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Podstawowe dane o Bibliotece

Biblioteka stawia sobie za cele: 
rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych 
oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wœród 
naszych odbiorców.

Nasze placówki

Biblioteka g³ówna ul.Gawedziarzy 8
 - Biblioteka dla dzieci Nr 51
 - Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 55
 - Kawiarenka internetowa
 - Sala spotkañ 
 - Sala plastyczna

Filie - Nowy Rembertów
  Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 61
  ul.Niedzia³kowskiego 25/2

Filia - Wygoda
  Wypo¿yczalnia dla doros³ych i m³odzie¿y Nr 57
  ul.Che³m¿yñska 27/35  
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· Poniedziaùek 9.00 - 16.00 
· Wtorek 12.00 - 19.00  
      Úroda 12.00 - 19.00 
· Czwartek 9.00 - 16.00 
· Piàtek 12.00 - 19.00 

· Poniedziaùek 12.00 - 
19.00 

· Wtorek 12.00 - 19.00  
      Úroda 9.00 - 16.00 
 · Czwartek 12.00 - 19.00 

Poniedzia³ek-
Pi¹tek 10.00 -19.00



Zadania Biblioteki:

1.
   materia³ów bibliotecznych; 
2.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie
  materia³ów bibliotecznych dotycz¹cych naszej
  Dzielnicy; 
3. Szerzenie wiedzy poprzez popularyzacje czytelnictwa 
4. Dzia³alnoœæ informacyjno-bibliograficzna;
5. Doskonalenie form i metod pracy z czytelnikiem;
6. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami 
    kultury, organizacjami, towarzystwami;
7. Wspó³dzia³anie z Urzêdem dzielnicy w pomocy
  w realizacji celów oœwiatowych, kulturalnych i 
  informacyjnych. 
     

Wypo¿yczanie i udostêpnianie na miejscu  ksi¹¿ek i 
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Nasza Biblioteka w latach 2009-2013 

        Wielkoœci ksiêgozbioru przypadaj¹cej  na 100
        mieszkañców nastêpuj¹ce miejsca

          2009 - 11 miejsce
          2010 - 9  miejsce 
          2011 - 9 miejsce
          2012 - 9 miejsce
          2013 - 7 miejsce

Zakup nowoœci wydawniczych na 100
 mieszkañców

2009 - 3 miejsce
2010 - 3 miejsce
2011 - 1 miejsce
2012 - 7 miejsce
2013 - 5 miejsce

Iloœæ czytelników na 100 mieszkañców
2009 - 5 miejsce
2010 - 7 miejsce
2011 - 5 miejsce
2012 - 5 miejsce
2013 - 5 miejsce
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Wypo¿yczony ksiêgozbiór na 100 mieszkañców
2009 - 11 miejsce
2010 - 12 miejsce
2011 - 5 miejsce
2012 - 4 miejsce
2013 - 6 miejsce



Imprezy organizowane w Bibliotece

Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
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Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i 
szkó³ podstawowych z Rembertowa, 
Marek, Zielonki, Pragi Po³udnie, 
Weso³ej i Halinowa. 

Dzieci zapozna³y siê z 
poezj¹: J.Brzechwy, J.Tuwima,
M. Strza³kowskiej  oraz innymi 
poetów.
W lekcjach uczestniczy³o 
oko³o 600 dzieci.
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Zajêcia by³y przygotowane w 
ciekawej formie teatralnej. 
Po zajêciach, maluchy
tworzy³y same prace plastyczne,
które zabiera³y potem do domu.
Czytany  wierszy dla niektórych
dzieci  by³ ich pierwszym  
spotkaniem z nieznanym 
tekstem.
Dzieci poznaj¹ piêkno
formy jak¹ s¹ te ma³e miniatury
literackie.



Wspólnie ze szko³ami i przedszkolami
zorganizowali œmy I Rembertowski Konkurs
Poezji. “Kochamy Poezjê .. Wiersze Tuwima 
oraz  Brzechwy jeszcze raz “
recytowa³y dzieci od 3-6 lat.
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Jak wielkim zainteresowaniem
cieszy³a siê pierwsza edycja
konkursu, mo¿e wskazaæ 
liczba uczestników 
startuj¹cych - 70 dzieci.
Komisja w sk³adzie: 
przedstawiciela nauczycieli,

                                            logopedy, bibliotekarza i dzieci w 
                                            ci¹gu 2 dni  wybra³a fina³ow¹ 21. 
                                            Nagrodê za I miejsce odebra³a Zosia 
                                            Bulsewicz za recytacjê “Kozio³eczka”,
                                            2 miejsce zajê³a Iga Zimna
                                            recytujaca “¯urawia”
                                            3 miejsce zaj¹³ Micha³ K³osowski 
                                            za “Okulary”



Wspó³praca ze szko³ami oraz
przedszolami zaowocowa³a wymian¹ teatraln¹.
Spektakle najm³odszych artystów cieszy³y siê 
duzym zainteresowaniem. 
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Dzieci uczestniczy³y równie¿ w spektaklach 
przygotowanych przez profesjonalny zespó³
                                       aktorski.

12

Spektakl “Ksiê¿niczka i Mozart” 
zabra³ dzieci w przepiekn¹
krainê muzyki mistrza epoki
klasycyzmu.

“Korsarz” to opowieœæ dziêki
której nawet najm³odsi stali siê 
wilkami morskimi.

“Królewna na ziarnku grochu”
w przewrotny sposób pokaza³a ¿e
 czasami tak trudno znale¿æ tego
upragnionego rycerza. 

Najm³odsi czytelnicy i ci
trochê starsi czekaja na
spotkania z sztuk¹
 teatraln¹.Wejœcia s¹ 
bezp³atne dla wszystkich
uczesników. 

Na Miko³ajki sfrun¹³
do naszej Biblioteki

ca³y zastêp anio³ów. 
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