Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu historia i społeczeństwo
w zasobach PBP RODN "WOM" w Częstochowie
- mgr Ewa Otrąbek, PBP RODN "WOM" w Częstochowie
Zbiory i propozycje edukacyjne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie na stronie: www. biblioteka.womczest.edu.pl:






katalogi on-line;
zakładka dla nauczycieli – materiały IPN i omówienie portali edukacyjnych IPN;
usługi informacyjne czyli m.in. wykaz bibliotek i instytucji oświatowych oraz zestawienia
bibliograficzne;
działalność edukacyjna: zajęcia biblioteczne, konkursy i wystawy;
materiały dla nauczycieli- edukacja historyczna i obywatelska.

Strony polecane przez bibliotekę:
www.bn.org.pl Biblioteka Narodowa w Warszawie;
www.pbi.edu.pl Polska Biblioteka Internetowa;
www.nukat.edu.pl Katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich;
http://karo.umk.pl/Karo/ Katalog rozproszony polskich książek;
http://www.bs.katowice.pl/ Biblioteka Śląska;
http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra Śląska Biblioteka Cyfrowa;
www.fbc.pionier.net.pl Polskie Biblioteki Cyfrowe;
www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Narodowa;
www.fides.org.pl Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES;
http://bc.ore.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji;
www.biblioteka.czest.pl Biblioteka Publiczna im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie;
www.bg.ajd.czest.pl Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
www.bg.pcz.czest.pl Biblioteka Politechniki Częstochowskiej
Zasoby internetowe do wykorzystania na lekcjach historii i społeczeństwa:
http://historycy.pl/
http://www.historyk.cba.pl/
http://www.historycy.org/

http://edu.info.pl/

http://historicus.umk.pl/modules/weblinks/

www.historia.topka.pl/

http://www.historia.org.pl/index.php/redakcja/redakcja/o- www.polskiedzieje.pl/
nas.html
www.historia.info.pl/

http://nauczyciel.pl/

http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/index_2.html

www.11listopada1918.pl

http://uczyc-sie-z-historii.pl/pl/linkownia

www.dzieje.pl/

http://www.dobroni.pl/onas.html

www.historica.pl/

http://historyczne.top-100.pl/

http://historia.toplista.pl/
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www.leksykony.gs.pl/dzieje

Historia i teraźniejszość zamków polskich. Mapa Polski z
zaznaczonym umiejscowieniem zamków, liczne fotosy. Tekst
także po angielsku
i niemiecku. Do ściągnięcia program - odpowiednik strony na
dysku lokalnym.
Encyklopedia mitologii, nie tylko greckiej. Dane o kilkunastu
mitologiach świata, w tym tak egzotycznych jak etruska,
haitańska, polinezyjska
oraz mitologie Inków, Majów i Azteków. Oprócz mitów zajęto
się także innymi nierzeczywistymi wytworami wyobraźni
ludzkiej /np. smokami, wróżkami itp./ Strona bogato ilustrowana,
o przejrzystym układzie.
"Historia Polski i Europy" stanowi niezwykle obszerny serwis
obejmujący zagadnienia z zakresu historii. Dwoma głównymi
działami są "Historia Polski" oraz "Historia powszechna". Autor
prezentuje też materiały dotyczące dziejów Śląska.
Serwis poświęcony wojnie obronnej Polaków z Wehrmachtem i
Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku.
Dzieje świata

www.historia.top.pl

Historia różnych epok

www.pk.bezuprzedzen.pl

Propaganda komunistyczna

http://republika.pl/dyku

Historia powszechna i historia Polski

http://republika.pl/rg1

Historia Polski i Europy

www.camelotintl.com/world

Historia świata

www.zamki.pl/

www.pantheon.org/mythica/

http://friko.onet.pl/op/rg1

www.kampania.digimer.pl

www.staszic.waw.pl/~l.kalbar Rozbiory Polski XVIII w.
www.parabellum.prv.pl

Polsko-niemiecki konflikt zbrojny

www.polskaludowa.com

Internetowe Muzeum Polski Ludowej
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