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I. INFORMACJE O OFERCIE 
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

przedstawiamy ofertę bezpłatnych zajęć realizowanych dla różnych grup 

Użytkowników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa 

Lompy w Katowicach. 

 

Nauczyciele bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Katowicach pozostają również otwarci na wszelkie inne formy 

współpracy. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć zgodnie 

ze zgłoszonym przez Państwa zapotrzebowaniem. 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji. 
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I. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 1) Przedszkole  

LP. TEMAT LEKCJI/ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Akademia czytania – 
w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” 

„Akademia czytania” ma na celu wspieranie 
zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umy-
słowego oraz moralnego dzieci poprzez propa-
gowanie kultury czytania. W trakcie spotkań 
czytane są pozycje lub ich fragmenty ze Złotej 
Listy książek opracowanej przez Fundację  
ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84 w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

2.  Mądre bajki z całego 
świata 

Cykl zajęć dla dzieci oparty na bajkach i ba-
śniach z różnych stron świata oraz na materia-
łach Kulczyk Foundation Wiem. Czuję… Poma-
gam! Zajęcia mają na celu budzenie i wzmac-
nianie dobra od najmłodszych lat oraz zapo-
znanie z różnymi rejonami świata czy Polski. 
Nasze zajęcia pozwalają na docenienie tego co 
ważne i naprawdę wartościowe w poszczegól-
nych kulturach. Dzieci uświadamiają sobie, że 
dziecko zawsze jest dzieckiem, miłość miłością, 
odpowiedzialność odpowiedzialnością, a przy-
jaźń przyjaźnią. Niezależnie od tego czy żyjemy 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84 w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 
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w najdalszych zakątkach Afryki, czy na polskiej 
wsi lub w samym centrum dużego miasta, np. 
Katowic. 

3.  Poznajemy zawody  „Poznajemy zawody” – celem zajęć jest zapo-
znanie dzieci ze specyfiką pracy wybranych  
zawodów (np. górnik, kucharz, weterynarz,  
nauczyciel, policjant itd.), w trakcie których 
dowiadują się czym jest praca, na czym polega, 
do czego jest potrzebna i jakie płyną z niej  
korzyści. Spotkania prowadzone są w ciekawej 
formie i zachęcają dzieci do różnych form ak-
tywności. 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84 w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

4.  „Magia teatru” Wychowanie przez sztukę. Zajęcia podczas któ-
rych wzbogacane jest słownictwo dzieci o poję-
cia związane z teatrem, sztuką teatralną oraz  
z wieloma aspektami tworzenia widowiska  
teatralnego. Na warsztatach przeprowadzane są 
również ćwiczenia kształtujące umiejętność 
wchodzenia w rolę. 

Aleksandra Zielińska  
(Wydział Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów), tel.: 32 258 57 84 w. 44 

e-mail: gromadzenie@pbw.katowice.pl 

5.  Na wesoło  
z literaturą dla dzieci 

Zajęcia polegają na zapoznaniu dzieci  
z literaturą dziecięcą, mają na celu rozwijanie 
empatii, wzbogacenie wyobraźni dziecka,  
a przede wszystkim zwiększenia zasobu słow-
nictwa i wyrobienie w dzieciach  nawyku czyta-
nia. Obejmują następujące tematy: 

• „Kaczka Dziwaczka” J. Brzechwy; 

Dominika Besta, Anna Spanier  
(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 
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• „Jak rozmawiać trzeba z psem?”  
J.  Brzechwy; 

• „Lokomotywa” J. Tuwima; 

• Cztery pory roku na podstawie baśni  
„O dwunastu miesiącach”  
J. Porazińskiej; 

• My się zimy nie boimy – zabawy słowem 
w oparciu o wiersz „Zima” D. Gellner; 

• Wakacyjny niezbędnik na podstawie wiersza 
„Wakacyjne rady”  W.  Badalskiej. 

6.  W magicznym świe-
cie Kamishibai 

Zastosowanie tej metody czytania pobudza wy-

obraźnię dzieci oraz inspiruje do aktywności 

twórczej. Forma małego spektaklu teatralnego 

rozwija wyczucie języka, poszerza słownictwo, 

a jednocześnie bawi i uczy, zabierając uczestni-

ków w podróż do magicznej krainy teatru i lite-

ratury równocześnie.  

• Bajka „O księciu Husajnie i latającym  

dywanie”; 

• „Przygody myszki Pipi”; 

• „Pory roku”. 

Dominika Besta, Anna Spanier 

(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  

wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 
 
 
 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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 2) Szkoła podstawowa i gimnazjum 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE 
NA ZAJĘCIACH 

ODBIORCY OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Poznajemy bibliotekę        
pedagogiczną  

Celem zajęć jest przygotowa-
nie uczniów do korzystania 
ze zbiorów i usług biblioteki 
pedagogicznej, zapoznanie 
z warsztatem informacyjnym 
placówki oraz wykształcenie 
umiejętności samodzielnego 
wyszukiwania informacji 
i literatury na określony te-
mat. Uczestnicy zajęć poznają 
poszczególne wydziały bi-
blioteki. 

Uczniowie 
wszystkich klas 
szkół podsta-
wowych  
i gimnazjum 

Barbara Michałek (Wydział Informa-
cji, Promocji i Współpracy 
ze Środowiskiem),  
tel.: 32 258 57 84 w. 21,  
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 
 

2.  Co czytają dzieci,  
co czyta młodzież –  
poradniki  
dla nauczycieli  
i rodziców 

Na warsztatach przedsta-
wione zostaną książki, strony 
internetowe i inne materiały 
godne polecenia dzieciom  
i młodzieży.  

Wszystkie oso-
by zaintereso-
wane proble-
matyką czytel-
nictwa dzieci  
i młodzieży  
w szkole  
podstawowej  
i gimnazjum 

Barbara Michałek 
(Wydział Informacji, Promocji 
i Współpracy ze Środowiskiem) 
tel.: 32 258 57 84, w. 21 
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 
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3.  Na wesoło z literaturą  
dla dzieci 

Zajęcia polegają na zapo-
znaniu dzieci z literaturą 
dziecięcą, mają na celu roz-
wijanie empatii, wzbogace-
nie wyobraźni dziecka,  
a przede wszystkim zwięk-
szenia zasobu słownictwa  
i wyrobienie w dziecku  
nawyku czytania. Oparte  
o teksty:  

• Kaczka Dziwaczka” 
J. Brzechwy; 

• „Lokomotywa” J. Tuwima. 

Uczniowie klas  
I-II szkoły pod-
stawowej 

Dominika Besta, Anna Spanier 
(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

4.  Bajka „O księciu  
Husajnie i latającym  
dywanie” 

Bajka zaczerpnięta z Baśni 
tysiąca i jednej nocy. Zajęcia 
polegają na czytaniu, ogląda-
niu lub słuchaniu baśni.  
W proponowanych  zada-
niach i zabawach wykorzy-
stuje się elementy edukacji 
polonistycznej, matematycz-
nej, przyrodniczej, plastycz-
nej i muzycznej. 

 

 

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej 

Dominika Besta, Anna Spanier 
(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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5.  Zaczarowany  
świat baśni 

Program „Zaczarowany 
świat baśni” to cykl warszta-
tów, w trakcie których omó-
wione zostają wybrane ba-
śnie z różnych stron świata. 

Zajęcia polegają na czytaniu, 
oglądaniu lub słuchaniu ba-
śni. W proponowanych  za-
daniach i zabawach wykorzy-
stuje się elementy edukacji 
polonistycznej, matematycz-
nej, przyrodniczej, plastycz-
nej i muzycznej. 

Uczniowie klas 
I-III szkoły  
podstawowej 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84, w. 23  
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

6.  Mądre bajki z całego 
świata 

Cykl zajęć dla dzieci oparty 
na bajkach i baśniach z róż-
nych stron świata oraz na 
materiałach Kulczyk Founda-
tion Wiem. Czuję… Pomagam! 
Zajęcia mają na celu budzenie 
i wzmacnianie dobra od naj-
młodszych lat oraz zapozna-
nie z różnymi rejonami świa-
ta czy Polski. Nasze zajęcia 
pozwalają na docenienie tego 
co ważne i naprawdę warto-
ściowe w poszczególnych 
kulturach. Dzieci uświada-

Uczniowie klas 
I-III szkoły  
podstawowej 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84, w. 23  
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 
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miają sobie, że dziecko zaw-
sze jest dzieckiem, miłość mi-
łością, odpowiedzialność od-
powiedzialnością, a przyjaźń 
przyjaźnią. Niezależnie od 
tego czy żyjemy w najdal-
szych zakątkach Afryki, czy 
na polskiej wsi lub w samym 
centrum dużego miasta, 
np. Katowic. 

7.  Z legendą po Polsce Program zajęć oparty na le-
gendach z różnych rejonów 
Polski, mający na celu przy-
bliżenie dzieciom elementów 
historii i kultury, zapoznanie 
z różnymi zakątkami Polski 
oraz przekazanie cennych 
wartości. 

Uczniowie klas 
I-IV szkoły  
podstawowej 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84, w. 23  
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

8.  Poznajemy zawody „Poznajemy zawody” –  
celem zajęć jest zapoznanie 
uczniów ze specyfiką pracy 
wybranych zawodów (np. 
górnik, kucharz, weterynarz, 
nauczyciel, policjant itd.),  
w trakcie których dowiadują 
się czym jest praca, na czym 
polega, do czego jest po-

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84 w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 
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trzebna i jakie płyną z niej   

korzyści. 

9.  Święta dawniej i dziś… „Święta dawniej i dziś…” – 
cykl zajęć, których celem jest 
zapoznanie uczniów z obrzę-
dami, tradycjami oraz zwy-
czajami Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Świąt Wielka-
nocnych.  

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 
(Czytelnia)  
tel.: 32 258 57 84 w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

10.  Zajęcia feryjne dla 
dzieci szkół  
podstawowych 

Przykładowe tematy zajęć 
bibliotecznych: 

• „Zimowe opowieści” 

• Cztery pory roku  
na podstawie baśni  
O dwunastu miesiącach 
Janiny Porazińskiej; 

• Zimowe pejzaże –  
zaczarowane ferie  
w bibliotece. 

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej 

 

Iwona Kośny (Czytelnia),  
tel.: 32 258 57 84 w. 23,  
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 
 

Dominika Besta, Anna Spanier 
(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

11.  Zajęcia z okazji  
Tygodnia Bibliotek  
dla dzieci szkół  
podstawowych 

„Z książką na majówkę” - za-
jęcia biblioteczne rozbudza-
jące zainteresowanie litera-
turą dla dzieci poprzez gry  
i zabawy z tekstem. 
 

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej 

Iwona Kośny (Czytelnia) 
tel.: 32 258 57 84, w. 23 
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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12.  Program przeciwko 
agresji wśród dzieci 
„Oswoić jeżyka” 

Składa się z sześciu scenariu-
szy, które mają na celu zapo-
bieganie agresji. Cykl zajęć 
ma za zadanie zintegrować 
grupę, poprawić komunikację 
między uczniami, nauczyć 
radzenia sobie z własnymi 
emocjami oraz reakcjami  
na zachowanie innych. 

Uczniowie klas 
I-III szkoły 
podstawowej   

Dominika Besta (Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

13.  Program „Teatralnie,  
filmowo” 

Program zakłada przekazanie 
uczniom wiedzy o teatrze  
i filmie. Uczniowie dowiadują 
się, jak powstaje spektakl tea-
tralny i film, poznają gatunki 
filmowe i rodzaje spektakli  
ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności teatrów 
muzycznych oraz rozwoju 
musicalu jako gatunku. 

Uczniowie klas 
I-III i IV-VI 
szkoły  
podstawowej 

Aleksandra Zielińska 
(Wydział Gromadzenia i Opracowania  
Zbiorów) 

tel.: 32 258 57 84 w. 44, e-mail: 
gromadzenie@pbw.katowice.pl 

14.  W poszukiwaniu  
bohatera –  
mity greckie 

 

Ćwiczenia słownikowe.  
Sprawdziany ze znajomości 
mitów greckich. Ciekawostki 
antyczne. Praca w grupach. 
Tworzenie przez uczniów 
własnego mitu na temat wy-
losowanego boga lub herosa. 

Uczniowie klas 
IV-VIII szkoły  
podstawowej 

Małgorzata Ochlust, Anna Spanier 
(Wypożyczalnia) 

tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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15.  „Myślę, więc jestem” –  
sposoby na szkolną 
adaptację na podsta-
wie powieści „Sposób 
na Alcybiadesa”  
Edmunda Niziurskiego 

Niestandardowe zajęcia.  
Zabawę uczniom zapewni gra 
dydaktyczna z wykorzysta-
niem znajomości lektury i nie 
tylko…  
Ćwiczenie literackie zadane 
uczniom nauczyciel będzie 
mógł ocenić w późniejszym 
terminie. 

Uczniowie klas  
IV-VIII szkoły 
podstawowej 

Małgorzata Ochlust, Anna Spanier 
(Wypożyczalnia) 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

16.  Spotkanie z przygodą  
– Alfred Szklarski 

Uczniowie poznają sylwetkę 
pisarza oraz uczestniczą  
w grze dydaktycznej zwią-
zanej z treścią lektury  
„Tomek w krainie  
kangurów”. 

Uczniowie klas 
V-VI szkoły 
podstawowej 

Aleksandra Zielińska 

(Wydział Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów) 

tel.: 32 258 57 84 w. 44, e-mail: 
gromadzenie@pbw.katowice.pl 

17.  Wydawnictwa infor-
macyjne oraz  bazy 
danych dostępne w 
PBW 

W czasie zajęć prezentowane 
są podstawowe źródła in-
formacji dostępne w PBW. 
Uczestnicy poznają zasady 
wyszukiwania literatury na 
zadany temat w katalogach 
tradycyjnych i elektronicz-
nych oraz innych źródłach 
informacji. 

 

Uczniowie 
gimnazjum 

Barbara Michałek (Wydział Informa-
cji. Promocji i Współpracy ze Środo-
wiskiem),  
tel.: 32 258 57 84 w. 23,      

e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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18.  Program „Tu puka 
sztuka” 

Zajęcia z zakresu historii 
sztuki mające na celu kształ-
towanie oraz rozszerzanie 
dyspozycji uczniów zarówno 
w sferze intelektualnej jak  
i emocjonalnej (wyobraźnia, 
kreatywność, spostrzeganie, 
uczucia, wrażliwość, przeży-
cie estetyczne). Odbiorcy za-
poznają się z najbardziej zna-
czącymi zjawiskami 
i postaciami w sztuce 
w sposób przystępny, zrozu-
miały i ciekawy.  

Zakres tematyczny: sztuka 
powszechna oraz polska (ma-
larstwo, architektura, foto-
grafia). 

Przykładowe tematy:  

• Sztuka przeciw szaleństwu. 
Vincent van Gogh. 

• Szkoła Widzenia czyli jak 
czytać fotografię. 

• W sztuce 1+1 może dać 
każdą liczbę z wyjątkiem 2. 
Pablo Picasso – twórczość. 

• Pop-art. Andy Warhol. 

Uczniowie klas 
VII,VIII szkoły  
podstawowej  
i gimnazjum 

Katarzyna Czapla-Durska  
(Wypożyczalnia), 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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• Sztuka prehistoryczna. 
Z wizytą w jaskini Lascaux. 

• Nigdy nie malowałam snów. 
Malowałam swoją rzeczy-
wistość. Twórczość Fridy 
Kahlo. 

• Salvador Dali. Między sza-
leństwem a geniuszem. 

19.  Dorośli są bardzo 
dziwni. „Mały Książę” 
Antoine’a de Saint-
Exupery 

Zajęcia przeprowadzane me-
todą stacji zadaniowych. 
Uczestnicy poznają miesz-
kańców planet, ich wady i 
zalety. Wykorzystując spo-
strzeżenia Małego Księcia 
oraz własne refleksje tworzą 
idealną planetę i jej miesz-
kańca. 

Uczniowie klas 
VII szkoły  
podstawowej  
i gimnazjum 

Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek  
(Wydział Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów) 

tel.: 32 258 57 84 w. 44, e-mail:  
opracowanie@pbw.katowice.pl 

20.  Cykl zajęć „Kultura 
słowa” 

W trakcie spotkań omówione 
zostaną zagadnienia 
z zakresu sprawności 
w mówieniu i pisaniu 
w języku polskim, poprawno-
ści językowej ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na bogac-
two zasobu leksykalnego 
oraz estetykę słowa. 

 

Uczniowie klas 
IV-VIII szkoły  
podstawowej, 
gimnazjum i 
liceum 

Małgorzata Ochlust 
(Wypożyczalnia) 

tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

mailto:opracowanie@pbw.katowice.pl
mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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 3) Szkoły ponadgimnazjalne 

LP. TEMAT LEKCJI/ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Zajęcia dla uczniów  przy-
gotowujących się do ma-
tury z języka polskiego 

Tematyka  zajęć  obejmuje  prezentację naj-
wartościowszych stron www oraz innych 
źródeł pomocnych w samodzielnym przygo-
towaniu ucznia do egzaminu dojrzałości, a 
także ogólne zasady pisania rozprawki (bu-
dowa, typy, przydatne sformułowania), in-
terpretacji wiersza (jeśli są zainteresowani 
uczniowie) oraz zagadnienie radzenia sobie z 
tematami ikonicznymi na konkretnych przy-
kładach. 

Barbara Michałek (Wydział In-
formacji, Promocji i Współpra-
cy ze Środowiskiem),  
tel.: 32 258 57 84 w. 21, 
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 

Proponowane tematy: 
• Mądrej głowie dość dwie 

słowie…, czyli frazeologia 
dla każdego. 

• Po polsku, czyli jak? Wę-
drujemy po słowach. 

mailto:informacja@pbw.katowice.pl
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2.  Poznajemy bibliotekę  
pedagogiczną 

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do 
korzystania ze zbiorów i usług biblioteki pe-
dagogicznej, zapoznanie z warsztatem in-
formacyjnym placówki oraz wykształcenie 
umiejętności samodzielnego wyszukiwania 
informacji i literatury na określony temat. 
Uczestnicy zajęć poznają poszczególne wy-
działy biblioteki. 

Barbara Michałek (Wydział Infor-
macji, Promocji i Współpracy ze 
Środowiskiem), tel.: 32 258 57 84 w. 
21,  
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 

3.  Wydawnictwa informa-
cyjne oraz  bazy danych 
dostępne w PBW 

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe 
źródła informacji dostępne w PBW. Uczestni-
cy poznają zasady wyszukiwania literatury 
na zadany temat w katalogach tradycyjnych i 
elektronicznych oraz innych źródłach infor-
macji.  

Barbara Michałek (Wydział Infor-
macji, Promocji i Współpracy ze 
Środowiskiem), tel.: 32 258 57 84 w. 
21,  

e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 

4.  Program „Tu puka sztuka” Zajęcia z zakresu historii sztuki mające na 
celu kształtowanie oraz rozszerzanie dyspo-
zycji uczniów zarówno w sferze intelektual-
nej jak i emocjonalnej (wyobraźnia, krea-
tywność, spostrzeganie, uczucia, wrażliwość, 
przeżycie estetyczne). Odbiorcy zapoznają 
się z najbardziej znaczącymi zjawiskami 
i postaciami w sztuce w sposób przystępny, 
zrozumiały i ciekawy. 

Zakres tematyczny: sztuka powszechna oraz 
polska (malarstwo, architektura, fotografia). 

 

Katarzyna Czapla-Durska  
(Wypożyczalnia), 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail:  
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

 

 

mailto:wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Przykładowe tematy:  

• Sztuka przeciw szaleństwu. Vincent van 
Gogh.  

• Caravaggio, geniusz przeklęty. 

• Szkoła Widzenia czyli jak czytać fotografię.  

• W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę  
z wyjątkiem 2. Pablo Picasso – twórczość.  

• Pop-art. Andy Warhol.  

• Sztuka prehistoryczna. Z wizytą w jaskini 
Lascaux. 

• Nigdy nie malowałam snów. Malowałam 
swoją rzeczywistość. Twórczość Fridy Kahlo.  

• Salvador Dali. Między szaleństwem a geniu-
szem.  

5.  Co czyta młodzież –  
poradnik dla nauczycieli  
i rodziców 

Na warsztatach przedstawione zostaną 
książki, strony internetowe i inne materiały 
godne polecenia młodzieży. 

Wszystkie osoby zainteresowane problema-
tyką czytelnictwa młodzieży w szkole śred-
niej. 

Barbara Michałek (Wydział Infor-
macji, Promocji i Współpracy 
ze Środowiskiem),  
tel.: 32 258 57 84 w. 21,  
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 
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II. DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW 

 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE 
NA ZAJĘCIACH 

ODBIORCY OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Co czytają dzieci, 
co czyta młodzież – 
poradniki dla  
nauczycieli  
i rodziców 

Na warsztatach przedstawione 
zostaną książki, strony interneto-
we i inne materiały godne polece-
nia dzieciom i młodzieży (od 
przedszkola do szkoły średniej).  

Wszystkie osoby 
zainteresowane 
problematyką 
czytelnictwa 
dzieci i młodzieży 
na wszystkich 
poziomach nau-
czania 

Barbara Michałek (Wydział Infor-
macji, Promocji i Współpracy 
ze Środowiskiem),  
tel.: 32 258 57 84 w. 21,  
e-mail:  
informacja@pbw.katowice.pl 
 

2.  PUS „Pomyśl – Ułóż 
– Sprawdź” 

Zajęcia praktyczne oparte na po-
mocach i materiałach edukacyj-
nych Wydawnictwa Epideixis. Ich 
celem jest przybliżenie uczestni-
kom zasad edukacji poprzez za-
bawę oraz zaproponowanie prak-
tycznych sposobów rozwijania lo-
gicznego i abstrakcyjnego myśle-
nia u dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. W trak-
cie zajęć uczestnicy mają możli-

Nauczyciele 
przedszkoli  
i edukacji  
wczesnoszkolnej, 
nauczyciele  
świetlic,  
pedagodzy  
szkolnych  
i logopedzi 

Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek  
(Wydział Gromadzenia  
i Opracowania Zbiorów) 
tel.: 32 258 57 84 w. 44, e-mail:  
opracowanie@pbw.katowice.pl 

mailto:opracowanie@pbw.katowice.pl
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wość zapoznania się m. in. z Sys-
temem Edukacji PUS oraz wieloma 
innymi pomocami wspierającymi 
rozwój i proces edukacji najmłod-
szych. Dowiadują się, jak je wyko-
rzystywać podczas zajęć w szkole 
czy przedszkolu i dostosowywać 
do bieżących potrzeb oraz możli-
wości dzieci.  

Termin warsztatów: luty/marzec 
2019 r. 

3.  Bezpłatne  
szkolenia  
e-learningowe  
z zakresu TIK 

Kursy dotyczą obsługi wybranych 
(darmowych) aplikacji interneto-
wych, przydatnych w pracy nau-
czycieli i bibliotekarzy szkolnych. 
Odbywają się na platformie 
http://www.bytom.pbw.katowice.
pl/moodle/. W roku szkolnym 
2018/2019 zostaną uruchomione 
następujące szkolenia: 

− Free Online Photo Editor – pro-
sty sposób na obróbkę fotografii, 

− Photo Collage – upiększamy 
zdjęcia, 

− Quizizz – klasowy turniej wie-
dzy, 

− Toony Tool – tworzymy mini 

Nauczyciele, nau-
czyciele bibliote-
karze oraz inne 
osoby zaintere-
sowane 

Anna Marcol 
(Wydział Informacji, Promocji  
i Współpracy ze Środowiskiem) 
tel.: 32 258 57 84 w. 45, e-mail:  
promocja@pbw.katowice.pl 

 

http://www.bytom.pbw.katowice.pl/moodle/
http://www.bytom.pbw.katowice.pl/moodle/
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komiks, 

− Voki – awatarowe szaleństwo. 

Nabór uczestników będzie ogła-
szany na stronie internetowej bi-
blioteki. 

4.  "Przełamywanie 
barier, czyli jak 
dogadać się z ko-
smitą" - spotkanie 
z Panią Hanną Pa-
sterny 

Pani Hanna Pasterny  - osoba nie-
widoma - opowie o trudnościach 
i szansach wynikających z inności, 
swoich podróżach w ciemno 
i przyjaźni z genialną uczoną 
z Glasgow, która ma zespół Asper-
gera. 

Nauczyciele, ucz-
niowie i inne 
osoby zaintere-
sowane tematem 

Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek  
(Wydział Gromadzenia  
i Opracowania Zbiorów) 
tel.: 32 258 57 84 w. 44, e-mail:  
opracowanie@pbw.katowice.pl 
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Inne formy współpracy 
 

LP. TEMAT  ZAGADNIENIA  ODBIORCY OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  „Dialogi  
Biblioteczne” 

Od 2008 roku Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka im. J. Lompy w Ka-
towicach wydaje czasopismo infor-
macyjno-poradnikowe „Dialogi Bi-
blioteczne” (ISSN 1899-2064) adre-
sowane do bibliotekarzy bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych. Zachę-
camy do współtworzenia naszego 
półrocznika oraz nadsyłania materia-
łów (sprawozdań z konferencji bi-
bliotekarskich, scenariuszy zajęć 
edukacyjnych związanych z bieżący-
mi rocznicami i obchodami, artyku-
łów metodycznych itp). Wskazówki 
dla autorów opublikowano pod adre-
sem: 
http://pbw.katowice.pl/katowice/di
alogi/wskazowki_dla_autorow.pdf.  

Nauczyciele 
bibliotekarze 

Anna Marcol 
(Wydział Informacji, Promocji i 
Współpracy ze Środowiskiem) 
– „Dialogi Biblioteczne” 
tel.: 32 258 57 84 w. 45, e-mail:  
dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl 

2.  Ekspozycje  
 

Zachęcamy do współpracy związanej 
z prezentowaniem prac uczniów  
na terenie Pedagogicznej Biblioteki 

Nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów  

Anna Marcol 
(Wydział Informacji, Promocji i 
Współpracy ze Środowiskiem) 

http://pbw.katowice.pl/katowice/dialogi/wskazowki_dla_autorow.pdf
http://pbw.katowice.pl/katowice/dialogi/wskazowki_dla_autorow.pdf
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Wojewódzkiej im. J. Lompy 
w Katowicach.  

Tematyka i terminy wystaw – 
do uzgodnienia.   

i poziomów 
nauczania, 
nauczyciele 
bibliotekarze 
inne osoby 
zainteresowa-
ne 

tel.: 32 258 57 84 w. 45, e-mail:  
promocja@pbw.katowice.pl 

 
 
 

III. DLA INNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW 

 1)  Studenci, uczestnicy kursów przygotowujących do pracy w bibliotece  

 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE 
NA ZAJĘCIACH 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Co czytają dzieci, co czyta 
młodzież – poradniki dla 
nauczycieli i rodziców 

Na warsztatach przedstawione zostaną 
książki, strony internetowe i inne materia-
ły godne polecenia dzieciom i młodzieży. 

Wszystkie osoby zainteresowane proble-
matyką czytelnictwa dzieci i młodzieży 
w szkole średniej (od przedszkola do szko-
ły średniej). 

 

Barbara Michałek (Wydział Informacji, 
Promocji i Współpracy ze Środowi-
skiem), tel.: 32 258 57 84 w. 21,  
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 
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2.  Warsztat informacyjny  
biblioteki pedagogicznej 

W czasie zajęć prezentowane są podsta-
wowe źródła informacji dostępne w PBW. 
Uczestnicy poznają zasady wyszukiwania 
literatury na zadany temat w katalogach 
tradycyjnych i elektronicznych oraz innych 
źródłach informacji.  

Barbara Michałek (Wydział Informacji, 
Promocji i Współpracy ze Środowi-
skiem), tel.: 32 258 57 84 w. 21,  
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl 

 
 
 
 
 

 2)  Seniorzy 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.  Sztukowanie, 
czyli historia sztuki 
dla każdego 

Zajęcia z zakresu historii sztuki mające na 
celu kształtowanie oraz rozszerzanie dys-
pozycji uczniów zarówno w sferze intelek-
tualnej jak i emocjonalnej (wyobraźnia, kre-
atywność, spostrzeganie, uczucia, wrażli-
wość, przeżycie estetyczne). Odbiorcy zapo-
znają się z najbardziej znaczącymi zjawi-
skami i postaciami w sztuce w sposób  
przystępny, zrozumiały i ciekawy. 
Zakres tematyczny: sztuka powszechna oraz 
polska (malarstwo, architektura, fotografia). 
 

Katarzyna Czapla-Durska  
(Wypożyczalnia), 
tel.: 32 258 57 84 w. 20, e-mail: 
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl;  
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Przykładowe tematy:  
• Sztuka przeciw szaleństwu. Vincent van 

Gogh. 
• Caravaggio, geniusz przeklęty. 
• Geniusz chmurny i niełatwy. Michał Anioł. 
• Miasta przykryte popiołem. 
• Migotliwe światło. Impresjoniści. 
• O kobietach w sztuce, czyli dlaczego raz 

chude, a raz nie. 
• Nigdy nie malowałam snów. Malowałam 

swoją rzeczywistość. Twórczość Fridy Kah-
lo. 

• Nie tylko o Judaszu. Biblia w malarstwie. 

 



Notatki 

 

 

 

 

 

 


