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- Ponad 

32 tys. 

egzemplarzy 
książek
- Wolny dostęp 
do półek 



bogate, różnorodne zbiory



U nas z pewnością  znajdziesz coś dla siebie

książki popularnonaukowe i popularne do czytania 
nieomal na każdy temat i dla każdego



Często kupowane lub ofiarowane 
NOWOŚCI



Dla Czytelników: 

2 nowe komputery, 2 drukarki 

w tym kolorowa, skaner, szybkie, 
stałe łącze internetowe



Szczegółowy katalog i obszerna 
kartoteka bibliograficzna online: 

m024162.molnet.mol.pl 

szybko znajdziesz informację na każdy TEMAT



Informacja o KSIĄŻCE



Konto CZYTELNIKA



ZESTAWIENIA bibliograficzne



w dni 
nauki 
szkolnej

7.00 - 15.00



Dzięki naszym zbiorom przygotujesz 
interesujący referat lub gazetkę ścienną



Obszerna kartoteka ilustrowana 
i oryginalna kartoteka regionalna





Czytelnia to CISZA, miła atmosfera, 
gry planszowe, pufy…



Czytelnia to CISZA, miła atmosfera, 
gry planszowe, pufy…



Sporo miłych kącików



W naszych zbiorach znajdziesz także 
cymelia – klejnoty z lat 1830 - 1945 



Koło BIBLIOFIL 
spotkania środy: 11.25 -11.40



BIBLIOFILE 2022/2023
zapraszają - jest miejsce dla Ciebie!



- Baterie
- Nakrętki
- Znaczki
- Telefony

ZBIERAMY – środowisku 
i misjonarzom pomagamy

- Zegarki
- Klocki 

LEGO
- Srebro 

- Monety  





- Baterie
- Nakrętki
- Znaczki
- Telefony

W celach ekologicznych, 
i charytatywnych ZBIERAMY:



dla bezdomnych 
psów i kotów



dla PSÓW i KOTÓW
ze Schroniska w Rybniku ZBIERAMY

– DOBREJ JAKOŚCI (ze sklepu zoologicznego) suchą 
lub mokrą karmę dla psów i kotów, 
(np. Brit, Acana, Wiejska Zagroda, Purizon, Animonda, 
Rocco, Dolina Noteci itp. - zwierzęta chorują, gdy są karmione gorszymi 

karmami)

– drewniany żwirek dla kotów
– metalowe miski
– koce, legowiska, ręczniki
(wykładziny, dywany ostatniego dnia akcji)

– obroże, smycze, szelki
– szampony, szczotki, grzebienie

Od 20 IX do 5 X (do biblioteki)





Co roku organizujemy TURNIEJE klas



Często zapraszamy do udziału 
w różnorodnych KONKURSACH



LAUREACI Turnieju Klas 2022



Piąty Urszulański 
Dzień Postaci z Książki



4 października 2022



Organizujemy wystawy, ciekawe spotkania



Polecamy różnorodne 
prezentacje multimedialne



często aktualizowana strona internetowa

bsip.miastorybnik.pl/zsu



INSTAGRAM biblioteki ZSU



BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
KLAS I - III

Opiekun Biblioteki: Dominika Sitko

Ponad 
5 tys. książek

poniedziałek: 
12.30 - 14.00
wtorek: 12.30 - 14.00
środa: 10.00 - 13.30
czwartek: 11.30 - 14.00
piątek: 12.30 - 13.30



BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
KLAS IV – VI - Servioteka

Opiekun Biblioteki: - Faustyna Kubica

Ponad 
4 tys. książek

poniedziałek: 7.30-8.30 
oraz 13.30-14.30
wtorek: 12.30-13.30
środa: 13.30-14.30
czwartek: 12.30-13.30
piątek: 12.30-13.30



Najważniejszy w bibliotece? 
- CZYTELNIK!


