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Neatņemama skolas daļa



Pirmais ieraksts grāmatu 
kolekcijas uzskaites grāmatā -

1946. gads.
Skolas dibināšanas brīdī (1968) - 

15 226 sējumi.
Šobrīd - 39 445 sējumi.



4 istabas:
1 lasītava

3 izsniegšanas zonas

90. gados – sējumu skaita ziņā lielākā skolu bibliotēka pilsētā 

90. gados - ziņā lielākā skolu bibliotēka pilsētā no apjomiem.  



Nacionālās lasīšanas attīstības 
programmas (2017-2018) projekta 

ietvaros tika iegādātas vairāk nekā 600 
jaunas grāmatas



Mums ir unikālas kopijas - grāmatas, kas izdotas pirms 1939. gada un 
ko ziedojusi Polijas un Amerikas kopiena.
Mēs glabājam absolventu hronikas, kuras ir ļoti populāras bijušo 
studentu salidojumu laikā.



Programma MOL/MOL 
NET+



Lasītavā ir neliels Multimediju informācijas centrs, kuru var izmantot gan 
studenti, gan skolotāji, gan vecāki.

Viņu rīcībā ir četri datori un daudzfunkcionāla ierīce.
Pašlaik skolas lasītavu bieži izmanto arī vidusskolas un profesionālajiem 

eksāmeniem. Ierobežoto telpu dēļ skolā to izmanto arī kā klasi 
svešvalodu apguvei grupās.



Bibliotēka ir neatņemama Giżycko Elektronikas un 
informācijas tehnoloģiju skolas sastāvdaļa.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir studentu 
lasīšanas un informēšanas interešu rosināšana, viņu 
lasīšanas kultūras veidošana un atbalsts skolotājiem 

didaktiskā un izglītības procesa īstenošanā.





"Mūsu bibliotēka ir radoša un izpalīdzīga, 
jūs vienmēr varat kaut ko lūgt, un jūs 
aiziesiet ar smaidu sejā.
Mūsu skolas bibliotēkā ir visas grāmatas, 
no kurām izvēlēties, pārtraukumos varat 
lasīt grāmatas bibliotēkā un atpūsties. "

Adam Polakowski, 2 iag



"Ikreiz, kad jums ir ilgāks brīvais brīdis, pirms vai pēc 
skolas, varat pavadīt šo laiku bibliotēkā. Kamēr tur 
esat, varat izmantot daudzo pieejamo grāmatu 
priekšrocības vai satikt interesantas personības. Pat 
ja neesat lasītājs, vienmēr varat paļauties uz miera 
brīdi. "

Kacper Ozygała, 2 iag



"Es nelasu grāmatas, grāmatu izsniegšanas 
dēļ esmu bijis bibliotēkā pāris reizes. Tā ir 

klusa, mājīga vieta,
tieši tāda, kādai jābūt bibliotēkai. "

Kacper Jankowski, 2 iag



Paldies par uzmanību
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