Biblioteka online

Biorąc pod uwagę zmianę formy aktywności Szkolnej Biblioteki w
Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, należy uwzględnić ważność
komunikowania się online!
W związku z tym Biblioteka Szkolna podjęła zmodyfikowane działania,
starając się wyjść naprzeciw potrzebom uczniów:)
Potencjalny klient biblioteki, działającej w systemie zdalnym może
znaleźć wiele udogodnień wspomagających jego codzienne poszukiwania
wiedzy, kulturalnej rozrywki, wsparcia zarówno w przedmiotach
ogólnokształcących, jak i artystycznych!
Celem nadrzędnym jest udostępnianie linków do stron posiadających
konkretne zasoby wiedzy z danej dziedziny, interesującej większość
uczniów ZSP. Ważne są strony: e-Podręczniki, Akademia Khana, CKE –
Centralna Komisja Edukacyjna, Pistacja, BBC Learningenglish, Uniwersytet
Cambridge, Google Books, lekcje w sieci, książki naukowe.
Natomiast każdy uczeń , zgłaszający potrzebę doinformowania w
interesującej go dziedzinie, może oczekiwać pomocy w postaci w miarę
szybkiej reakcji ze strony pracownika Biblioteki Szkolnej i przygotowania przez
tegoż poszukiwanych zasobów.
Najważniejszym aspektem jest wsparcie polonistów i uczniów w
zobrazowaniu lektur w postaci spektakli teatralnych, filmów... Jak choćby
strony: Teatr telewizji, TVP Kultura, vod.tvp.pl, gdzie w zakładce Lektury na
ekranie dostępne są wierne kopie książkowych bohaterów. Podobnie w
katalogu: Seriale archiwalne, czy Filmy fabularne znaleźć można inspiracje do
napisania wypracowania z danej lektury.

Czy też po prostu odniesienie do konkretnych stron, na których można
zwyczajnie daną lekturę przeczytać, tu godne polecenia są strony: wolne
lektury, lektury gov. Co nie oznacza , iż mniej ważna jest beletrystyka, jak np.
strona Chmura czytania .
Ponadto warto skorzystać ze stron: Poezja polska, Polona –Biblioteka.
Również wszelkie turnieje, jak np. Debata Oxfordzka, Ogólnopolskie
Zmagania Ortograficzne, Europejskie Potyczki Językowe , które można znaleźć
na youtube, warte są rozpowszechniania w naszej Wirtualnej Bibliotece, w
której znajduje się należne im miejsce.
Innym zasadniczym motywem jest ogólnie pojęta Sztuka! Tutaj uczeń
naszej szkoły powinien otrzymać wiążące strony, które zaspokoją jego apetyt
na wszelkie ciekawości i są odpowiedzą na nurtujące ich pytania związane z
wieloma dziedzinami, które go bezpośrednio dotyczą podczas wieloletniego
toku nauczania przedmiotów artystycznych w naszej szkole.
Przykłady takich stron:
*** Najważniejsza z nich w obecnej dobie to Zostań w domu – sztuka przyjdzie
do Ciebie! (https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie)
* grafika jak np. strona photopea.com . jako bezpłatny edytor do grafiki
rastrowej online, kuler, bezpłatny edytor kolorów, myColorsSpace bezpłatne
schematy kolorystyczne; projektowanie graficzne: jak grafkonf – materiały z
konferencji dla grafików, grafmag – magazyn dla projektantów, grafików i
twórców stron.
* rysunek i malarstwo (tu: Jest taki obraz, Polska ilustracja dla dzieci, Picture
book makers – blog o ilustracji i ilustratorach; Posemaniac –trójwymiarowe
modele postaci, Sylwetka kobieca /Sylwetka męska – szybkie szkice postaci,
natura –ryciny.
* rzeźba Google Arts, Google arts and culture, Culture serwis
* fotografia i film Filmoteka szkolna, Ninateka.
* historia sztuki – tu: przede wszystkim wykłady o historii sztuki na youtube –
A. Doligalska –historia sztuki, natomiast w linku MuzeaONLINE znajdą różne
zbiory sztuki w postaci wirtualnego zwiedzania zasobów licznych muzeów na
świecie , podobnie na Tate Gallery a na Rijkmuseum obejrzą niderlandzkie

malarstwo, zaś na stronie Zachęta przypatrzą się polskiej sztuce! Warto też
skorzystać z innej strony o sztuce MoMa!
Zachęcamy również do odwiedzenia Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego zbc.uz.zgora.pl (tu: zakładka: Kolekcje Dziedzictwo kulturowe - fotografia artystyczna, grafika, malarstwo, plakaty,
rysunek...).
Nie bez kozery jest potrzeba Doradztwa Zawodowego, czemu kibicuje
Biblioteka Szkolna, stąd najważniejsze obecnie wydaje się podanie klasom nie
tylko maturalnym, ale również przedmaturalnym stron internetowych
Akademii Sztuk Pięknych w Polsce: asp.gda.pl/ asp.katowice.pl /
asp.krakow.pl/ asp.lodz.pl/ uap.edu.pl / asp.waw.pl/ uczelnia , z którą
nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę we Wrocławiu asp.wroc.pl/akademia sztuki.eu w Szczecinie, z którą od lat współpracujemy!
Pełna lista uczelni (nie tylko ASP) z wydziałami artystycznymi znajduje się na
historiasztuki.com.pl//018-02-00-SZKOLNICTWO.html
Także reasumując w Bibliotece ZSP każdy może znaleźć coś
interesującego dla siebie:)!
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