Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

FILIA W CIESZYNIE

Oferta edukacyjna

Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok
podstawowej

działalności

bibliotecznej

tj.

gromadzenia

i udostępniania materiałów bibliotecznych, stara się również w inny
sposób wspierać nauczycieli, uczniów, studentów oraz wszystkich
zainteresowanych własnym rozwojem.
Przedstawiamy

ofertę

bezpłatnych

zajęć

czytelniczych

i bibliotecznych realizowanych dla różnych grup wiekowych
i różnych użytkowników placówki.
Przede wszystkim polecamy zajęcia czytelnicze z elementami
biblioterapii, logopedii i arteterapii. Można też poznać naszą
placówkę „od kuchni”, dowiedzieć się co to gazeta, a co
czasopismo. Sporo miejsca poświęcamy historii naszego regionu.
Mamy również coś dla dzieci i młodzieży chcącej twórczo
i kreatywnie spędzać czas wolny, ucząc się przy okazji – lapbook,
scrapbooking, recycling artystyczny.
Zajęcia realizowane są w bibliotece (Cieszyn, ul. Stalmacha 14)
lub na życzenie w Państwa placówkach.
Pozostajemy też otwarci na propozycje z Państwa strony.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

o Wokół Książki
- „Czytamy Przedszkolakom” – zajęcia czytelnicze realizowane
w siedzibie biblioteki w ramach majowego Tygodnia Bibliotek, w czasie
których dzieci mogą też zobaczyć gdzie mieszkają książki oraz poczuć się
jak prawdziwy bibliotekarz,
- „Bajki pomagajki” – warsztaty czytelnicze dla młodszych i nieco
starszych dzieci z wykorzystaniem bajek terapeutycznych dot. różnych
problemów, m.in. dla dzieci spędzających zbyt dużo czasu przy
komputerze,
- „Świat podań i legend cieszyńskich” – zajęcia czytelnicze dla uczniów
szkół podstawowych propagujące literaturę ludową,
- „Zabawa z Książką” - zajęcia z zakresu upowszechniania czytelnictwa
z elementami biblioterapii, arteterapii i logopedii, z wykorzystaniem
papierowego teatru Kamishibai, na których można m. in. poskromić
domowe potwory, czy wybrać się w podróż z polskimi Pionierami,
- Gazety i czasopisma źródłem wiedzy i informacji.
 przedszkolaki, uczniowie
- „Biblioteka pedagogiczna – czy tylko dla pedagoga?” – poznanie
specyfiki zbiorów, warsztatu informacyjnego i pracy biblioteki
pedagogicznej.
 uczniowie, młodzież szkolna
- „Lapbook, czyli książka na kolanach” – warsztaty, gdzie każdy
uczestnik robi swoją książkę w formie lapbooka - teczki, którą będzie
można później wypełnić materiałami i wiadomościami na wybrany temat.
 przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele
- „Scrapbooking w bibliotece” – warsztaty (tylko w PBW Cieszyn), na
których uczestnicy poznają metodę scrapbookingu i stworzą własną
kartkę.
 młodzież szkolna

- „Drugie życie kartki” – warsztaty (tylko w PBW Cieszyn) w czasie,
których uczestnicy spotkają się z ideą recyclingu artystycznego i zmierzą
się
z
własnoręcznym
przetworzeniem
starej
gazety
lub
zdezaktualizowanej książki na przedmiot użytkowy.
 młodzież szkolna
o Wykłady z historii regionu
- 100-lecie Niepodległości na Śląsku Cieszyńskim,
- W rocznicę egzekucji pod Wałką,
- Absolwenci Gimnazjum Polskiego w Cieszynie z lat 1903-1914 – losy
polskiej inteligencji,
- „Tobie Ojczyzno” – Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej,
- Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w Legionach Polskich w latach 19141918,
- O naszym Śląsku Cieszyńskim – ciekawostki dla najmłodszych,
- Wokół wydarzeń z października 1938 r. na Śląsku Cieszyńskim,
- Znane postacie Śląska Cieszyńskiego: Paweł Stalmach ; Leopold Jan
Szersznik ; Tadeusz Reger ; Piotr Feliks ; Alfred Florian Tomanek.
 przedszkolaki,
zainteresowane

uczniowie,

nauczyciele,

seniorzy,

osoby

o Multimedi@lnie (tylko w PBW Cieszyn)
- Strój cieszyński – multimedialnie o historii i tradycji stroju
regionalnego,
- Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) - inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych.
 przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, osoby zainteresowane

o Pomoc informacyjna
- indywidualne konsultacje, w czasie których pomożemy dobrać
odpowiednią literaturę do pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej,
a także możemy wskazać jak zrobić bibliografię i przypisy.
 nauczyciele, studenci, osoby zainteresowane
o Regionalny konkurs biblioteczny
- zainicjowany w 2015 r. konkurs biblioteczny promujący czytelnictwo.
 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych
o Konferencje metodyczne
- zainicjowana w 2013 r. wiosenna konferencja poświęcona historii
książki, bibliotek, czytelnictwa i edukacji na Śląsku Cieszyńskim.
 nauczyciele poloniści, historycy, bibliotekarze
o Sieć współpracy i samokształcenia
- prowadzone od 2010 r. warsztaty podejmujące różne zagadnienia
z zakresu pracy biblioteki, będące wsparciem i inspiracją dla pracy
biblioteki szkolnej - cieszyńska sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli bibliotekarzy
 nauczyciele bibliotekarze powiatu cieszyńskiego
o Wystawy edukacyjne
- organizowane w bibliotece od 2008 r. prezentują twórczość dzieci
i młodzieży z tutejszych szkół i przedszkoli oraz lokalnych twórców.
 wszystkie placówki oświatowe z powiatu cieszyńskiego
zachęcamy do prezentowania prac swoich uzdolnionych
wychowanków i wychowawców

Rezerwacja terminów i szczegółowe informacje PBW Cieszyn:
 33 85 21 073

Zapraszamy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
FILIA W CIESZYNIE
ul. Stalmacha 14
43-400 Cieszyn
tel.: 33 85 21 073
filia_cieszyn@pbw.bielsko.pl
www.pbw.bielsko.pl
Poniedziałek – piątek 10 – 17
Sobota 9 – 13

