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Jelenia Góra, 1 września 2013 r. 

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej  

na rok 2013/20141 

Lp. Tematyka  Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

Szkoły ponadgimnazjalne 

1. 

Wyszukiwanie informacji bi-

bliograficznych. Bibliografia 

załącznikowa 

Podstawy bibliografii i informacji naukowej 

z wykorzystaniem komputerowych baz danych. 

Bibliografia załącznikowa – podstawy sporządza-

nia opisów bibliograficznych. Tradycyjne 

i nowoczesne źródła informacji. 

Kamila Wilk 

Dorota Kacprzak 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

z Czytelnią Regionalną 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 752 59 26  

e-mail: dzialinformacji@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Ewa Milińska 

Czytelnia 

ul. Bankowa 27 

tel: 75 752 59 31  

e-mail: czytelnia@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

                                                           
1
 Pełna oferta dostępna na stronie: www.biblioteka.jelenia-gora.pl w zakładce „Edukacja” 

mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
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Lp. Tematyka  Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

2. 
Jak przygotować prezentację 

maturalną? 

Metody zbierania materiałów do bibliografii za-

łącznikowej w katalogach komputerowych wy-

branych bibliotek (Dolnośląski Zasób Biblioteczny, 

NUKAT, KARO, FIDKAR) oraz bazach bibliograficz-

nych (Bibliografia Zawartości Czasopism). 

Ewa Milińska  

Czytelnia 

ul. Bankowa 27 

tel: 75 752 59 31  

e-mail: czytelnia@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

3. 

Biblioteka jako centrum infor-

macji. Poznajemy Książnicę 

Karkonoską 

Wycieczka po Książnicy i zapoznanie z pracą jej 

działów merytorycznych. Zasady korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych. Katalogi komputerowe 

i bibliograficzne bazy danych. 

Elżbieta Bilska 

Wypożyczalnia 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 429 85 

e-mail: wypozyczalnia@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

4. 
Biblioteka jako źródło wiedzy 

o regionie 

Podstawowe źródła informacji o regionie. Księgo-

zbiór regionalny. Czasopisma regionalne i lokalne. 

Dokumenty Życia Społecznego. Bibliografia regio-

nalna. Regionalne bazy komputerowe: baza  

REGION, Ekologiczny Serwis Prasy Regionalnej. 

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Słownik Biogra-

ficzny Ziemi Jeleniogórskiej. Pocztówka źródłem 

wiedzy o małej ojczyźnie. 

Kamila Wilk  

Dorota Kacprzak 

Tomasz Jaskułowski 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

z Czytelnią Regionalną 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 752 59 26  

e-mail: dzialinformacji@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:wypozyczalnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:wypozyczalnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
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Lp. Tematyka  Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

5. 
Warsztat naukowy młodego 

regionalisty 

Cykl zajęć dla młodzieży szczególnie zaintereso-

wanej historią i dniem dzisiejszym swojej małej 

ojczyzny. Temat zajęć do uzgodnienia z nauczycie-

lem. 

Kamila Wilk  

Dorota Kacprzak  

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

z Czytelnią Regionalną 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 752 59 26  

e-mail: dzialinformacji@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

6. 
Dokumenty życia społecznego 

– źródłem wiedzy o regionie 

Prezentacja wybranych materiałów ze zbiorów 

biblioteki. Wspólna analiza informacji zawartych 

w dokumentach. Wykorzystanie dokumentów 

życia społecznego do pracy naukowej, referatów, 

prezentacji. 
Kamila Wilk 

Dorota Kacprzak 

Tomasz Jaskułowski  

7. Film źródłem wiedzy o regionie Dolny Śląsk i jego mieszkańcy w filmie 

8. 
Bibliotekarz – zawód przyszło-

ści 

Zajęcia mające na celu zmianę sposobu postrze-

gania biblioteki i bibliotekarzy. Planowana jest 

prezentacja pracy działów wewnętrznych Biblio-

teki: Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 

Dział Informatyki i Digitalizacji Zbiorów, Magazy-

ny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

Ewa Milińska 

Czytelnia 

ul. Bankowa 27 

tel: 75 752 59 31  

e-mail: czytelnia@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:dzialinformacji@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
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9. 

Jeleniogórska Biblioteka Cy-

frowa jako źródło wiedzy 

o regionie i jak z niej korzystać 

Zasoby Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej: kolek-

cje i dokumenty. Sposoby wyszukiwania informa-

cji i dokumentów. Możliwości i wymagania pro-

gramu dLibra. Przeszukiwanie zasobów federacji 

bibliotek cyfrowych. Podstawowe problemy pra-

wa autorskiego w publikacjach internetowych.  

Joanna Broniarczyk  

Dział Informatyki  

i Digitalizacji Zbiorów 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 228 84 w. 326 

e-mail: informatyka@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

10. 
System informacji turystycznej 

w Polsce 

Prezentacja CITiK, omówienie SIT w Polsce, orga-

nizacja pracy i narzędzia pracy w informacji tury-

stycznej, modelowy punkt informacji turystycznej. 

Barbara Różycka-Jaskólska 

Centrum Informacji Turystycznej 

i Kulturalnej 

ul. Bankowa 27 

tel.75 76 76 925 

e-mail: it@jeleniagora.pl 

11. Produkt turystyczny 

Podstawowe definicje, cechy produktu turystycz-

nego, przykłady produktów turystycznych, przy-

gotowanie ofert. 

12. Targi turystyczne 
Jak przygotować się do targów aby odnieść  

na nich sukces? 

13. Przyroda bez granic 
Prezentacja obszarów chronionych przyrodniczo 

na pograniczu polsko-czeskim. 

mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:it@jeleniagora.pl
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14. 
Biblioteka jako centrum infor-

macji 

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

Księgozbiór podręczny. Katalogi tradycyjne i on-

line (wyszukiwanie informacji). 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy 

Filii nr 3 i 6  

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977  

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy  

Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

bibliteka.jelenia-gora.pl  

15. 
Biblioteka źródłem wiedzy 

o regionie 

Podstawowe źródła informacji o regionie. Księgo-

zbiór regionalny. Słownik Biograficzny Ziemi Jele-

niogórskiej. Wyszukiwanie informacji o regionie. 

Elżbieta Leśniak  

lub 

pozostali pracownicy 

Filii nr 3 i 6  

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977  

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy  

Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

bibliteka.jelenia-gora.pl  

mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@bibliteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@bibliteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@bibliteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@bibliteka.jelenia-gora.pl
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16. 
Co to jest księgozbiór podręcz-

ny w bibliotece? 

Omówienie encyklopedii i słowników z podziałem 

na ogólne i specjalistyczne i prezentacja tych od-

powiednich dla danej grupy wiekowej. Praktyczna 

nauka korzystania z kompendiów – warsztaty. 

Regina Firszt 

lub 

Grażyna Bahrij 
Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 51 108 

e-mail: filia4@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 17. 

Jak samodzielnie korzystać 

ze zbiorów Książnicy Karkono-

skiej? 

Omówienie struktury Książnicy Karkonoskiej, 

rozmieszczenie poszczególnych działów 

w budynku głównym. Zapoznanie z zasadami ko-

rzystania (regulamin). Prezentacja katalogu kom-

puterowego i Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Spotkanie w Filii nr 4 bez konieczności grupowego 

wyjazdu do KK. 

Regina Firszt 

18. 
Literacki Internet (prezentacja 

multimedialna) 

Literatura w sieci. Internet źródłem wiedzy o lite-

raturze. Liternet – zjawiska łączące literaturę 

i Internet. 

Ewa Milińska 

 

Czytelnia 

ul. Bankowa 27 

tel: 75 752 59 31  

e-mail: czytelnia@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

19. Prawo autorski 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych ze szczególnym naciskiem na dzielenie się 

plikami w Internecie oraz domenę publiczną. Typy 

licencji i najpopularniejsze licencje otwarte. Mity 

i miejskie legendy związane z prawem autorskim. 

Tomasz Maleńczuk  

Joanna Broniarczyk 

Dział Informatyki  

i Digitalizacji Zbiorów 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 228 84 w. 326 

e-mail: informatyka@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
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20. Wyszukiwanie informacji 

w Internecie 

Korzystanie z wyszukiwarek internetowych, użycie 

zaawansowanych funkcji wyszukiwania, odpo-

wiedni dobór słów kluczowych i formułowanie 

zapytania, mechanizm funkcjonowania popular-

nych wyszukiwarek internetowych, pozycja stron 

w wynikach wyszukiwania. 

Tomasz Maleńczuk  

Joanna Broniarczyk 

Dział Informatyki  

i Digitalizacji Zbiorów 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 228 84 w. 326 

e-mail: informatyka@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

21. Obojętność boli 

Zajęcia-warsztaty przybliżają historię Sprawiedli-

wych Wśród Narodów Świata. Zajęcia bazują na 

indywidualnych losach, ukazują wagę osobistego 

świadectwa oraz walki z obojętnością zarówno w 

przeszłości, jak i współcześnie 

Jan Lercher 

22. Free2choose-warsztaty 

Tematyka skupia się wokół dylematów, które 

pojawiają się na granicy pomiędzy podstawowymi 

wolnościami i prawami człowieka a wartościami 

demokratycznymi. Ważnym elementem prowoku-

jącym dyskusję jest prezentacja krótkich filmów, 

prezentujących dany dylemat na przykładzie bie-

żących zjawisk w Europie i na świecie. Dylematy 

te odnoszą się do takich praw jak: wolność słowa, 

wolność wyznania, prawo do prywatności, wol-

ność prasy, prawo do demokracji. 

Jan Lercher 

Piotr Lewaszkiewicz 

23. Jelenia Góra-Magiczna Góra 

(film) 

Film Konrada Przeździęka przygotowany na zlece-

nie Biura wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze 

w ramach obchodów 900-lecia Miasta Jelenia 

Góra. 

Piotr Lewaszkiewicz 

Joanna Broniarczyk 

mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:informatyka@biblioteka.jelenia-gora.pl
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24. Historia pisma 

w Średniowieczu 

Historia średniowiecza. Powstanie zakonów i ich 

skryptoria. Ewolucja pisma w średniowieczu, od 

rękopisów do druku. Rola Katedry w ówczesnym 

świecie. Jan Lercher 

Piotr Lewaszkiewicz 

25.  
Historia pisma w starożytnym 

Egipcie 

Historia starożytnego. Rola Nilu. Hieroglify i ich 

odczytywanie. Rozwój pisma. Sami piszemy po 

egipsku (konkurs). Ewolucja pisma na tle jego 

historii. Rozrywka: piramidy 

 

Opracowała:  

Danuta Pieczuro 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa,  

tel. 75 75-335-35,  

e-mail: bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 


