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Szanowni Państwo,  

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji obowiązujących 

podstaw programowych, kierunków polityki oświatowej państwa oraz wspierania rozwoju 

kompetencji kluczowych proponujemy nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023. 

W ofercie znajdziecie Państwo informacje o:  

 zbiorach i usługach biblioteki 

 konferencjach i warsztatach dla nauczycieli,  

 spotkaniach z radą pedagogiczną,  

 sieci współpracy i samokształcenia oraz konsultacje indywidualne dla nauczycieli 

bibliotekarzy bibliotek szkolnych,   

 spotkaniach z rodzicami,  

 zajęciach edukacyjnych na każdym etapie nauczania, 

 wystawach i konkursach, 

 imprezach czytelniczych. 

Proponowane przez nas formy wspomagania dostosujemy do Państwa potrzeb. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje od Państwa, chętnie wpiszemy się w realizację 

projektów edukacyjnych w szkole czy przedszkolu. 

 

 

 

Dyrektor i nauczyciele bibliotekarze 

Biblioteki Pedagogicznej  

w Białej Podlaskiej  

i Filii w Parczewie  

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 
ul. Kolejowa 8 

21-500 Biała Podlaska 

tel. (83) 342-06-16 , (83) 343 32 37 

www.bialabp.edu.pl 

Dyrektor 
Anna Denkiewicz 

tel. (83) 342 06 16,  w. 22 

Wicedyrektor 
Renata Adamczuk 

tel. (83) 342 06 16,  w. 22  

Sekretariat 
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Filia w Parczewie 
ul. Szpitalna 1c 

21-200 Parczew 

tel. (83) 354-28-79 

e-mail: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl 

www.parczew.bialabp.edu.pl  
 

 

 

Uwagi organizacyjne 

 

 Udział we wszystkich formach wspomagania proponowanych przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Białej Podlaskiej i Filie w Łukowie i w Parczewie jest bezpłatny.  

 Warunkiem uczestnictwa nauczycieli w proponowanych przez nas formach 

wspomagania jest zapisanie się do biblioteki.  

 Udział w wybranej formie wspomagania wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

 W zajęciach edukacyjnych, ta sama grupa może wziąć udział raz w miesiącu. 

 Zajęcia dla grup przedszkolnych trwają od 30 do 45 min., dla uczniów – 60 min. 

 Biblioteka może z przyczyn organizacyjnych przełożyć lub odwołać planowane 

zajęcia edukacyjne. 

 W przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę należy poinformować  

o tym fakcie bibliotekę. 

 Nauczyciel przychodzący z grupą powinien przebywać razem z nią na zajęciach. 

 Niektóre formy wspomagania mogą być realizowane na terenie szkół, przedszkoli  

i innych placówek, po wcześniejszym wystosowaniu pisma do dyrektora Biblioteki. 

 Wydarzenia w ramach wspomagania będą fotografowane, a zdjęcia będą umieszczane 

na stronie internetowej biblioteki. Uczestnik wydarzenia, który nie wyraża zgody na 

fotografowanie, powinien to zgłosić organizatorowi przed jego rozpoczęciem. 

 Szczegółowe informacje o różnych wydarzeniach są przesyłane drogą e-mailową oraz 

zamieszczane są na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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OFERTA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

FILIA W PARCZEWIE 

  

ZBIORY 

 Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne  

 Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 

 Lektury szkolne 

 Czasopisma dla nauczycieli 

 Prasa regionalna 

 Multimedialne zbiory edukacyjne 

 Audiobooki 

 

USŁUGI 

 Wypożyczalnia międzybiblioteczna 

 Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia  

 Dostęp do Ibuk Libra  

 Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Bezpłatny Internet  

 Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów 

 Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i materiałów 

dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Parczewskiego 

 Możliwość prezentacji wystaw twórczości z różnych dziedzin (malarstwo, rzeźba, grafika, 

fotografia, literatura, hafty, orgiami itp.) w czytelni biblioteki w ramach galerii Nauczycielu, 

pokaż się inaczej. 

 

PREZENTACJE WYSTAW 

 

 Powstanie styczniowe na ziemi parczewskiej (grudzień 2022 r. – luty 2023r.) 

 Mikołaj Kopernik – Polak znany światu (luty – czerwiec 2023 r.) 

 Pisarz dzieciństwa – Julian Tuwim (marzec – wrzesień 2023r.) 

 Poetka warta Nobla – Wisława Szymborska (marzec – wrzesień 2023r.) 

 Harcerz, działacz i pedagog – Aleksander Kamiński (marzec – wrzesień 2023r.) 

 

KONKURSY 

 Opowiedz mi bajkę – I Regionalny konkurs teatralny dla klas III-V szkół podstawowych (luty 

– marzec 2023 r.) 

 Ulubione utwory Juliana Tuwima – XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny dla szkół 

podstawowych (marzec - maj 2023 r.) 

 Wakacje z książką -  konkurs fotograficzny dla powiatowych szkół średnich  

 

IMPREZY CZYTELNICZE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

 Dzień Bezpiecznego Internetu – luty 2023 r. 

 Kwiecień miesiącem książki i praw autorskich – kwiecień 2023 r. 

 Tydzień Bibliotek – maj 2023 r. 

 XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec 2023 r. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPOTKANIA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ / ZESPOŁEM NAUCZYCIELI 

Prezentacja oferty i usług Biblioteki Pedagogicznej w Parczewie (około 25 min.) 

KONFERENCJE DLA NAUCZYCIELI (organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Białej 

Podlaskiej) 

1. Nowe technologie a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – kwiecień 2023 r. 

2. Moja biblioteka - moja pasja – maj 2023 r. 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu parczewskiego 

oferuje warsztaty dla nauczycieli (czas trwania około 150 min) 

Jak zainspirować do czytania? (czerwiec 2023 r.) 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 

 

Tematyka 
Nauczyciel 

bibliotekarz 
Kontakt 

Ewidencja książek 

Ewidencja zbiorów specjalnych 

Opracowanie formalne i rzeczowe książek 

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów 

multimedialnych  

Opracowanie artykułów z czasopism 

Statystyka biblioteczna 

Selekcja zbiorów i protokoły ubytków 

Ewidencja ubytków 

Skontrum / Inwentaryzacja księgozbioru 

Prawo autorskie w bibliotece 

Awans zawodowy nauczycieli 

Wyszukiwanie informacji w katalogach  

i internetowych bazach danych 

Sylwia 

Gremplewska 

tel. 83 354 28 79 

bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl 

Ewidencja czasopism 

Opis bibliograficzny książki 

Jak korzystać z platformy IBUK Libra 

Przypisy i bibliografie załącznikowe 

Izabela Rola 

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

Wartość czytania dzieciom – przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej (30 min.) 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE  

Przedszkole 

Lp. Nazwa 

programu / 

cyklu 

Tematy zajęć Kompetencje kluczowe 

Dzieci 3-4-letnie  

Godziny baśni (co dwa tygodniu w danej grupie) - baśnie i bajki z elementami biblioterapii 

Dzieci 5-6-letnie 

1. Wokół książki Książka moim przyjacielem  

Jak powstaje książka? 

Szanujmy i dbajmy o książki 

Ilustrujemy ulubioną bajkę 

Robimy zakładkę do książki 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, umiejętność 

uczenia się, kompetencje 

osobiste i społeczne 

2. Wokół 

biblioteki  

Z wizytą w bibliotece 

Zawód bibliotekarza 

j.w. 

3. W świecie 

wartości 

Nie boję się ciemności 

Jestem szczęśliwy i mam przyjaciół 

Jak żyć z nieśmiałością? 

Piękno, dobrość i odwaga – o wartościach 

Szanuję drugiego człowieka 

Dbam o swoje otoczenie 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

osobiste i społeczne, 

kompetencje w zakresie 

świadomości i ekspresji 

kulturalnej 

4. Planeta 

Brzechwy i 

Tuwima 

Jak rozmawiać trzeba z psem – zajęcia na podstawie 

wiersza Brzechwy 

Warzywa – zajęcia plastyczne na podstawie wiersza 

Brzechwy 

Wierszowane zoo – zajęcia na podstawie utworów 

Brzechwy 

Lokomotywa i inne wiersze dla dzieci Juliana 

Tuwima 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje w 

zakresie świadomości i 

ekspresji kulturalnej 

Szkoła podstawowa 

Lp. Nazwa 

programu / 

cyklu 

Tematy zajęć Kompetencje kluczowe 

1. Wokół 

książki 

Historia książki i pisma  

Poznajemy budowę książki 

Szanujemy i dbamy o książki 

Jak powstaje książka? Od autora do czytelnika 

Dlaczego warto czytać książki? 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, umiejętność uczenia 

się, kompetencje osobiste i 

społeczne 

2. Wokół 

biblioteki i 

informacji 

Czytelnik w bibliotece 

Zawód bibliotekarza 

Jak można wyszukiwać informację? 

Stare i nowe nośniki informacji 

Bezpiecznie korzystamy z Internetu 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

cyfrowe, umiejętność uczenia 

się, kompetencje osobiste i 

społeczne 

 



3. W świecie 

wartości 

Co to znaczy być dobrym człowiekiem? 

Czym jest dla mnie odwaga? 

Jaki jestem? Moje nastroje i oceny siebie oraz otoczenia 

Jestem sobą, jestem szczęśliwy i mam przyjaciół 

 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

osobiste i społeczne, 

kompetencje w zakresie 

świadomości i ekspresji 

kulturalnej 

 

4. Planeta 

bajek (klasy 

I─IV) 

W świecie bajek i baśni - stworzenie własnej bajki 

Mądrości płynące z legend polskich na podstawie 

utworu pt.”Legenda o Bazyliszku" 

Wartości w baśniach Andersena 

Nieprzemijający urok Jana Brzechwy (od Kaczki 

dziwaczki po Pana Kleksa) 

Piękne i mądre utwory Juliana Tuwima 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

osobiste i społeczne, 

kompetencje w zakresie 

świadomości i ekspresji 

kulturalnej 

 

5. Wychowanie 

obywatelskie i 

patriotyczne 

Dzieci mają swoje prawa i obowiązki 

Co to znaczy patriotyzm? 

Moje miejsce na ziemi, Polska 

Ziemia parczewska – moja mała ojczyzna 

Wartość Konstytucji 3 Maja (klasy IV-VIII) 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

osobiste i społeczne 

Szkoła ponadpodstawowa 

Lp. Nazwa 

programu / 

cyklu 

Tematy zajęć Kompetencje kluczowe 

1. Wokół 

biblioteki i 

informacji 

Korzystamy z zasobów biblioteki pedagogicznej 

E- zasoby – cyfrowy świat informacji 

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat 

Jak sporządzić bibliografię załącznikową? 

Bezpieczni w mediach społecznościowych 

Czytam książki, ponieważ... 

Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy  

 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

cyfrowe, kompetencje w 

zakresie umiejętności uczenia 

się 

2. Wychowanie 

obywatelskie i 

patriotyczne 

Patriotyzm – wczoraj, dziś i jutro 

Polscy nobliści 

Twórczość Olgi Tokarczuk 

Innowacyjność Konstytucji 3 Maja 

Poezja Wisławy Szymborskiej 

 

kompetencje w zakresie 

rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencje 

osobiste i społeczne, 

kompetencje kulturalne 

 

 


