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FBC = BIBLIOTEKI, MUZEA, ARCHIWA
Setki polskich instytucji kultury i nauki skanuje lub fotografuje swoje
zbiory i udostępnia je on-line.

W DOMENIE PUBLICZNEJ
= BEZ OGRANICZEŃ
Większość z tych zbiorów jest dostępna bezpłatnie
i bez żadnych ograniczeń, bo prawa autorskie do nich
już wygasły. Zbiory te należą do Domeny Publicznej.

CENNE ZBIORY ON-LINE
= DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU
W Polsce istnieje wiele serwisów udostępniających zbiory instytucji
kultury i nauki, ale odnalezienie ich w Internecie może być trudne.
FBC łączy informacje o zbiorach z tych serwisów w jednym portalu.
To umożliwia użytkownikom sprawne przeszukiwanie tych danych
i przeglądanie cyfrowych wizerunków zbiorów bibliotek, archiwów
i muzeów rozproszonych w sieci.
Dowiedz się więcej na:

www.fbc.pionier.net.pl

książki

prywatne zbiory
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EUROPEANA
FBC zgromadzone dane dostarcza do Europeany,
która jest również portalem gromadzącym informacje
o zbiorach instytucji kultury z całej Europy i zawiera
informacje o ponad 50 milionach obiektów.
Dowiedz się więcej na: europeana.eu.

4 MILIONY OBIEKTÓW
= OLBRZYMI POTENCJAŁ EDUKACYJNY
Obecnie portal FBC udostepnia informacje na temat 4 milionów obiektów.
Takie materiały mają olbrzymie walory edukacyjne i mogą być
z powodzeniem wykorzystywane do wzbogacania zajęć szkolnych,
a także jako materiały źródłowe wykorzystywane przez uczniów
do samodzielnej pracy w domu.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
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tel. 61 858 51 65
e-mail: fbc@man.poznan.pl

język polski

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

red. Wanda Grodzieńska

Krzyżacy

W pustyni i w puszczy

Świerszczyk. Tygodnik dla dzieci 1948

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn7xw86

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnlrR1d

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnmXmsq

Krzyżacy to dwutomowe dzieło autorstwa Henryka
Sienkiewicza. Udostępniane jest przez portal Wolne
Lektury, na którym można znaleźć większość lektur
szkolnych. Książka na kształt e-booka, możliwa do
pobrania w formacie PDF.

Dobrze zachowany egzemplarz lektury W pustyni i
w puszczy autorstwa Henryka Sienkiewicza. Książka
została wydana w 1912 r.

Świerszczyk – tygodnik dla dzieci wychodzący przez
wiele lat. Egzemplarz z 1948 r. zawiera opowiadania,
wierszyki, piosenki i kolorowe ilustracje. Dobry
przykład dla ukazania zainteresowań dziecięcych w
pierwszej połowie XX w.

Chudzikowski, Juliusz St.

Jan Brzechwa

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Elementarz

Kaczka dziwaczka

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnh44W1

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnTgb4S

Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice
z literatury dla dzieci i młodzieży

Elementarz z 1922 r. do nauczania w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Zawiera dużo ładnych,
prostych, czarnobiałych ilustracji. Nauka liter, cyfr,
podstawowych symboli i czytania.

Zbiór wierszowanych bajek znanego polskiego
autora Jana Brzechwy. Bogato ilustrowane wydanie
z 1939 r., kolorowe graﬁki. Publikacja udostępniona
za zgodą spadkobierców autora, nie może być
wykorzystywana do celów komercyjnych.

Tajemnicze ogrody: rozprawy i szkice z literatury dla
dzieci i młodzieży to współczesna publikacja
analizująca kilkanaście lektur dziecięcych. Można w
niej przeczytać m.in. o baśniach i legendach w
kontekście historycznym i geograﬁcznym, czy o
lekturach przygotowujących do dorosłości.

Carroll, Lewis

Adam Mickiewicz

Alina Bąk

Ala w krainie czarów

Dziady. Poema

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnndlSg

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn7xw1W

Mural na ścianie ZS nr 1 w Lublinie
z wierszem Wisławy Szymborskiej
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnkc87Z

Ala w Krainie Czarów to spolszczona wersja tytułu
angielskiej powieści fantastycznej Lewisa Carolla.
Książka pięknie ilustrowana, wydana w 1927 r.
Powieść dla osób w każdym wieku.

Dziady – poemat romantyczny autorstwa Adama
Mickiewicza. Udostępniane jest przez portal Wolne
Lektury, na którym można znaleźć większość lektur
szkolnych. Książka na kształt e-booka, możliwa do
pobrania w formacie PDF.

Wiersz Wisławy Szymborskiej jako mural na ścianie
Zespołu Szkół numer 1 w Lublinie. Pokazuje treścią i
koncepcją umieszczenia go na ogólnodostępnym
budynku, że poezja nie jest czymś elitarnym. Pozwala
na chwile reﬂeksji ludziom, którzy na co dzień poezji
nie czytają, wychodzi z nią do młodzieży szkolnej.

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnp4RWR

