
Motto: 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy 

  o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,   

przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, 

znajomość świata i ludzi... " 

Jan Paweł II 

Nauczyciele bibliotekarze: 

Lilianna Trepczyńska-Sacała 

Zofia Kłosińska 

 
Zapraszamy do naszej biblioteki.  Można tu w miłej atmosferze i kameralnym wnętrzu ciekawie spędzić 

czas oraz pogłębić swoją wiedzę. Biblioteka posiada ok. 10000 woluminów  z różnych dziedzin wiedzy 

 oraz udostępnia ponad. 6000 podręczników. 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI 
 

Poniedziałek:  8.00 – 17.00 

 

Wtorek:          8.00 – 17.00 

 

Środa:            8.00 – 17.00 

 

Czwartek:      8.00 – 17.00 

 

Piątek:           8.00 – 16.00 

 

 

Biblioteka szkolna może zaspokajać potrzebę twórczej aktywności uczniów,  

przez dobrowolne uczestnictwo w Kole Przyjaciół Biblioteki. 

Biblioteka z czytelnią znajdują się w dużej  sali nr 78. 

Czytelnia to kameralna część ww. pomieszczenia z miejscami do pracy, 

z komputerem, księgozbiorem podręcznym i czasopismami. 

Uczniowie mogą czytać książki i prasę, odrobić pracę domową oraz przygotować się do lekcji,       

korzystając z albumów, czasopism, wydawnictw informacyjnych. 

       W celu podniesienia jakości pracy biblioteki został zakupiony program Biblioteka Szkolna Librus           

i przeprowadzono komputeryzację zbiorów  umożliwiającą elektroniczne wypożyczanie książek 

       Komputeryzacja zbiorów polega na opracowaniu bazy elektronicznej posiadanych książek, prowadzeniu 

bazy czytelników i dokumentowaniu elektronicznym wszystkich wypożyczeń  i zwrotów. Każda książka jest 

oznaczona  kodem kreskowym i zarejestrowana  w elektronicznym Katalogu Książek. Wszyscy czytelnicy 

zapisani są w elektronicznym Katalogu Czytelników. 

        Przy wypożyczaniu książki kod kreskowy z każdej pozycji jest odczytany przez czytnik podłączony       

do komputera, a zakodowane informacje przekazywane do bibliotecznego programu komputerowego.         

W programie znajdują się bazy danych, które posiadają informacje niezbędne do szybkiego i prawidłowego 

funkcjonowania systemu bibliotecznego. Program automatycznie rejestruje dane zaszyfrowane w kodzie 

książki, m.in.: tytuł i autora książki, datę jej wypożyczenia, i planową datę zwrotu woluminu  

przez czytelnika. 



 

Wypożyczalnia: półki z prasą i z nowościami oraz lekturami  szkolnymi, lada biblioteczna. 

 

Czytelnia -  kameralna część  biblioteki. Stoły do cichej pracy, wystawa ciekawych książek  oraz prac 

uczniów. 



 

 

Regały z literaturą piękną dla dzieci i młodzieży. 

 
Biblioteka Szkolna realizuje  Szkolny Program Edukacji Czytelniczej Lubię czytać 

Program realizuje wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

W ramach realizacji programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Biblioteka  konsultuje 

planowane zakupów książek z czytelnikami, Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną Dzielnicy 

Białołęka - Wypożyczalnią nr 58 oraz z Wypożyczalnią nr 124 . 

Uczeń ma prawo wypożyczać książki na okres ferii zimowych i dni wolnych od zajęć  dydaktycznych. 

W maju 2017 roku nasza biblioteka została beneficjentem  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przyznana kwota 15 000 zł. umożliwiła nam 

zakup 854 pozycji na początku roku szkolnego 2017/18. Książki zostały  zamówione i  

zakupione w październiku i listopadzie. 

Obecnie wszystkie  wprowadzone  są do  księgozbioru  biblioteki. Uczniowie chętnie 

wypożyczają  nowości, na wybór których mieli istotny wpływ . 

 

 


