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Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się,
umożliwianie rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej ucznia oraz przygotowanie
ucznia do poruszania się w świecie informacji.
Cele:
- promocja czytelnictwa: linki do lektur szkolnych oraz książek z wielu dziedzin nauki,
e-booków i audiobooków, linki do ogólnopolskich akcji czytelniczych;
- edukacja kulturalna: linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów
publicystycznych, muzeów, wydarzeń kulturalnych - dostępnych legalnie i bezpłatnie;
- kultywowanie tradycji i historii regionu: artykuły i linki do artykułów o regionie;
- wspieranie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty: lista propozycji książek, linki
do bibliotek cyfrowych, ciekawe i sprawdzone edukacyjne strony internetowe, linki do stron
z łatwymi do wykorzystania materiałami dydaktycznymi, przygotowanie artykułów
dotyczących efektywnego uczenia się, notowania.
W ramach pracy zdalnej biblioteka proponuje:
1. Tworzenie wykazu darmowych lektur dostępnych w Internecie (audiobooki, ebooki).
2. Przygotowywanie scenariuszy spotkań, akademii, uroczystości oraz innych
zbliżających się imprez szkolnych (także w wersji online, np. w formie prezentacji,
nagranego materiału filmowego).
3. Samokształcenie
–
udział
w
kursach
e-lerningowych,
webinariach,
wideokonferencjach, przeglądanie literatury zawodowej w zasobach sieci, udział
w forach branżowych.
4. Planowanie zakupu nowości, przeglądanie stron z zapowiedziami wydawniczymi.
5. Współpraca z innymi bibliotekami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami
kultury w ramach dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami.
6. Organizacja konkursów online dla czytelników.
7. Współpraca z uczniami należącymi do Aktywu Bibliotecznego – komunikacja online,
zespołowe spotkanie na czacie.
8. Aktualizacja i tworzenie zestawień bibliograficznych.
Materiały wykorzystywane w pracy zdalnej:
Biblioteka szkolna zachęca do czytanie online. Warto odwiedzić biblioteki cyfrowe i muzea.
WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów,
w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki.
Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej
aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.
Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne
online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane
zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.
Publio – darmowe ebooki
Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie
lektury należące do domeny publicznej i poradniki.
Biblioteka Narodowa zachęca do lektury i pobierania e-booków w formatach MOBI lub
EPUB z POLONY. Wszystkie tytuły są udostępniane bezpłatnie.
E-booki można pobrać z biblioteki cyfrowej POLONA bez konieczności logowania. Wyboru
tytułów dokonali sami czytelnicy w głosowaniu w ubiegłym roku. Żeby pobrać e-booka
z POLONY, wystarczy kliknąć w ikonę „Pobierz”, widoczną w prawym górnym rogu, i
wybrać format (MOBI lub EPUB).
Zespół nauczycieli bibliotekarzy

