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P jak Pamięć 
U jak Uwaga 

K jak Kreatywność



8 maja - Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza 
pochodzą jeszcze z czasów starożytnych.  

Święto zainicjowane zostało natomiast przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  

- obchodzone jest każdego roku w dniu 8 maja.



P jak Pamięć
Zadanie. 1. Zapamiętaj tytuły książek z dzieciństwa



P jak Pamięć (zapamiętywanie, pamięć reminiscencyjna)

Zadanie. 1. Wypisz tytuły książek z dzieciństwa

Aby sprawdzić - cofnij stronę :)



P jak Pamięć
Zadanie. 2. Połącz autora z tytułem

Prus Lalka



P jak pamięć (pamięć długotrwała)

Zadanie. 2. Połącz autora z tytułem

Wyspiański 
Żeromski 
Reymont 

Orzeszkowa 
Fredro

Chłopi 

Nad Niemnem 

Przedwiośnie 

Zemsta 

Wesele



P jak pamięć (pamięć długotrwała)

Zadanie. 2. Rozwiązanie

Wyspiański 
Żeromski 
Reymont 

Orzeszkowa 
Fredro

Chłopi 

Nad Niemnem 

Przedwiośnie 

Zemsta 

Wesele



U jak Uwaga

Przekazy źrudłowe informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (np. 
biblioteki w Egipcie i Chinach). W okresie heleńskim niektóre z bibliotek posiadały już 
charakter publiczny. Natomiast w średniowieczu rozwinęły się biiblioteki klasztorne i 

kościelne (XIII-XIV wiek), a następnie uniwersyteckie. Podstawową funkcją tych 
pierwszych bibliotek było, gromadzenie ksiąg, jak również ich wytwarzianie. Biblioteki 

dworskie (powstawały najczęściej na dworach królewskich) miały bardzo wąski 
społeczny zasięg!. Zmiany nastąpiły dopiero w XV-XVI w, kiedy rozpowszechnił się 
druk. W tym czasie powstały liczne biblioteki humanistów, królów możnowładców, 

zaczęły powstawać biblioteki mieszczańskie. W XVIII-XIX wieku, kiedy nastąpił 
gwałtowny rozwój Nauki, zaczęły powstawać biblioteki towarzystw naukowych. W XIX 

wieku i początku XX wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę 
instytucji społecznokulturalnych o charakterze publicznym.

Zadanie. 3. Dyktando - podkreśl błędy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_%C5%9Bredniowieczna


U jak Uwaga

Przekazy źrudłowe/źródłowe informują o istnieniu bibliotek już w trzecim tysiącleciu 
p.n.e. (np. biblioteki w Egipcie i Chinach). W okresie heleńskim/helleńskim niektóre z 
bibliotek posiadały już charakter publiczny. Natomiast w średniowieczu rozwinęły się 
biiblioteki/biblioteki klasztorne i kościelne (XIII-XIV wiek), a następnie uniwersyteckie. 
Podstawową funkcją tych pierwszych bibliotek było, gromadzenie ksiąg, jak również 

ich wytwarzianie/wytwarzanie. Biblioteki dworskie (powstawały najczęściej na 
dworach królewskich) miały bardzo wąski społeczny zasięg!. Zmiany nastąpiły 

dopiero w XV-XVI w,/w., kiedy rozpowszechnił się druk. W tym czasie powstały liczne 
biblioteki humanistów, królów /królów, możnowładców, zaczęły powstawać biblioteki 

mieszczańskie. W XVIII-XIX wieku, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój Nauki/nauki, 
zaczęły powstawać biblioteki towarzystw naukowych. W XIX wieku i początku XX 

wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę instytucji 
społecznokulturalnych / społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym.

Zadanie. 3. Dyktando - rozwiązanie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_%C5%9Bredniowieczna


U jak Uwaga

• Na następnej stronie - na zdjęciu proszę poszukać 3 rzeczy: 
1. Zegar 
2. Znak „Zakaz robienia zdjęć” 
3. Żółta tabliczka z napisem „Italian”

Zadanie. 4. Lupa





K jak Kreatywność

• Wyobraź sobie, że pracujesz w bibliotece. Twój szef ma nietypowe 
poczucie humoru. Pewnego dnia poprosił, aby zmienić typowe 
działy z książkami (np. Literatura dziecięca, polska, poezja itd.) na 
nowe, pomysłowe i oryginalne. Jako przykład podał: 

Książki bez okładek 

Książki z parzystą ilością stron 

• Jakie jeszcze można stworzyć nowe, nietypowe DZIAŁY z książkami? 

• Pomysły proszę przesłać na maila: treningpamiecisenior@gmail.com

Zadanie. 5. Nietypowe działy książkowe :)

mailto:treningpamiecisenior@gmail.com


Dziękuję za uwagę
Edyta Bonk


