
 

           

                TA  BIBLIOTEKA  

JEST MIEJSCEM, GDZIE MOŻESZ: 
 
 

odpocząć i spędzić miło czas z KSIĄŻKĄ  i nie tylko, 

 

rozmawiać bez potrzeby ściszania głosu, 

 

spotkać przyjaciół, 

 

odkrywać swoje pasje i rozwijać kreatywnie, 

 

wspólnie pracować, 

 

liczyć na kulturę słowa i wzajemny szacunek… 

 

 

 

 



 

 

                                                    

                                               SZKOLNY BIBLIOTEKARZ 
 

 

 

                                                          

 

                                                         Adam Dudek, ur. 1978 r. w Dąbro-    

wie Tarnowskiej. Bibliotekarz, nauczyciel i Animator 

Kultury. Był zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publi-

cznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, 

następnie kierował filią biblioteczną w Gruszowie Wiel-

kim i pracował w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie. 

Jest związany z Tarnowem, gdzie 13 lat temu podjął 

pracę w byłym Gimnazjum Nr 2, a obecnie w Szkole 

Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

M. Kopernika. Poeta, wokalista, autor tekstów i muzyki. 

Organizator kółek muzycznych, plastycznych, teatral-

nych. Posiada zdolności artystyczne, wykonuje np. de-

coupage. Zaangażowany w różne formy pracy kultu-

ralno - oświatowej (wystawy literackie, historyczne, 

konkursy, projekty muzyczne), co przyczynia się do 

wzbogacenia wielu imprez. Szczególny wymiar eduka-

cyjny oraz doznania estetyczne i intelektualne miały du-

ży wpływ na młode pokolenia. Posiada już kilka osiąg-

nięć artystycznych („Bo z KULTURĄ mi po drodze”, 

dwa tomiki poezji zbiorowej, płyta religijna z autorskimi 

tekstami i muzyką "Jemu na tobie zależy"). 

 

 

 



     REGULAMIN  BIBLIOTEKI 
 

 Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

- wypożyczając do domu 

- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny). 

 Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Wykorzystane 

materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytel-

nicy. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia 

jednorazowo większej liczby książek. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia 

się w kolejności zamówień. 

 Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed 

wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić na-

uczycielowi. 

 Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę albo inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, 

musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o war-

tości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). 

 Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblio-

teki przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym terminie. 

 W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblio-

teką. 

 Biblioteka szkolna to dwa duże pomieszczenia, które pełnią rolę wypożyczalni i czytelni. 

 Biblioteka szkolna posiada księgozbiór dla młodzieży oraz dla dorosłych z różnych dziedzin 

wiedzy, który jest na bieżąco uzupełniany.  



BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE LITERATURĘ: 
 

obyczajową 

historyczną 

fantastyczną 

przygodową 

popularnonaukową dla dzieci i dorosłych 

baśnie, bajki, legendy 

poezję 

lektury 
 księgozbiór dla nauczycieli: literatura pedagogiczna, psychologiczna, pozycje 

metodyczne, wydawnictwa o tematyce regionalnej – Tarnów i okolice 

 księgozbiór podręczny: encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony,  

słowniki językowe i rzeczowe, wydawnictwa albumowe, atlasy 

 

Zbiór biblioteki zawiera także płyty CD i DVD   
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BIBLIOTEKA ORGANIZUJE: 
 

konkursy czytelnicze 

wystawy okolicznościowe 

Dyskusyjny Klub Książki 

zespoły muzyczne 

spotkania z bajką 

zajęcia z biblioterapii 

zajęcia plastyczne i teatralne 
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CZYTELNIA 
 

 Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, pracownik 

szkoły i rodzice. 

 W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblio-

tecznych na miejscu – można zajrzeć do encyklopedii, prze-

czytać ciekawą książkę, skorzystać  z Internetu, a także odro-

bić pracę domową. 

 W BIBLIOTECE czytelnik znajdzie różnorodne źródła infor-

macji, ciekawe książki, pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych 

materiałów i w doborze literatury oraz ciszę i odpowiednią 

atmosferę do pracy. 

       ZAPRASZAMY :) 
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KOŁO  
BIBLIOTECZNE 

 

Cele pracy koła to: 
 

- rozwijanie potrzeb i aktywności uczniów  

przez angażowanie ich do prac bibliotecznych; 

- zwiększenie zainteresowania książką; 

- wyrabianie umiejętności pracy w grupach; 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej; 
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Koło biblioteczne 
W bibliotece działa koło biblioteczne do którego należą ucznio-

wie klas z naszej szkoły. Uczniowie angażowani są do działań pedago-

gicznych, imprez bibliotecznych i prac na rzecz biblioteki i szkoły. Poprzez 

działania w różnych formach proponowanych przez nauczyciela bibliote-

karza mają szansę na odkrywanie i rozwijanie swoich talentów i uzdolnień 

twórczych oraz poznanie nowych, ciekawych ludzi. Rozwijają wiele umiej-

ętności związanych z wyszukiwaniem i opracowaniem informacji. Wyko-

nują prace na rzecz biblioteki. 

Młodzież pracuje w wielu sekcjach. 

– technicznej – wykonują prace biblioteczno-techniczne: zabezpieczają oprawy 

książek w folię, nakleją sygnatury i wykonują napisy na grzbietach książek oraz 

naprawy konserwatorskie możliwe w warunkach szkolnych. 

– plastycznej – opracowują plastycznie imprezy czytelnicze organizowane przez 

bibliotekę: wystawy biblioteczne, spotkania z poezją, zadania plastyczne w ramach 

projektu edukacyjnego itp. 

- recytatorskiej - przygotowują montaże słowno- muzyczne pod kierunkiem 

nauczyciela bibliotekarza.  

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do pracy w kole bibliotecznym.  

Spotkania odbywają się w stałym terminie, raz w tygodniu. 



Regulamin na wesoło 
Drogi Czytelniku! 

 

 My, książki, chętnie gościmy w progach naszej 

społeczności bibliotecznej. 

  W trosce o swoje dobre imię i nasze 

bezpieczeństwo wypożyczaj nas wyłącznie na 

swoje nazwisko.  

 Jesteśmy bardzo towarzyskie. Nie przetrzymuj 

nas długo. Chcemy odwiedzić również innych. 

 Chcemy być eleganckie i zadbane dla Ciebie.  

Uszanuj naszą urodę, ciesz się nią. Zauważone 

zniszczenia zgłoś bibliotekarzowi niczym 

kosmetyczce. 

 Żyjemy w świecie cywilizowanym. Nie bój się 

zgłosić naszego zagubienia lub zniszczenia. 

Chcemy się odnaleźć! Bibliotekarz też człowiek. 

Wspólnie ustalicie, jak zrekompensować 

ewentualną szkodę. 

 My, książki, jesteśmy bardzo wrażliwe na 

hałas!  Podelektuj się ciszą i spokojem, jaki 

oferujemy, a odkryjesz świat relaksu. 

 W letnie wakacje wszystkie wypoczywamy na 

półkach w naszej bibliotece. Nie męcz nas 

dłużej! Zwróć nas na początku czerwca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


