
 
 

 

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku  

i Stalowej Woli proponują różnorodne formy wsparcia: 

 

 Sporządzanie  tematycznych zestawień bibliograficznych zgodnie  

z zapotrzebowaniem 

 Realizacja dezyderatów czytelniczych nauczycieli  związanych z nową 

podstawą programową  

 Przygotowywanie materiałów pomocniczych na zajęcia dydaktyczne  

dla nauczycieli   

 Organizowanie wystaw twórców regionalnych 

 Organizowanie wystaw pokonkursowych 

 Projekcje filmów edukacyjnych 

 Udzielanie instruktażu bibliotekarzom szkolnym w zakresie prac 

merytorycznych 

 Wypożyczanie wybranych nowości biblioteki pedagogicznej bibliotekom 

szkolnym 

 Organizowanie konferencji i seminariów dla nauczycieli i bibliotekarzy 

szkolnych  

 

 

I. Oferta dla przedszkoli 

 

1. Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków  - „ Czytamy dzieciom”. 

2. Filmoterapia w edukacji  najmłodszych - projekcja filmów 

(„Baśnie i bajki polskie”, „Piotruś Pan”). 

3. Książka moim przyjacielem. Zabawa czytelnicza dla przedszkoli.  

 

 



II. Oferta dla szkół podstawowych 

 

1. Zajęcia biblioterapeutyczne dla klas I-III nt. „Każdy z nas jest 

inny”. 

2. Zajęcia biblioteczne nt. „Bezpieczeństwo i prywatność w sieci”. 

3. Niebezpieczny Koziołek Matołek   porozmawiajmy o zakazanych 

lekturach.  

4. Czytam, bo chcę wiedzieć więcej. Gra czytelnicza dla klas IV - 

VI szkół podstawowych. 

 

III. Oferta dla gimnazjów 

  

1. Pamiętniki Jana Słomki i Ferdynanda Kurasia - źródło wiedzy  

o kulturze regionu 

2.  „Zaplątani w sieć” – lekcja wychowawcza z wykorzystaniem 

filmu edukacyjnego 

3. Wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny 

człowieka. 

4. Przygotowywanie tematycznych zestawów książek do szkół:  

na wystawy, konkursy, zebrania z rodzicami itp. 

 

IV. Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych 

  

1. Wyszukiwanie informacji w bibliotekach cyfrowych. 

2. Wyszukiwanie informacji w systemach on-line (wiodące katalogi 

biblioteczne, multiwyszukiwarki komputerowych baz 

bibliograficznych, platforma książek elektronicznych -  IBUK  

Libra). 
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