
 

Konspekt dla VI klasy szkoły podstawowej 

 

Temat. Poznajemy Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Kruczkowskiego 

w Wieluniu. 

 

Czas trwania: 3x45 min. 

 

Cele ogólne: 

 przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

 wspieranie pracy nauczycieli poprzez włączenie biblioteki publicznej w realizację 

edukacji czytelniczej i medialnej; 

 propagowanie zbiorów biblioteki; 

 zapoznanie uczniów z możliwościami wyszukiwania informacji przy użyciu różnych 

źródeł informacji; 

 

Cele operacyjne 

Po zakończonych zajęciach uczeń: 

 wie, gdzie mieści się budynek biblioteki; 

 wie, jak wygląda wypożyczalnia i czytelnia w dużej, miejskiej bibliotece; 

 zna godziny pracy biblioteki; 

 zna zasady udostępniania zbiorów; 

 zna adres strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu 

www.bibliotekapubliczna.wielun.pl; 

 zna przykład katalogu on-line; 

 wie, że biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożycza się książki, ale również 

centrum kulturalne; 

 wie, jak zostać czytelnikiem biblioteki; 

 

Uczeń rozumie: 

 znaczenie Internetu we współczesnym świecie; 

 znaczenie katalogu komputerowego; 

 

Uczeń potrafi: 

 posługiwać się katalogiem komputerowym; 

 

 

Cele wychowawcze 

 kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji 

znajdujących się w bibliotece; 

 

Metody 

 pogadanka; 

 prezentacja strony internetowej biblioteki; 

 prac w grupach; 

 dyskusja; 

 

 

 

http://www.bibliotekapubliczna.wielun.pl/


 

Formy pracy 

 indywidualna; 

 zbiorowa; 

 

Środki dydaktyczne 

 regulaminy; 

 zbiory biblioteczne; 

 komputery z dostępem do Internetu; 

 

Przebieg lekcji 

1. Powitanie. 

 

2. Przedstawienie ogólnych informacji nt. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wieluniu. Uświadomienie uczniom, że współczesna biblioteka to również lokalne 

centrum kultury. 

,,Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu instytucja kultury Gminy Wieluń jest 

główną biblioteką publiczną regionu. Gmina Wieluń ma charakter miejsko-wiejski, leży 

w woj. łódzkim i liczy 32.700 tys. mieszkańców. Biblioteka swoją działalność prowadzi 

nieprzerwanie od 1945 r. Od 1964r. placówka mieści się w gmachu przy ul. Narutowicza. 

W latach 2007-2009 dzięki staraniom władz samorządowych miasta dokonano 

modernizacji budynku biblioteki. W wyniku przeprowadzonych prac w sposób zasadniczy 

zmieniła się estetyka placówki. Książnica proponuje swoim klientom możliwość 

skorzystania z bogatej oferty: systematycznie aktualizowanego księgozbioru, również 

regionalnego, stale powiększanego zbioru audiobooków, bezpłatnego dostępu do 

Internetu, kserowania materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiada bogatą ofertę 

kulturalno-edukacyjną.” 

 

3. Zaprezentowanie dzieciom zawartości strony internetowej biblioteki. 

      Indywidualna praca na komputerach: 

 zaprezentowanie budynku biblioteki; 

 zaprezentowanie wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży; 

 zaprezentowanie wypożyczalni i czytelni dla dorosłych. 

 

4. Praca w grupach. 

 

Podział uczniów na 5 grup po 3 osoby każda. Każda z grup pracując na komputerze 

i korzystając ze strony internetowej biblioteki otrzymuje po jednym ćwiczeniu do 

wykonania: 

 

 

Grupa I 

Wyszukajcie informacje nt. jak zapisać się do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Leona Kruczkowskiego w Wieluniu. Nie można kopiować regulaminu. Należy wybrać 

najważniejsze informacje i je zaprezentować. 

Czas przygotowania 10 min. 

 

 

 

 



 

Grupa II 

Wyszukajcie regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu 

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu. 

Wybierzcie najważniejsze informacje i zaprezentujcie je. Nie wolno kopiować regulaminu. 

Czas przygotowania 10 min. 

 

Grupa III 

Wyszukajcie regulamin wypożyczalni dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu. Wybierzcie najważniejsze informacje 

i zaprezentujcie je. Nie wolno kopiować regulaminu. 

Czas przygotowania 10 min. 

 

Grupa IV 

Wyszukajcie: 

 regulamin korzystania z czytelni dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej im Leona Kruczkowskiego w Wieluniu; 

 dni i godziny otwarcia czytelni; 

 kontakt telefoniczny i elektroniczny z biblioteką. 

Nie wolno kopiować regulaminu. 

Czas przygotowania 10 min. 

 

Grupa V 

Przygotujcie informacje nt. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona 

Kruczkowskiego w Wieluniu jako lokalne centrum kultury. Wyszukajcie 2 imprezy kulturalne 

przygotowane przez bibliotekę i zaprezentujcie je. 

Czas przygotowania 10 min. 

 

Po prezentacji grup (przewidziany czas 20 min.) przechodzimy do kolejnego etapu lekcji, 

w którym zajmiemy się katalogiem on-line. 

WSKAZÓWKI: 

 Katalog on-line umożliwia wyszukiwanie książek poprzez wybranie opcji: autor, 

tytuł, sygnatura, hasło przedmiotowe i inne;  

 Wielkość liter nie ma znaczenia.  

Wyszukiwanie 

1. Dane autorów należy wpisywać w kolejności: NAZWISKO IMIĘ. 

2. Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat (np.: 

Dziecko) lub skorzystać z INDEKSU haseł. 

Rezerwacja 

 po wybraniu rekordu uruchom link „zarezerwuj…”; 

 odbiór w ciągu 7 dni; 

 Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego 

księgozbioru (inw. główny Wieluń lub wybrana filia). 



Zamawianie 

 gdy wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone czytelnik może złożyć 

zamówienie na tę książkę klikając na link „zamów…”; 

Konto 

1. Po zalogowaniu się w systemie Czytelnik może otworzyć zakładkę:  

o „WYPOŻYCZENIA” sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego; 

o „PROLONGATA” dokonać przedłużenia książki najpóźniej w dniu w którym 

upływa terminem zwrotu 

o „ZAMÓWIENIE” zrezygnować ze złożonego zamówienia; 

o „REZERWACJA” poinformować telefonicznie bądź mailowo o wycofaniu 

rezerwacji; 

o „INFORMACJE” uaktualnić swój numer telefonu i adres mailowy; 

o „ZMIENIĆ HASŁO” dokonać zmiany hasła; 

o „ZAPYTANIA” tworzyć notatki. 

2. Czytelnik nie może dokonać rezerwacji lub zamówienia, jeśli jego konto jest 

zablokowane z powodu:  

o nie zwrócenia zbiorów w terminie; 

o nieuregulowania opłat z tytułu przetrzymania; 

o upływu ważności karty. 

 

Ostatnie zadanie polega na wyszukaniu przez każdego z uczniów w zbiorach biblioteki 2 

wybranych przez siebie pozycji książkowych. 

 

 

 

 

Opracowała 

Aneta Słowik 

 

 

 

 

 

 

 

        


