
Projekt Nr 2019-1-PL01-KA201-065421  
”Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”

Szkolenie w Giżycku. Listopad 2020

Organizacja biblioteki Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku

Organizacja biblioteki Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku

Autor: Waldemar Bargiel
Zespół Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku
Fotografie: Zasoby własne 
Licencja   CC BY-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/


Integralna część szkoły



Pierwszy wpis do księgi 
inwentarzowej księgozbioru – 

1946.
W chwili powołania (1968) – 

15 226 woluminów.
Obecnie – 39 445 woluminów



4 pomieszczenia:
1 czytelnia

3 miejsca do wypożyczania

W latach 90-tych – największa biblioteka szkolna w mieście 
pod względem ilości woluminów.



Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa (2017-2018) – 
zakupiono ponad 600 nowych książek



Mamy egzemplarze unikatowe – książki wydane przed 1939 rokiem, 
podarowane przez polonię amerykańską.
Prowadzimy kroniki absolwentów, które podczas ich zjazdów cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem. 



Program MOL/MOL NET+



W czytelni funkcjonuje skromne Multimedialne Centrum Informacji, 
z którego mają możliwość korzystania uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
Do ich dyspozycji są cztery komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne. 

Obecnie w czytelni szkolnej często odbywają się także egzaminy 
maturalne czy zawodowe. Wykorzystywana jest ona, wobec trudności 
lokalowych szkoły, również jako sala lekcyjna służąca do nauki języków 

obcych w grupach.



Biblioteka jest integralną częścią Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Informatycznych. 

Do jej najważniejszych zadań należy rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych i informacyjnych 
uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej 

oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji 
procesu dydaktycznego i wychowawczego. 





„Nasza biblioteka grzeszy kreatywnością i 
pomocą, zawsze można o coś zapytać 
i wyjdzie się z uśmiechem na twarzy.   
W naszej bibliotece szkolnej są wszystkie 
książki do wyboru, na przerwach można 
czytać w niej książki i się zrelaksować.”

Adam Polakowski, 2 iag



„Zawsze gdy ma się dłuższą chwilę przed, też po 
lekcjach można spędzić ten czas w naszej bibliotece. 
Podczas pobytu możemy skorzystać z wielu 
dostępnych książek lub spotkać ciekawe osobistości. 
Nawet gdy nie jest się czytelnikiem, można zawsze 
liczyć na chwilę spokoju.”

Kacper Ozygała, 2 iag



„Nie czytam książek, bywałem w niej 
parę razy z racji wypożyczenia lektury. 

Jest cichym przytulnym miejscem, 
Właśnie takim jakim powinna być biblioteka.”

Kacper Jankowski, 2 iag



Dziękuję za uwagę
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