Język angielski dla bibliotekarzy – kurs e-learningowy
Kurs e-learningowy „Język angielski dla bibliotekarzy” powstał z inicjatywy serwisu Elektroniczna
Biblioteka Pedagogiczna SBP. Skierowany jest do osób posiadających podstawową znajomość
języka angielskiego, chcących poszerzyć znajomość słownictwa o terminologię z zakresu
bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Celem kursu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego bibliotekarzy poprzez
doskonalenie umiejętności czytania i słuchania tekstów specjalistycznych, pogłębienie wiedzy w
zakresie gramatyki i słownictwa specjalistycznego oraz poszerzenie wiedzy zawodowej.
Uczestnikami kursu są bibliotekarze wszystkich typów bibliotek, którzy przeszli etap
kwalifikacyjny i legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie A2 (preintermediate).
Pierwsza edycja kursu, który realizowany jest przez Internet na platformie zdalnego nauczania,
rozpocznie się 1 września 2012 r. i będzie trwać 18 tygodni.
Problematyka kursu została podzielona na 9 modułów:
Module 1. The Library
Module 2. Library Profession
Module 3. Communication
Module 4. Basic Cataloging and Classification
Module 5. Searching for Information
Module 6. Evaluating the Library Website
Module 7. Open Access and Digital Libraries
Module 8. Library Marketing and Promotion
Module 9. Presentation Techniques

Każdy moduł zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•

tekst specjalistyczny z nagraniem native speakera,
materiał filmowy,
materiał opisujący wybrane zagadnienie gramatyczne,
słownictwo z tekstu i filmu,
ćwiczenia utrwalające: słownictwo i materiał gramatyczny,
ćwiczenia sprawdzające - samosprawdzające,
ćwiczenie sprawdzające – sprawdzane przez Prowadzącego,
materiał uzupełniający.

W trakcie trwania kursu uczestnicy będą systematycznie zapoznawać się z udostępnianym
materiałem i wykonywać ćwiczenia zgodnie z zasadami podanymi w sylabusie kursu.
Zakładany efekt kursu to:
• nabycie umiejętności:
- swobodnego czytania angielskich tekstów specjalistycznych,
- efektywnego wyszukiwania literatury i informacji zawodowych,
- komunikowania się z anglojęzycznymi użytkownikami biblioteki,
- pisania służbowej korespondencji,
• przyswojenie technik wystąpień publicznych,

•

utrwalenie umiejętności:
- stosowania wybranych struktur gramatycznych,
- rozumienia tekstów słuchanych.

Po zakończeniu kursu jego uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, dzięki której poznamy opinie
uczestników i dokonamy ewentualnych modyfikacji.
Kurs przygotowali:
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Mateusz Paradowski - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu
Anna Szeląg - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu
Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy

