EDUKACJA REGIONALNA W BIBLIOTECE
Program autorski

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Wspieranie nauczycieli bibliotekarzy przez Bibliotekę Pedagogiczną w Przasnyszu w
działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego w realizacji Edukacji regionalnej.
Program EDUKACJI REGIONALNEJ ma mieć charakter ciągły.
CELE PROGRAMU
Pomoc nauczycielom w dotarciu do różnych tekstów kultury umożliwiającym
wzbogacenie wiedzy o Ziemi Przasnyskiej, powiecie przasnyskim i regionie.
Zapewnienie dostępu do literatury regionalnej – dawnej i współczesnej, z zakresu
różnych dziedzin wiedzy.
Pomoc w dotarciu do materiałów źródłowych.
Umożliwienie nauczycielom z terenu powiatu przasnyskiego dzielenia się zdobytą
wiedzą na temat edukacji regionalnej.
FORMY REALIZACJI
Poszukiwanie i gromadzenie publikacji o Ziemi Przasnyskiej, powiecie przasnyskim
i regionie, poprzez zakup literatury regionalnej, pozyskiwanie folderów, śledzenie
artykułów w czasopismach o regionie, poszukiwanie poprzez Internet
zdygitalizowanych materiałów o regionie.
Utworzenie na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu zakładki
REGIONALIA.
Umieszczanie na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu, w
zakładce REGIONALIA, materiałów dotyczących regionu a przesyłanych bibliotece
drogą elektroniczną lub na CD, DVD.
Umieszczanie w zakładce REGIONALIA bibliografii na temat edukacji regionalnej
opracowanej w oparciu o własne zasoby.
Systematyczne uzupełnianie bibliografii regionalnej.
Informowanie na spotkaniach nauczycieli bibliotekarzy o pozyskanych tekstach
kultury na temat regionu i możliwościach ich wykorzystania przez nauczycieli
bibliotekarzy i nauczycieli różnych przedmiotów.
Współpraca z nauczycielami różnych typów szkół w celu wspomożenia ich w

realizacji edukacji regionalnej.
Zorganizowanie w bibliotece szkolenia na temat „Biblioteka szkolna – centrum i
źródłem informacji o regionie”.
Przygotowywanie wystawy z książek i innych tekstów kultury o tematyce
regionalnej.
Gromadzenie programów, projektów edukacyjnych, konspektów - opracowanych
przez nauczycieli z terenu powiatu przasnyskiego a dotyczących regionu.
Współpraca z Muzeum Historycznym w Przasnyszu, Domem Kultury i Miejską
Biblioteką Publiczną.
Promowanie w Internecie oraz w prasie lokalnej działalności Biblioteki
Pedagogicznej w Przasnyszu jako placówki popularyzującej dziedzictwo regionu.
SPODZIEWANE EFEKTY
Wykorzystywanie przez nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów literatury
regionalnej będącej w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu.
Włączenie bibliotek szkolnych do programu edukacji regionalnej.
Gromadzenie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli
bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów i umieszczanie ich w zakładce
REGIONALIA.
Dyskusja nauczycieli bibliotekarzy na temat edukacji regionalnej w bibliotece
szkolnej oraz uzyskanych ( spodziewanych) efektach i napotykanych przeszkodach.
Kontynuowanie programu edukacji regionalnej.
Wzbogacanie edukacji regionalnej o różnorodne formy pracy.
EWALUACJA
Przykładowe materiały otrzymywane ze szkół gromadzone w Teczce Regionalnej i
Katalogu Regionalnym.
Gromadzenie prac plastycznych, wywiadów, ilustracji, zdjęć, wycinków prasowych,
folderów, broszur – jako plon edukacji regionalnej.
Współpraca z nauczycielami informatyki, języka polskiego, plastyki, muzyki, religii,
wiedzy o kulturze, historii.
Współpraca z prasą regionalną i regionalnymi portalami internetowymi.
Utworzenie multimedialnej kolekcji w bibliotece.
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