
LEKCJE BIBLIOTECZNE 

Książnica Pedagogiczna prowadzi lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół.  

W załączonej tabeli prezentujemy proponowaną tematykę lekcji. Możliwe jest również 

przeprowadzenie zajęć na inne tematy interesujące daną szkołę, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z biblioteką.  

 

TEMATYKA LEKCJI 

 

 

KONTAKT 

 

1. Z jakich podręczników uczyli się wasi dziadkowie? Dawne podręczniki 

szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego  

w Kaliszu  

 

 

Dział gromadzenia, uzupełniania 

i opracowania zbiorów 

 Małgorzata Kołodziej 

 Monika Antczak 

 Iwona Maciejewska 

tel. (62) 767 68 58 

e-mail: mal_kol@poczta.onet.pl 
 

1. Odkrywamy skarby biblioteki: najcenniejsze materiały ze zbiorów 

specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 

2. „Kaliszanin: gazeta miasta Kalisza” z Petersburga do kaliskiej biblioteki 

3. Relikty przeszłości czy rarytasy: z historii nośników audiowizualnych 

(płyt gramofonowych, przeźroczy, taśm magnetofonowych itp.) 

4. Szkoła naszych dziadków i pradziadków: prezentacja  eksponatów, 

ćwiczenia z kaligrafii 

5. Świat kartografii: atlasy, mapy i plany miast ze zbiorów Książnicy 

Pedagogicznej w Kaliszu 

6. Exlibris – specjalny znak własnościowy 

7. Dokumenty życia społecznego ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej  

w Kaliszu 

8. Kalisz na starej pocztówce i fotografii ze zbiorów Książnicy 

Pedagogicznej w Kaliszu 

9. Książkowe znaki własnościowe jako źródło historyczne  

10. Korzystanie z zasobów elektronicznych IBUK. LIBRA 

11. Regionalia w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego 

w Kaliszu 

12. Album kaliskie i inne najstarsze wydawnictwa o Kaliszu 

 

 
 
 
 
 
Dział zbiorów specjalnych  

 Bogumiła Celer 

 Anna Wojtynka 

tel. (62) 767 68 58 

e-mail: b.celer@interia.pl 

 

 

1. Opis bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów i fragmentów 

książek  

2. Otwarte Zasoby Edukacyjne 

3. Internet kluczem do szybkiego zdobywania informacji 

4. Instytucje udostępniające źródła informacji: biblioteki, archiwa, muzea 

 

 
Dział informacyjno-

bibliograficzny 

 Henryka Karolewska 

 Katarzyna Kubiak 

 Jerzy Wasilkowski 

tel. (62) 767 68 83, 

e-mail: hkarolewska@interia.pl 
 

1. Biblioteka – jej zbiory i zasady korzystania z katalogów 

2. Możliwości wykorzystywania katalogu on-line SOWA 

3. Biblioteka i książka w życiu ucznia 

4. Książka jako źródło wiedzy o regionie „Moja mała ojczyzna” 

5. Historia książki „Od papirusu do e-booka” 

6. Budowa książki 

7. Wędrówka książki: od autora do czytelnika 

8. Strona internetowa Książnicy – przewodnikiem po bibliotece 

9. „Gdzie mieszkają książki” – architektura bibliotek od czasów 

najdawniejszych po współczesność 

 

Dział udostępniania zbiorów 

 Marianna Marciniak 

 Jolanta Szymańska 

 Aldona Zimna 

tel. (62) 767 68 83 

e-mail: mmarciniak@kp.kalisz.pl 
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