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LOKALIZACJA

Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji znajdują się 
w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

przy ulicy Ciepłej 32.

Pomieszczenie zlokalizowane jest na pierwszym piętrze.



KRÓTKO O HISTORII

ü Biblioteka rozpoczęła działalność 1 września 2005 r. 
z zerowym księgozbiorem. Pierwsze książki pochodziły 
z różnorodnych darowizn;
ü Od początku przy bibliotece funkcjonuje pracownia
komputerowa wcześniej nazwana Internetowym Centrum 
Informacji Multimedialnej;
ü Biblioteka znajdowała się w trzech różnych lokalizacjach:
przy ulicy Żabiej 5, Sokólskiej 1 od oraz przy Ciepłej 32.
ü W obecnej siedzibie biblioteka funkcjonuje od 1 września
2017 r.;



ZDJĘCIA ARCHIWALNE



W SKŁAD BIBLIOTEKI WCHODZĄ:

ü Wypożyczalnia;

ü Multimedialne Centrum Informacji;

ü Czytelnia.



WYPOŻYCZALNIA

Główną częścią biblioteki jest wypożyczalnia, która ma 
w swoich zasobach prawie 7 tysięcy woluminów.

Gromadzimy książki dostosowane do potrzeb bardzo 
różnorodnych użytkowników, tj. słuchaczy szkoły 

podstawowej, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej, 
jak i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W związku 
z tym w swoich zasobach posiadamy literaturę naukową, 

popularnonaukową oraz piękną.



WYPOŻYCZALNIA
Posiadamy podręczniki szkolne 
oraz podręczniki do kształcenia 
zawodowego z różnych dziedzin, 
m.in. florystyki, informatyki czy 
ekonomii.

W ramach literatury pięknej mamy 
w swoich zasobach nie tylko 
lektury szkolne, lecz także szeroki 
wybór beletrystyki - kryminały, 
romanse, powieści podróżnicze, 
fantastykę czy powieści 
historyczne.

Posiadamy także szeroki wybór 
biografii ważnych postaci 
historycznych i współczesnych 
bohaterów zbiorowej wyobraźni.



WYPOŻYCZALNIA
Dzięki efektywnej współpracy 
z Białostocką Akademią Rodziny 
posiadamy w swoich zasobach szeroki 
zakres literatury pedagogicznej, 
psychologicznej i poradnikowej mówiącej 
o problemach rodzinnych, wychowaniu 
dzieci i relacjach między małżonkami.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy 
się również szeroko reprezentowana 
literatura dla najmłodszych czytelników.

Gromadzimy również wybór literatury 
regionalnej, słowniki i encyklopedie, 
atlasy geograficzne i historyczne oraz 
książki z zakresu doradctwa zawodowego.



WYPOŻYCZALNIA
Istotną część wypożyczalni stanowią zbiory audiowizualne, tj. 
płyty CD i DVD, które obejmują ponad 200 pozycji. Wśród 
nich są:
- programy edukacyjne,
- multimedialne słowniki i encyklopedie,
- ekranizacje lektur szkolnych,
- filmy fabularne,
- filmy instruktażowe do kształcenia zawodowego.



WYPOŻYCZALNIA
Biblioteka Centrum jest dobrze zaopatrzona w książki Henryka 
Sienkiewicza, przyszłego patrona placówki.
Posiadamy również książki o pisarzu - analizy literackie, 
interpretacje oraz biografie.
Mamy również pozycję dla dzieci - fabularyzowaną biografię 
autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel.



SKRÓCONY REGULAMIN 
WYPOŻYCZALNI
1. Użytkownikiem biblioteki mogą zostać słuchacze, uczestnicy pozaszkolnych 
form kształcenia, nauczyciele i inni pracownicy Centrum, rodzice uczestniczący 
w zajęciach organizowanych przez Białostocką Akademię Rodziny oraz inne 
osoby za zgodą dyrektora Centrum.

2. 1. Zapisanie czytelnika do biblioteki następuje na podstawie dowodu 
osobistego lub legitymacji słuchacza.

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
4. Czytelnicy zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki na 
2 tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 
(w semestrze – w przypadku zakończenia nauki w semestrze jesiennym) lub 
przed zakończeniem kursu.



MULTIMEDIALNE 
CENTRUM INFORMACJI

ü Obejmuje cztery stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu 
i drukarki.

ü Na komputerach zainstalowane są 
podstawowe programy tekstowe oraz 
graficzne, a także czytnik plików pdf.

ü Komputery służą przygotowywaniu 
prac semestralnych, szukaniu 
informacji i nauce. Można z nich także 
korzystać w celach rekreacyjnych 

     w czasie wolnym od zajęć.



SKRÓCONY REGULAMIN MCI
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy słuchacze 
i pracownicy Centrum w godzinach otwarcia biblioteki.

2. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się 
instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących 
oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela-
bibliotekarza.

3. W przypadku logowania się gdziekolwiek przed opuszczeniem stanowiska 
należy się wylogować (korzystając z komunikatora, usunąć także swój profil). 
Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć wszystkie zapisane pliki.

4. Korzystający z komputera odpowiada finansowo za wyrządzone szkody 
(uszkodzenie, zniszczenie sprzętu, oprogramowania, zawirusowanie itp.).



CZYTELNIA
Czytelnia jest miejscem udostępniania prasy i czasopism. Użytkownicy 
mają prawo korzystać z nich na miejscu, w pomieszczeniu biblioteki.

W czytelni gromadzimy:
- „Gazetę Wyborczą” ze wszystkimi dotatkami, m.in. 
„Dużym Formatem” i „Wysokimi Obcasami”; 

- „Głos nauczycielski”;

- „Bibliotekę w szkole”;

- „Wiedzę i życie”;

- „Nową Fantastykę”,

- „Florę”;

- „Digital Camerę”;

- Poligrafikę.



CZYTELNICY CZYTELNIKOM

Od lutego 2020 r. biblioteka prowadzi 
akcję „czytelnicy czytelnikom”.

Celem projektu jest dzielenie się 
literaturą. Każdy może przynieść 

książkę, której nie potrzebuje, a chce 
się nią podzielić z innymi 

czytelnikami. Każdy może również 
wziąć książki, które zwróciły jego 

uwagę i chciałby je przeczytać. 
Zabranych pozycji nie trzeba zwracać.

Regał przeznaczony do wymiany 
książek stoi przy wejściu do biblioteki.



NIEKTÓRE DZIAŁANIA 
BIBLIOTEKI

- organizacja Miejskiego 
Konkurs Fotograficznego,

- koordynacja projektu 
Białostockie Talenty XXI 
wieku,

- przygotowanie obchodów 
Narodowego Czytania,

 



NIEKTÓRE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

- obchody 
Międzynaroowego 
Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych;

- organizacja wystaw;

- kiermasz taniej książki;

- udział w akcji „Upoluj 
swoją książkę”;



NIEKTÓRE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

- udział w przygotowywaniu 
uroczystości szkolnych



ZAPRASZAMY DO 
KORZYSTANIA 
Z  BIBLIOTEKI

M. Bienasz, L.A. Smyk


