
Biblioteka  Zespołu Szkół w Krzepicach 
w ramach  pracy zdalnej proponuje:

1. Korzystanie z darmowych i łatwodostęnych książek, audiobooków i video. 

Zachęcamy Uczniów i Nauczycieli do korzystania z bogatych zasobów opublikowanych      
w Internecie i za pośrednictwem aplikacji np.

Aplikacja – Wolne Lektury -  jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czy czytanie lub słuchanie  
książek za pomocą smartfonu to coś dla niego,  polecamy aplikacje Wolne Lektury (link  
is external) i LibriVox (link is external). Pierwsza, choć kojarzona z lekturami szkolnymi, 
oferuje bardzo dużą kolekcję klasyki literatury w wygodnej formie i audiobooki na stronie 
WWW. Druga to angielskojęzyczna aplikacja  z ogromną i  wielojęzyczną (kilka tysięcy  
książek po angielsku, ok. 70 po polsku) kolekcją darmowych audiobooków. 

Aplikacja Empik Go - wystarczy wygenerować kod aktywujący usługę Empik Premium na
stronie:  https://www.empik.com/czas-w-domu a następnie postępować według instrukcji.  
Kolejny krok to  pobranie  na  smartfon,  tablet  bądź  czytnik  ebooków Inkbook aplikacji  
Empik Go. Dzięki niej będzie można przeglądać całą ofertę (sekcja „dostępne w Empik  
Premium”) i czytać ebooki oraz słuchać audiobooków w dowolnym momencie. 

2. Ucział w ogłaszanych konkursach bibliotecznych i czytelniczych. 

Celem konkursów jest: 

- promowanie czytelnictwa wśród młodzieży 
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych środków wyrazu,
- popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym, 
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów, 
- zachęcanie do aktywności twórczej, 
- promowanie talentów  uczniowskich. 

Regulaminy konkursów publikowane będą  na stronie naszej szkoły oraz w skrzynce
dziennika elektronicznego.

3. Promowanie różnorodnych akcji i wydarzeń czytelniczych np. 

• „UL z książkami” -   cykl wirtualnych spotkań autorskich; codziennie o godzinie 18.00
literatki  i  literaci  specjalnie  dla  Was  czytają,  rozmawiają,  walczą  z  problemami
technicznymi  na  Facebooku.  To  wyjątkowe  wydarzenie  w  internecie,  dzięki  któremu
w  spotkaniach  autorskich  mogą  uczestniczyć  wszyscy  użytkownicy  Facebooka  –
a „wirtualna sala spotkań” pomieści wszystkich chętnych! 
Codzienne spotkania literackie na facebookowej stronie Unia Literacka. 

• Czytam polskie -  celem akcji  jest  wspieranie  czytelnictwa w Polsce  poprzez  promocję
rodzimej  literatury  i  jej  twórców.  Na  stronie  akcji  zamieszczane  są  ciekawe  artykuły,
wywiady  z  pisarzami,  konkursy,  a  także  propozycje  najciekawszych  polskich  książek.
http://czytampolskie.pl/  

• Zaczytaj  się  -  serwis  informuje  o  nowościach  na  rynkach  wydawniczych.  Zarówno  o
klasykach  i  pozycjach  uznanych,  jak  i  tych  niszowych,  mało  znanych  i  zapomnianych.
https://zaczytajsie.pl/ 

https://www.empik.com/czas-w-domu
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Konsultacje biblioteczne odbywać się będą codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej
poprzez skrzynkę dziennika elektronicznego oraz mail: martakalwak@gmail.com
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