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Lekcja biblioteczna. Jak gromadzić literaturę do prezentacji maturalnej z
języka polskiego?
Anna Wiligalska - nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacji Bibliograficznej.

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas drugich liceów i trzecich techników
Lekcja prowadzona w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przez pracowników
Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego BP

Temat I:
Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej i Bibliografia Zawartości Czasopism w
formie elektronicznej jako podstawowe źródła informacji bibliograficznej
Uczniowie powinni orientować się co to jest bibliografia, bibliografia załącznikowa, opis
bibliograficzny, katalog
Czas trwania lekcji: 45 minut
Cele:
-

poznawczy – poznanie zasad korzystania z katalogu Biblioteki Narodowej i baz BZCz w
postaci elektronicznej
kształcący – nabycie umiejętności prowadzenia poszukiwań w katalogu BN i bazach
BZCz wg róŜnych kryteriów

Metody:
-

podająca
ćwiczeń
praktycznego działania

Środki dydaktyczne:
-

16 stanowisk z dostępem do Internetu,
karty pracy

Część wstępna
Witamy uczniów, nawiązujemy rozmowę na temat wewnętrznego egzaminu maturalnego z
języka polskiego i konieczności wykazania się większą samodzielnością w gromadzeniu
potrzebnej literatury.
Informujemy o moŜliwości pełnego korzystania z oferty Biblioteki przez uczniów klas
maturalnych.
Uczniów klas młodszych zapraszamy do korzystania z usług Czytelni głównej,
Informatorium, Czytelni bibliograficznej
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Część główna
W części tej zapoznajemy uczniów ze źródłami, które dostarczą informacji o ksiąŜkach i
artykułach z czasopism, jakie ukazały się w Polsce. Będziemy prowadzić poszukiwania
literatury wykorzystując te źródła.
Katalog Biblioteki Narodowej i Bibliografia Zawartości Czasopism o n-l i n e
Prezentujemy stronę Biblioteki Narodowej, więcej uwagi poświęcamy katalogowi i bazom
artykułów z czasopism.
Prowadzimy poszukiwania ksiąŜek (najpierw poprzez nazwisko autora i poprzez hasło
przedmiotowe). Potem prezentujemy inne moŜliwości prowadzenia poszukiwań - poprzez
tytuł pracy i słowo z opisu.
Poszukiwania artykułów z czasopism prowadzimy w podobny sposób.
Ćwiczenia
Uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na uzupełnieniu kart pracy. Zawierają one
pytania wymagające prowadzenia poszukiwań w katalogu ksiąŜek i bazach artykułów z
czasopism Biblioteki Narodowej.
Podsumowanie
Uczniowie przypominają:
- poprzez jaką stronę WWW dotrą do katalogu BN i bibliografii narodowej bieŜącej ogólnej
w formie elektronicznej,
- jakie moŜliwości daje wyszukiwanie informacji drogą elektroniczną,
Na zakończenie omawiamy informacje zawarte na podstronie dla maturzystów i prezentujemy
konto czytelnicze.

