
Działania na rzecz
rozwijania kompetencji 

czytelniczych oraz 

upowszechniania czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Krośnie



Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

w szkołach i placówkach.

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców 

w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy.

Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017



szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-

komunikacyjnej

bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania 

biblioteką szkolną

Organizowanie i prowadzenie wspomagania



Warsztat informacyjny

katalog OPAC

katalog Bibliografia M-21

rekomendacje nowości 

biuletyny nabytków, informatory 

zestawienia bibliograficzne 

foldery 

scenariusze zajęć 

prezentacje multimedialne 

strona www.krosno.pbw.org.pl

http://www.krosno.pbw.org.pl/


Doskonalenie nauczycieli 
(lokalnego środowiska oświatowego)  

konferencje 

warsztaty

szkolenia

konsultacje indywidualne

spotkania Zespołów Sieci współpracy i samokształcenia

nauczycieli bibliotekarzy

platforma e-learningowa Sieci współpracy…

InfoBiblioteka

biuletynbb.wordpress.com

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwik_dPxw7bNAhWhNpoKHQadCFcQjB0IBg&url=https://biuletynbb.wordpress.com/2015/01/13/co-podtrzymuje-aktywnosc-zawodowa-nauczyciela/&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNEAbJZN0LeklthODvlFSQWOLicqUg&ust=1466509532676653


Konferencje

konferencje dla nauczycieli bibliotekarzy 



warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy m. in.

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na portalach internetowych„

„Aktywne metody rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży" 

„Praca z uczniem trudnym (z zaburzeniami zachowania) w bibliotece szkolnej”

„Kampania Bezpieczne odblaski”

„Kamishibai jako jedna z form promocji czytelnictwa”

„Biblioterapia w pracy nauczyciela”

„Alternatywne metody ewaluacji” 

„Przygotowanie materiałów graficznych na potrzeby biblioteki”

Warsztaty, szkolenia, wykłady



przy PBW w Krośnie oraz filiach w Jaśle, Brzozowie, Sanoku, Lesku 

i Ustrzykach Dolnych 

Spotkania Zespołów Sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy



akcje popularyzujące książkę i czytanie

zajęcia biblioteczne i czytelnicze

warsztaty aktywizujące czytelnictwo

wystawy i ekspozycje

konkursy

wieczory i spotkania autorskie

warsztaty zajęciowe

zajęcia z wykorzystaniem TIK

zajęcia wychowawcze z elementami biblioterapii

pedagogizacja rodziców

inne formy działań proczytelniczych

Działania proczytelnicze



Ferie w Bibliotece 

Akcje popularyzujące książkę i czytanie



Tydzień Bibliotek 

Akcje popularyzujące książkę i czytanie



Akcje popularyzujące książkę i czytanie

dla 

miłośników 

książki, 

biblioteki 

i fotografii



Dzień Dziecka z Franklinem 

Akcje popularyzujące książkę i czytanie



Mikołajkowe Czytanie Dzieciom 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Narodowe Czytanie Lalki

Obchody Szkolnego Dnia Książki

Światowy Dzień Postaci z Bajek

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Dzień Dziadka i Babci – Czytanie łączy pokolenia
Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom

Wakacje w Bibliotece

Akcje popularyzujące książkę i czytanie



zajęcia czytelnicze (m. in. „Magia obrazu i siła słowa”, „Smok Novuś zachęca do czytania”, 

„Odkrywamy krainę polarną”, „Cztery pory roku w bajce – jesień”, „Dotknąć, poczuć, zrozumieć –

Czarna książka kolorów”, „Redagujemy własne czasopismo”, „Książka elementem dziedzictwa 

narodowego”, „Od starodruków do e - booków”, „Czytanie łączy pokolenia”) 

zajęcia plastyczne, zajęcia wychowawcze z elementami biblioterapii

(m. in. ”W moim świecie emocji”),

zajęcia z edukacji regionalnej (m. in. „Wędrówki mitologiczne" i „Legendy i podania regionalne„ 

„Zwyczaje i tradycje wielkanocne na Podkarpaciu”, 

zajęcia dla wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Zajęcia biblioteczne i czytelnicze



warsztaty z edukacji historycznej, obywatelskiej i językowej 

Zajęcia biblioteczne i czytelnicze

zdolnosci.pl

http://zdolnosci.pl/magazyn/moja-przygoda-z-kamishibai-i-wydawnictwem-tibum/


konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie,

dziennikarskie, wiedzy m. in. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, 

Legendy naszego regionu, Moja ulubiona książka, Ozdoby i kartki 

bożonarodzeniowe, Pięknego Czytania Prozy Współczesnej, Recytatorski 

poezji Jana Brzechwy, Recytatorski poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego

Recytatorski Strofy o Ojczyźnie, Śladami Świętego Jana Pawła II

Śladami Sherlocka Holmesa, Turniej Czytelniczy Bibliotrendy
Wielka Liga Czytelników, Zima w bajce

Konkursy



Wystawy, ekspozycje… 

możliwość 

wypożyczenia 

wystaw



Promocja twórczości, spotkania autorskie…



Dla rodziców

Pedagogizacja rodziców 

– pogadanki dla rodziców nt. „Wpływ czytania na rozwój dziecka”



Dla studentów

Wspomaganie młodzieży akademickiej



Partnerzy w promocji książki i czytelnictwa  



Promowanie książki i czytelnictwa w mediach 



ul. Grodzka 45b

38-400 Krosno

tel. 13 43 215 72  

fax. 13 43 219 58 

e-mail: krosno@pbw.org.pl

ww.krosno.pbw.org.pl

oprac. Romualda Wojnar

kierownik ds. nadzoru pedagogicznego

PBW w Krośnie

mailto:krosno@pbw.org.pl
http://www.krosno.pbw.org.pl/

