
 

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 ponad 8 tysięcy woluminów z różnych działów 

literatury i różnych dziedzin wiedzy. Udostępniane są tu również podręczniki. 

  

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. 

 

Wypożyczalnia  znajduje się w dużej  sali nr 78. Od początku  obecnego roku szkolnego 

2021/2022 , ze względu na braki lokalowe, czytelnia biblioteczna została zamieniona  

w  salę lekcyjną , co niewątpliwie umniejszyło atrakcyjność biblioteki w oczach uczniów. 

 

Księgozbiór  został skomputeryzowany w profesjonalnym systemie bibliotecznym 

wydawnictwa LIBRUS. Program ten oferuje  wygodne funkcje obsługi czytelnika,  

takich jak: sprawdzanie stanu konta, statusu książki bez wchodzenia na konto czytelnika, 

prolongatę terminu wypożyczenia itp. 

 



 

 
 

 

 

 



 

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

 

 

Czytelnia -  kameralna część  biblioteki. Stół do cichej pracy, wystawa ciekawych książek i prasy 



Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów. 

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

 

Biblioteka Szkolna realizuje  Szkolny Program Edukacji Czytelniczej     

„Lubię czytać” 

W ramach programu prowadzone są: 

a)  spotkania autorskie, 

b) lekcje biblioteczne – kilkadziesiąt w roku ( średnio ponad 30 rocznie), 

c) celebrowanie świąt bibliotecznych (Majowe Dni Książki, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych), 

d) warsztaty czytelnicze prowadzone przez przedstawicieli wydawnictw: 

  m in. Zakamarki i Mamania, 

e) praca z  Kołem Przyjaciół Biblioteki. 

 Program realizuje wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Biblioteka w  latach 2017- 2021 została laureatem  poniższych  

ogólnopolskich, a także  lokalnych akcji i konkursów: 

 
a) I miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,O osobach z niepełnosprawnościami” 

  zorganizowanym wiosną 2020 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

 i Fundację ,, Humanity in Action”. 

Udział w konkursie: 101 placówek. Nagroda : karta do Empiku. 

b) Trzykrotny laur w konkursie warszawskim ,,Warszawskie Święto Drzewa - Milion drzew  

dla Warszawy” w latach: 2019, 2020, 2021 biblioteka uczestniczyła w tym przedsięwzięciu  

i za każdym razem znalazła się w gronie kilkunastu wyróżnionych placówek (spośród ponad 100 

biorących udział w akcji) otrzymując zaszczytny dyplom i statuetkę – Najlepsza Inicjatywa. 

c) Nasza biblioteka została w 2019 r. laureatem konkursu „Czytam sobie w bibliotece. Moje 

miejsce – moja wolność!” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego i Wydawnictwo Egmont. W nagrodę otrzymaliśmy zestaw 15 książek z serii 

„Czytam sobie”. 

 

Biblioteka współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami 

związanymi z edukacją: 

 Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Zarządem Zieleni 

 Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub „Gaja” 

 Dom Opieki Społecznej „Pod Brzozami” 

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 Polska Akcja Humanitarna (projekt GLOBALNIE W BIBLIOTEKACH ) 

 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 

 

 

 


