Biblioteka szkolna - informacje ogólne
Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji
czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia,
opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktycznowychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych
zadań materiały informujące o nich i udostępnia je.
Nasza biblioteka zapewnia informacje w trzech podstawowych zakresach:
- tradycyjne dokumenty biblioteczne (książki i czasopisma),
- zbiory audiowizualne,
- informacje i dokumenty dostępne w Internecie.
Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 6168 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne.
Posiadamy również zbiory multimedialne.
Jednym z podstawowych założeń reformy systemu oświaty jest zapewnienie uczniom
możliwości korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej. Skomputeryzowana biblioteka
szkolna wydajnie wspiera realizację tego zadania. Biblioteka została przekształcona w Centrum
Multimedialne. Znajdują się w nim
4 stoliki czytelniane, księgozbiór podręczny wraz
z czasopismami oraz stoliki z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do
Internetu i wyposażonymi w nagrywarkę DVD. Wyodrębniono też miejsce na "kącik maturzysty",
w którym znajdują się Informatory dla kandydatów na studia, wszelkiego rodzaju broszury
maturalne. Centrum jest także wyposażone w drukarkę laserową oraz skaner.
Multimedialne Centrum Informacji rozwija zainteresowania uczniów, stwarza im możliwość
kontaktów międzyludzkich, przygotowuje do twórczego myślenia a także wspiera nauczycieli
w procesie dydaktycznym. MCI oferuje duży wybór czasopism dla uczniów i nauczycieli.
Uczniowie chętniej odwiedzają bibliotekę, jest dla nich bardzo atrakcyjnym miejscem w szkole.
Jest to już biblioteka stwarzająca czytelnikowi nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania
wiedzy.
W bibliotece jest wyznaczone miejsce przeznaczone na czytelnię oraz kącik dla
maturzystów z informacjami o wyższych uczelniach.

Kiermasz używanych podręczników
W pierwszym tygodniu września 2013 r. bibliotece szkolnej odbył się kiermasz używanych
podręczników. Starsi uczniowie sprzedawali książki swoim młodszym kolegom. Zainteresowanie tą
formą zakupów podręczników było ogromne- już w pierwszym dniu kiermaszu udało się sprzedać
większość książek. Wśród młodzieży akcja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem, gdyż
uczniowie mogli nabyć książki po zdecydowanie niższej cenie niż w księgarni.

