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Edukacyjne zasoby Biblioteki

 bogaty księgozbiór biblioteki macierzystej i filii
 katalog INTEGRO/Bibliografia M-21
 rekomendacje nowości
 biuletyny nabytków 
 informatory
 zestawienia bibliograficzne
 foldery
 scenariusze zajęć
 prezentacje multimedialne
 strona www.krosno.pbw.org.pl

źródło własne

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


E-usługi



Konferencje i warsztaty dla nauczycieli

źródło własne



Spotkania Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy



Biblioteka partnerem rodzica

Prelekcje, prezentacje, 
rekomendacje dla rodziców
„Zagrożenia w sieci” 
„Uzależnienie od mediów” 
„Wpływ czytania na wszechstronny 
rozwój dzieci i młodzieży” 



Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem edukacja włączająca

Akcja promocyjna projektu „Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem”



wsparcie szkół w realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa



IBUKI



AKCJE promujace książkę i czytanie



Akcje promujace książkę i czytanie



Akcje promujace książkę i czytanie



Zajecia edukacyjne – wychowawcze

Cyberbezpieczeństwo
Tolerancja
Edukacja regionalna i historyczna
Wychowanie do wartości



Zajecia czytelnicze dla najmłodszych

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Międzynarodowy Dzień Kubusia  Puchatka
Międzynarodowy Dzień Ziemi



Zajecia edukacyjne z grywalizacji

Zajęcia dla dzieci „Gra bez ryzyka” , „Jedzie pociąg z daleka”, 
„Bazyliszek”, „Detektyw Pozytywka”, „5 sekund Junior”
Ekspozycja bibliotecznych gier planszowych



Zajecia edukacyjne  z lekturą

„Skarpetkowe szczęście”
i „Zimowe podróże z małą reporterką Nelą”



Zajęcia edukacyjne z edukacji obywatelskiej 

i historycznej 

„Kto Ty jesteś? Polak mały!" 
"Mój pan woła na mnie pies" 
„Moja niepodległa  - historia naszej małej ojczyzny” 
„Niepodległa – ludzie i wydarzenia" 
„Piastowskie orły: 10 opowiadań z czasów Piastów” z serii 
„Zdarzyło się w Polsce”



Zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień

„Cyfrowo bezpieczni”
„ Twój fejs - Twoją Twarz”
„Klik, lajk, hejt  -- odpowiedzialna decyzja”
„Save znaczy bezpiecznie – SaferInternet”
„Nie palę, nie piję , nie biorę”
„Stop dopalaczom”
„Narkotykom nie”
„Alkohol – złodziej wolności”



Zajecia edukacyjne edukacja włączająca

Spektakl grupy teatralnej 
Świetlik” przy Warsztacie 
Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia "ŚWIETLIK"
w Sanoku „Zakurzone skarby”.
„Katarzynki” dla uczestników 
Warsztatów



Zajecia wychowawcze z elementami biblioterapii

„W krainie emocji”, „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, 
„W magicznym świecie wartości, przyjaźń”, „Być bohaterem”



Konkursy



Wystawy zbiorów



Wystawy prac autorskich uczniów i nauczycieli



Spotkania autorskie, wieczory twórczości



Rekomendacje nowości wydawniczych w mediach społecznościowych



oprac. Romualda Wojnar
kierownik ds. nadzoru pedagogicznego PBW w Krośnie
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