dzieci

Wrzesień

Uczeń potrafi poprosić o
pomoc w bibliotece w
wypożyczeniu
książki/założenie karty
bibliotecznej

Październik

Wizyta w bibliote- Lekcja biblioteczna
ce – miejscu rozwijanie zainteresowań czytelniczych

„Z książką uczymy się jak żyć
bezpiecznie”

„ Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie młodzieży do czytania
dzieciom.

Spotkanie autorskie,
zaproszenie władz
miasta oraz
przedstawicieli organów
współpracujących z
przedszkolem ( tj.
policji, straży pożarnej,
służby zdrowia,
leśnictwa, biblioteki).

Uczeń kształtuje umiejętności świadomego i odpo- Listopad
wiedzialnego korzystania
ze środków masowej komunikacji-wybiera ulubioną książkę , która uczy
bezpieczeństwa

Szkolna/klasowa
impreza , w której udział
weźmie młodzież z
wolontariatu i chętni
rodzice.

Uczeń wybiera sam
książkę, którą chciałby,
żeby rodzice/
nauczyciele/ zaproszeni
goście mogli mu
przeczytać.
Uczniowie poprzez
spotkania z najstarszymi
członkami rodziny
kształtują nie tylko więzi

Dzień Babci i Dziadka
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Grudzień

Styczeń

rodzinne, społeczne, ale
również wyobraźnię.
Babcine opowieści
– zaproszenie
babć i dziadków
wychowanków do Wystawa prac dzieci
czytania i opowiadania dzieciom
ciekawych bajek i
historii pobudzających wyobraźnie

Luty

Ćwiczenia
grafomotoryczne,
usprawniające
koordynację wzrokowo –
słuchową tak potrzebna w
czytaniu i korzystaniu z
książek

Zakładka do książki – wystawa prac
plastycznych
Etap końcowy

Marzec
Prezentacja multimedialna,
wystawy, kronika, artykuły na
stronie internetowej i prasie
lokalnej, zdjęcia.

Uczeń chętnie korzysta z
biblioteki, czyta książki
sam lub z pomocą osoby
dorosłej, wie dlaczego
czytanie książek jest tak
ważne.

Ewaluacja projektu :ankieta dla rodziców i nauczycieli.
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Okno otwarte …czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska



Czytanie dzieciom: zajęcia w przedszkolach. Przypominamy, że w ramach akcji
"Czytanie dzieciom" prowadzimy zajęcia dla grup przedszkolnych polegające na
głośnym czytaniu utworów literackich, uzupełnionym grami i zabawami. Spotkania
odbywają się w środy, w oddziałach przedszkolnych, po wcześniejszym
uzgodnieniu
telefonicznym.
(szczegóły
pod
adresem:
https://www.bp.radom.pl/index.php/czytanie-dzieciom )
Literatura wykorzystywana na spotkaniach, to:
Dla grupy 3 -latków:
„O trzech kotkach”, aut. Władimir Sutiejew;
„Jak kotka wybrzydzała”, aut. Władimir Sutiejew;
„Kto powiedział miau”, aut. Władimir Sutiejew.
Grupy 4-latków:
„Pod grzybkiem”, aut. Władimir Sutiejew;
„Wyobraźnia”, aut. Kasia Klich;
„Kogucik i kurka”, aut. Kasia Klich.
Grupy 5-latków:
„Mała czarownica”, aut. Kasia Klich;
„Mysia kłótnia”, aut. Kasia Klich;
„Brzydkie wyrazy”, aut. Kasia Klich.


Akcje czytelnicze przeprowadzamy także dla starszych dzieci. 27 kwietnia 2016
roku w ZSO w Natolinie, w ramach projektu „Książki naszych marzeń”, odbyła
się impreza czytelnicza „Spotkanie z Mikołajkiem”. Zajęcia przeprowadzone zostały
przez pracownice Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Wzięli w nich udział
wszyscy uczniowie z klas I i II Szkoły Podstawowej w Natolinie. Na trzech
godzinach lekcyjnych dzieci wysłuchały po trzy opowiadania R. Goscinnego i J. J.
Sempe o przygodach niesfornego Mikołajka i jego kolegów.



Nowa siedziba Filii BP w Grójcu . Informujemy, że została otwarta nowa siedziba
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Grójcu. Obecnie mieści się ona przy ulicy Różanej
9.Zapraszamy! Kontakt tel. 48 366 39 17.
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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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