
Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  w 

Dzielnicy Rembertów
w roku 2015

                                                                                        
W skład Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 

Warszawy  wchodzą  następujące placówki:
Biblioteka Główna na ul. Gawędziarzy 8 (Stary Rembertów)
- Biblioteka dla dzieci nr 51 
- Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55
- Kawiarenka internetowa
- Administracja

Filie Biblioteki
- Wypożyczalnia Nr 61  ul. Niedziałkowskiego 25/2 (Nowy Rembertów)
- Wypożyczalnia Nr 57 ul. Chełmżyńska 27/36 ( Wygoda)

Biblioteki udostępniają swoje księgozbiory w następujących godzinach:
- Biblioteka na Gawędziarzy 8  10.00-19.00

Filie 
Wypożyczalnia Nr 61 ul. Niedziałkowskiego 25/2

• Poniedziałek  8.00 - 19.00
• Wtorek  8.00 - 19.00
• Środa  12.00 - 19.00
• Czwartek  9.00 - 16.00
• Piątek  12.00 - 19.00

Wypożyczalnia Nr 57 ul. Chełmżyńska 27/35
• Poniedziałek  12.00 - 19.00
• Wtorek  12.00 - 19.00
• Środa  8.00 - 16.00
• Czwartek  8.00 - 19.00
• Piątek   8.00 - 19.00

Obsługa Biblioteki
Biblioteka na Gawędziarzy 8
- Biblioteka dla dzieci nr 51  - 4 Bibliotekarzy
- Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55 – 4 Bibliotekarzy, Pomoc bibliotekarza/ wożna
- Kawiarenka internetowa-  1 Informatyk 
- Administracja - Dyrektor, Główna księgowa

Filie Biblioteki
- Wypożyczalnia Nr 61  ul. Niedziałkowskiego 25/2 (Nowy Rembertów) – 1,5 etatu 
Bibliotekarz – 2 osoby, Woźna



- Wypożyczalnia Nr 57 ul. Chełmżyńska 27/36 ( Wygoda) - 1,5 etatu Bibliotekarz – 2 
osoby, osoba sprzątająca na umowę zlecenie

Czytelnictwo w Rembertowie

Do Biblioteki zapisanych było  12870 osób.
Czytelnicy, którzy choć raz w 2015r. skorzystali z ksiegozbioru to  6371 osób.
Liczba użytkowników Biblioteki w 2015 roku to 17056 osób – zaliczyć tu można 
korzystających  z  imprez,  miejsca  spotkań  jakim  jest  Biblioteka,  kawiarenki 
internetowej i różnego rodzaju atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Czytelnicy odnawiający lub zapisani do Biblioteki według grup wiekowych

Placówka Czytelnicy którzy 
odnowili zapis
w 2015r 

Grupa wiekowa
do 
5 
lat

6-12 13-
15

16-
19

20-
24

25-
44

45-
60

 <6
0 

Biblioteka  dla  dzieci 
Nr 51  1

1913 146 616 214 116 46 567 138 70

Wypożyczalnia Nr 55 2692 18 81 113 197 362 1053 526 342
Filia  Wypożyczalnia 
Nr 57 
( Wygoda) 

734 6 69 33 39 62 266 178 81

Wypożyczalnia  Nr  61 
Nowy Rembertów

1032 13 94 63 51 89 352 218 152

Porównanie rok do roku 
Placówka Czytelnicy którzy odnowili zapis 

w 2014
Czytelnicy którzy odnowili zapis 

w 2015r

Biblioteka dla dzieci Nr 51  1 4679 4605
Wypożyczalnia Nr 55 
Filia Wypożyczalnia Nr 57 
( Wygoda) 

690 734

Wypożyczalnia  Nr  61   Nowy 
Rembertów

1041 1032

                            6410 6371

Czytelnicy w podziale na wypożyczalnie



1
2
3
4

1. Biblioteka dla dzieci Nr 51  1
2. Wypożyczalnia Nr 55 
3. Filia Wypożyczalnia Nr 57 
( Wygoda) 
4. Wypożyczalnia Nr 61  Nowy Rembertów

Czytelnicy w podziale na osiedla Dzielnicy Rembertów

1
2
3

1. Stary Rembertów
2. Nowy Rembertów
3. Wygoda

Przynależność zawodowa czytelników

Placówka Dzieci Uczniowie Studenci Pracownicy 
umysłowi

Pracownicy
fizyczni

Rolnicy Inni
zatrudnieni

Emeryt Nie zatrudnieni

Biblioteka  dla 
dzieci Nr 51

76 1059 39 486 42 2 103 31 75

Wypożyczalnia 
Nr 55

8 599 326 1020 101 2 277 120 239
Filia
 Wypożyczalnia
 Nr 57 

1 178 55 310 50 1 61 35 43



( Wygoda)
Wypożyczalnia 
Nr  61   (Nowy 
Rembertów)

2 289 72 345 65 1 71 36 151

Księgozbiór

Biblioteka  łącznie  we wszystkich  placówkach  posiada  79453  woluminów  książek  i  1470 
zbiorów multimedialnych w tym 619 audiobooków.

W poszczególnych placówkach Wypożyczalnie posiadają następującą ilość woluminów

Placówka Ilość woluminów książek

Biblioteka dla dzieci Nr 51 Gawędziarzy 8
17865

Wypożyczalnia  Nr 55 Gawędziarzy 8
27500

Filia Wypożyczalnia Nr 57 ( Wygoda) 13986

Wypożyczalnia  Nr 61  (Nowy Rembertów) 21462

Zakup księgozbioru

Biblioteka w 2015r. książki pozyskała z następujących źródeł :
 - zakupy z dotacji dzielnicy i środków własnych ( opłaty)  
- zakup z Budżetu partycypacyjnego 2015 
- zakupy z Biblioteki Narodowej w ramach programu Zakup nowości wydawniczych 
dla   
    Bibliotek”
- dary od czytelników

Ilość nowych  książek  w poszczególnych Wypożyczalniach 

Zakupy książek w wolumina z dotacji Dzielnicy oraz środków własnych  do Wypożyczalni

Placówka
Ilość

Biblioteka dla dzieci Nr 51 
264

Wypożyczalnia   Nr 55 386



Filia
 Wypożyczalnia Nr 57 ( Wygoda) 243
Wypożyczalnia   Nr 61  (Nowy Rembertów)

301

Ilość zakupionych książek  z Budżetu partycypacyjnego 2015 do Biblioteki 

Placówka
Ilość

Biblioteka dla dzieci Nr 51 457

Wypożyczalnia   Nr 55
294

Filia
 Wypożyczalnia Nr 57 ( Wygoda)

0

Wypożyczalnia   Nr 61  (Nowy Rembertów) 0

Zakup  książek  z  dotacji  Biblioteki  Narodowej  w  ramach  programu  „Zakup  nowości 
wydawniczych dla Biblioteki 2015 

Placówka
Ilość

Biblioteka dla dzieci Nr 51 0

Wypożyczalnia   Nr 55
0

Filia
 Wypożyczalnia Nr 57 ( Wygoda)

243

Wypożyczalnia   Nr 61  (Nowy Rembertów) 242

Dary od Czytelników 

Placówka
Ilość

Biblioteka dla dzieci Nr 51 202

Wypożyczalnia   Nr 55 760
Filia
Wypożyczalnia Nr 57 ( Wygoda)

58

Wypożyczalnia   Nr 61  (Nowy Rembertów) 36

Biblioteka prowadzi zakupy uzależnione od potrzeb czytelników, maja Oni wpływ poprzez 
zgłaszanie  potrzebnych  książek  bezpośrednio  u  bibliotekarzy.  Zakupy  są  planowane, 
wcześniej,  dzięki  umowie  z  Firmą Księgarska  Azymut  robimy zakupy z rabatem jest  to 
średnio o 5-8 zł taniej niż na półkach księgarskich. Kupujemy najczęściej literaturę piękną i 
beletrystyczną  polska i  obcą,  książki  popularnonaukowe i  wiele  przydatnych  czytelnikom 
dzieł również naukowych.  



Wydatki na zakup książek  

Placówka Zakup z dotacji 
oraz środków 

własnych

Zakup z 
Budżetu

partycypacyjnego 
2015

Zakup z dotacji 
Biblioteki 
Narodowej

SUMA

Biblioteka dla dzieci Nr 51
3853,06 7426,86 0 11279,92

Wypożyczalnia .  Nr 55
12665,17 7548,40 0 20213,57

Filia
 Wypożyczalnia Nr 57 
( Wygoda)

8670,80 0 6000,00 14670,80

Wypożyczalnia  Nr 61  (Nowy 
Rembertów)

7513,88 0 6000,00 13513,88

Kawiarenka  internetowa  – 
audiobooki 

2345,01 2345

35047,92 14975,26 12000,00 62023,18

Wypożyczanie  księgozbioru

Placówka
Ilość wypożyczeń 

2014
Ilość wypożyczeń

 2015

Biblioteka  dla  dzieci  Nr  51 
Gawędziarzy 8

24181 26911

Wypożyczalnia  Nr 55     Gawędziarzy 
8

47355 46935

Filia  Wypożyczalnia Nr 57 
( Wygoda)

9575 11988

Wypożyczalnia   Nr  61   (Nowy 
Rembertów)

16842 18258

Nasi  czytelnicy  mogą  zarówno wypożyczać  książki  do domu  jak i  korzystać  z  nich   w 
czytelni. Wszystkie placówki umożliwiają rezerwacje książek przez Czytelników od godziny 
20.00 do godziny 8.00 następnego dnia. Książki są wówczas do odbioru w placówce w które 
zostały zamówione (od godziny 10.00 w Bibliotece na Gawędziarzy 8 lub w godzinach pracy 
Filii). 
Czytelnicy  mogą  sprawdzać  co  w  obecnej  chwili  jest  najbardziej  poczytne,  jest  również 
możliwość  sprawdzania  w  internetowym  katalogu  Biblioteki  książek,  które  ostatnio 
zakupiono- nowości w poszczególnych placówkach. 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 51     

POZ. TYTUŁ: WYP.

1
Zaczarowana zagroda     

Alina Centkiewiczowa ; Czesław Jacek Centkiewicz ; ilustr. 
Stanisław Rozwadowski.

30

2 Anaruk chłopiec z Grenlandii     
Czesław Jacek Centkiewicz. 28

http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Anaruk%20ch%B3opiec%20z%20Grenlandii
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Anaruk%20ch%B3opiec%20z%20Grenlandii
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php


3
Lew, czarownica i stara szafa     

Clive Staples Lewis ; il. Pauline Diana Baynes ; tł. Andrzej 
Polkowski.

23

4
Przygody Tomka Sawyera     

Mark Twain ; tł. [z ang.] Paweł Beręsewicz ; il. Suren 
Vardanian ; [oprac. Agnieszka Sabak].

14

5 W pustyni i w puszczy     
Henryk Sienkiewicz ; opracowała Barbara Włodarczyk. 13

6 Anaruk, chłopiec z Grenlandii     
Czesław Jacek Centkiewicz. 12

7 Cudaczek Wyśmiewaczek     
Julia Duszyńska ; il. Jarosław Żukowski. 12

8 Krzyżacy     
Henryk Sienkiewicz. 11

9 Legendy warszawskie     
Artur Oppman ; ilustr. Elżbieta Murawska. 11

10 Władca Lewawu     
Dorota Terakowska ; ilustr. Jerzy Skarżyński. 11

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 55     

POZ. TYTUŁ: WYP.

1 Kwitnący krzew tamaryszku     
Wanda Majer-Pietraszak. 7

2 Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet     
Stieg Larsson ; przeł. Beata Walczak-Larsson. 7

3 Pochłaniacz     
Katarzyna Bonda. 7

4 Tylko martwi nie kłamią     
Katarzyna Bonda. 7

5 Florystka     
Katarzyna Bonda. 6

6 Wojna nie ma w sobie nic z kobiety     
Swietłana Aleksijewicz ; przeł.[ z ros.] Jerzy Czech. 6

7 Zdarzyło się nad jeziorem Mystic     
Kristin Hannah ; tł. Barbara Cendrowska-Werner. 6

8 Bluszcz prowincjonalny     
Renata Kosin. 5

9 Grzesznik     
Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jerzy Żebrowski. 5

10 Ja, inkwizytor [Książka mówiona] : bicz Boży     
Jacek Piekara. 5

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 57     

POZ. TYTUŁ: WYP.

1 Zaczarowana zagroda     
Czesław Centkiewicz ; Alina Centkiewicz. 8

2 Bajki robotów     5

http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Bajki%20robot%F3w
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Bajki%20robot%F3w
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Ja,%20inkwizytor%20%5BKsi%B1%BFka%20m%F3wiona%5D%20:%20bicz%20Bo%BFy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Ja,%20inkwizytor%20%5BKsi%B1%BFka%20m%F3wiona%5D%20:%20bicz%20Bo%BFy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Grzesznik
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Grzesznik
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Bluszcz%20prowincjonalny
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Bluszcz%20prowincjonalny
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zdarzy%B3o%20si%EA%20nad%20jeziorem%20Mystic
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zdarzy%B3o%20si%EA%20nad%20jeziorem%20Mystic
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Wojna%20nie%20ma%20w%20sobie%20nic%20z%20kobiety
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Wojna%20nie%20ma%20w%20sobie%20nic%20z%20kobiety
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Florystka
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Florystka
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Tylko%20martwi%20nie%20k%B3ami%B1
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Tylko%20martwi%20nie%20k%B3ami%B1
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Poch%B3aniacz
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Poch%B3aniacz
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20M%EA%BFczy%BCni,%20kt%F3rzy%20nienawidz%B1%20kobiet
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20M%EA%BFczy%BCni,%20kt%F3rzy%20nienawidz%B1%20kobiet
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Kwitn%B1cy%20krzew%20tamaryszku
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=2&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Kwitn%B1cy%20krzew%20tamaryszku
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20W%B3adca%20Lewawu
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20W%B3adca%20Lewawu
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Legendy%20warszawskie
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Legendy%20warszawskie
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Krzy%BFacy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Krzy%BFacy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Cudaczek%20Wy%B6miewaczek
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Cudaczek%20Wy%B6miewaczek
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Anaruk,%20ch%B3opiec%20z%20Grenlandii
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Anaruk,%20ch%B3opiec%20z%20Grenlandii
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20W%20pustyni%20i%20w%20puszczy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20W%20pustyni%20i%20w%20puszczy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Przygody%20Tomka%20Sawyera
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Przygody%20Tomka%20Sawyera
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Lew,%20czarownica%20i%20stara%20szafa
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=1&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Lew,%20czarownica%20i%20stara%20szafa


Stanisław Lem.

3
Bracia Lwie Serce     

Astrid Lindgren ; il. Ilon Wikland ; przeł. Teresa 
Chłapowska.

5

4 Córeczka     
Liliana Fabisińska. 4

5 Dzieje Tristana i Izoldy     
adapt. Joseph Bedier ; tł. z fr. Tadeusz Żeleński. 4

6 Jeździec miedziany     
Paullina Simons. 4

7
Milczenie lodu     

Ragnar Jónasson ; przekład [z angielskiego] Radosław 
Januszewski.

4

8 My z poprawczaka     
Orfeusz Nowakowski. 4

9
Opowiadania wigilijne : pod choinkę od polskich 

pisarz y     
il. Ewa Poklewska-Koziełło ; il. Iwona Cała.

4

10 Skąpiec     
Molier ; przekł. z fr. Tadeusz Boy-Żelenski. 4

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 61     

POZ. TYTUŁ: WYP.

1 Robinson Kruzoe     
Daniel Defoe . 9

2 Dzieje Tristana i Izoldy     
Joseph BŐdier ; tł. Tadeusz Żeleński. 6

3 Szukaj mnie wśród lawendy. T. 1, Zuzanna     
Agnieszka Lingas-Łoniewska. 6

4 Folwark zwierzęcy : bajka     
George Orwell ; przeł. Bartłomiej Zborski. 5

5 Krzyżacy : [wydanie z opracowaniem]     
Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. 5

6 Spróbujmy od nowa     
Penny Jordan ; tłumaczenie: Krzysztof Puławski. 5

7
Zaczarowana zagroda     

Alina Centkiewiczowa ; Czesław Jacek Centkiewicz ; ilustr. 
Stanisław Rozwadowski.

5

8 Bunt serca     
Johanna Lindsey ; przekł. Władysław Masiulanis. 4

9 Gra pozorów     
Hilary Norman ; tł. [z ang.] Małgorzata Dobrowolska. 4

10 I wciąż ją kocham     
Nicholas Sparks ; z ang. przeł. Elżbieta Zychowicz. 4

http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20I%20wci%B1%BF%20j%B1%20kocham
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20I%20wci%B1%BF%20j%B1%20kocham
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Gra%20pozor%F3w
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Gra%20pozor%F3w
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http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Bunt%20serca
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Zaczarowana%20zagroda
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Spr%F3bujmy%20od%20nowa
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Spr%F3bujmy%20od%20nowa
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Krzy%BFacy%20:%20%5Bwydanie%20z%20opracowaniem%5D
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Krzy%BFacy%20:%20%5Bwydanie%20z%20opracowaniem%5D
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Folwark%20zwierz%EAcy%20:%20bajka
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Folwark%20zwierz%EAcy%20:%20bajka
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Szukaj%20mnie%20w%B6r%F3d%20lawendy.%20T.%201,%20Zuzanna
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Szukaj%20mnie%20w%B6r%F3d%20lawendy.%20T.%201,%20Zuzanna
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Dzieje%20Tristana%20i%20Izoldy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Dzieje%20Tristana%20i%20Izoldy
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Robinson%20Kruzoe
http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Robinson%20Kruzoe
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
http://www.rembertow.e-bp.pl/placowki.php
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http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20Sk%B1piec
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http://www.rembertow.e-bp.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=2&opis_ile=10&snf=1&sgf=1&szukaj=%20My%20z%20poprawczaka
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Promocja czytelnictwa

Zajęcia dla dzieci

Biblioteka  Publiczna  im.  Jana  Pawła  II  w  Dzielnicy  Rembertów  m.st. 
Warszawa  przykłada  dużą  wagę  do  promocji  czytelnictwa  wśród  najmłodszych 
mieszkańców  Rembertowa.  Poprzez  przeróżne  zajęcia  zachęcamy  dzieci  do 
odwiedzenia biblioteki i obcowania z literaturą.  
Prowadzenie  lekcji  bibliotecznych,  zajęcia  plastyczne,  głośne  czytania  bajek  to 
nieodzowny element naszej pracy, który też daje nam wielką satysfakcję.
Widzimy, że nasza działalność cieszy się wielkim zainteresowaniem. Okoliczne szkoły 
i przedszkola chętnie współpracują z naszą biblioteką, dowodem czego są liczne lekcje 
biblioteczne. Zajęcia indywidualne również znalazły grono stałych uczestników. Są 
dni, kiedy w bibliotece odbywa się kilka spotkań dziennie. Biblioteka tętni życiem, co 
przekłada się na stałe zainteresowanie książką wśród dzieci. 

Prowadzimy zajęci dla szkół podstawowych oraz przedszkoli zarówno z Rembertowa  
jak i okolicznych Dzielnic i miejscowości.

Biblioteka literacko i plastycznie : Szpak 

Dzi  spotkali my si  z  naszymi  m odymi  Czytelnikami  na  zaj ciach z  cyklu  "Bibliotekaś ś ę ł ę  
literacko i plastycznie".
Przeczytali my wierszyk  "O  szpaku,  który  chcia  wynaj  swój  domek"  i  wykonali myś ł ąć ś  
domek dla ptaszka. 

W dniu dzisiejszym na lekcji bibliotecznej go cili my dzieci z Przedszkola nr 376 iś ś  
uczniów 2 g ze Szko y Podstawowej nr 217.ł

http://bibrem51.blogspot.com/2015/10/biblioteka-literacko-i-plastycznie-szpak.html
http://3.bp.blogspot.com/-S6QYmFTXYyc/VkXk55WLszI/AAAAAAAAFlw/5Zmdzf-sNx8/s1600/1%2B1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lpwgmd6MGfE/Vh-LECoZ9MI/AAAAAAAAFgE/ZhjJtiIwjxQ/s1600/B1.JPG


Z przedszkolakami rozmawiali my o dobroci. Czytali my równie  bajk  „Szewczykś ś ż ę  
Dratewka”,  która  pokaza a  nam  czym  jest  dobro  i  dlaczego  warto  by  dobrym.ł ć ć  
 Oczywi cie wykonali my równie  prac  plastyczn , kaczuszk .ś ś ż ę ą ę

Uczniowie klasy 2 g pierwszy raz odwiedzili nasz  bibliotek . W czasie wizyty dziecią ę  
pozna y  zasady  zapisu  do  biblioteki  jak  i  z  niej  korzystania.  Oczywi cieł ś  
rozmawiali my o ksi kach oraz czytali my. Dzieci z zainteresowaniem wys ucha yś ąż ś ł ł  
opowiadania Renaty Pi tkowskiej „Bohater”. Na zako czenie wycieczki wykonali myą ń ś  
zak adki do ksi ki. ł ąż  

Ostatnie zajęcia przed zakończeniem roku szkolnego 

W tym tygodniu spotkali my si  z naszymi ma ymi czytelnikami na dwóch zaj ciachś ę ł ę  
plastycznych i lekcjach bibliotecznych. 
Dwie grupy z Przedszkola Kubu  Puchatek i Przyjaciele wybra y si  na wycieczk  doś ł ę ę  
biblioteki.
Ciep o przywitali my maluchy, dla wi kszo ci to by  pierwszy kontakt z bibliotek .ł ś ę ś ł ą  
Pokazali my dzieciom budynek i nasz ksi gozbiór. Dzieci dowiedzia y si  jak mogś ę ł ę ą 
zosta  naszymi czytelnikami i jakie fajne ksi ki mog  u nas wypo yczy .ć ąż ą ż ć
Na zako czenie spotkania przedszkolaki wykona y kolorowe prace plastyczne.ń ł

http://bibrem51.blogspot.com/2015/06/ostatnie-zajecia-przed-zakonczeniem.html
http://1.bp.blogspot.com/-HxpSKybLvtg/VhZZfJRdCJI/AAAAAAAAFeo/RaGIMJx3TKg/s1600/1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-1iuW4Wf-NMY/VhZZoL28DtI/AAAAAAAAFe8/aMq8XvOjoeo/s1600/s1.JPG


Pokazywanie postów oznaczonych etykietą biblioteka literacko i plastycznie.

Biblioteka literacko i plastycznie  – Laurka dla babci i dziadka 

Za nami pierwsze zaj cia z cyklu Biblioteka Literacko i Plastycznie, na którychę  
tworzyli my przepi kne laurki dla babci i dziadka. Przed zaj ciami plastycznymiś ę ę  

dzieci wys ucha y historyjki z serii Tupcio Chrupcio „Wizyta u dziadków”ł ł .

http://bibrem51.blogspot.com/2016/01/biblioteka-literacko-i-plastycznie-1.html
http://4.bp.blogspot.com/-x8CRmg529Yw/VqERTUGHCPI/AAAAAAAAFxA/WtsSSWAKKQM/s1600/b1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-1s2NwO6eOiw/VqERTaEw7jI/AAAAAAAAFw4/uIz5D7kS2lg/s1600/b2.JPG


Biblioteka tętni życiem 

Biblioteka  dla  Dzieci  i  Młodzieży  przykłada  dużą  wagę  do  promocji  czytelnictwa 
wśród  najmłodszych  mieszkańców  Rembertowa.  Poprzez  przeróżne  zajęcia 
zachęcamy dzieci do odwiedzenia biblioteki i obcowania z literaturą.  
Prowadzenie  lekcji  bibliotecznych,  zajęcia  plastyczne,  głośne  czytania  bajek  to 
nieodzowny element naszej pracy, który też daje nam wielką satysfakcję.
Widzimy, że nasza działalność cieszy się wielkim zainteresowaniem. Okoliczne szkoły 
i przedszkola chętnie współpracują z naszą biblioteką, dowodem czego są liczne lekcje 
biblioteczne. Zajęcia indywidualne również znalazły grono stałych uczestników. Są 
dni, kiedy w bibliotece odbywa się kilka spotkań dziennie. Biblioteka tętni życiem, co 
przekłada się na stałe zainteresowanie książką wśród dzieci. 

Biblioteka literacko i plastycznie : Franklin i wielka dynia 

Motywem przewodnim rodowych zaj  by a dynia. ś ęć ł
Przeczytali my opowiadanie  „Franklin  i  wielka  dynia”,  przedstawiaj ce  przygodyś ą  
wszystkim znanego ó wika, a potem wykonali my z papieru dyniowe ozdoby.ż ł ś

http://bibrem51.blogspot.com/2015/10/biblioteka-literacko-i-plastycznie.html
http://bibrem51.blogspot.com/2015/11/co-sie-dziao-w-bibliotece.html
http://3.bp.blogspot.com/-CSRK7yyyCB0/VqERTUC5NfI/AAAAAAAAFw8/EhhxgXsJZi8/s1600/b3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6kgK48w99DM/VjJbYtHRqVI/AAAAAAAAFjM/4c0XBNIxzko/s1600/b1.JPG


http://1.bp.blogspot.com/-6hjrcWFe6tQ/VjJbYn2G4LI/AAAAAAAAFjU/cHfcF--dcLM/s1600/b2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-XweF5pXVoHI/VjJbY2PoAHI/AAAAAAAAFjQ/MlN6ASggrS8/s1600/b3.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lpwgmd6MGfE/Vh-LECoZ9MI/AAAAAAAAFgE/ZhjJtiIwjxQ/s1600/B1.JPG


Goście, goście 

W dniu dzisiejszym na lekcji bibliotecznej go cili my dzieci z Przedszkola nr 376 iś ś  
uczniów 2 g ze Szko y Podstawowej nr 217.ł

Z przedszkolakami rozmawiali my o dobroci. Czytali my równie  bajk  „Szewczykś ś ż ę  
Dratewka”,  która  pokaza a  nam  czym  jest  dobro  i  dlaczego  warto  by  dobrym.ł ć ć  
 Oczywi cie wykonali my równie  prac  plastyczn , kaczuszk .ś ś ż ę ą ę

http://bibrem51.blogspot.com/2015/10/goscie-goscie.html
http://1.bp.blogspot.com/-XcBiOVy6QKw/Vh-LEdB1O4I/AAAAAAAAFgM/vtD3J1qVhjI/s1600/B2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-IJtOXfm2aGw/Vh-LEW9ia1I/AAAAAAAAFgI/1X2Cgf2X2RU/s1600/B3.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-HxpSKybLvtg/VhZZfJRdCJI/AAAAAAAAFeo/RaGIMJx3TKg/s1600/1.JPG


Uczniowie klasy 2 g pierwszy raz odwiedzili nasz  bibliotek . W czasie wizyty dziecią ę  
pozna y  zasady  zapisu  do  biblioteki  jak  i  z  niej  korzystania.  Oczywi cieł ś  
rozmawiali my o ksi kach oraz czytali my. Dzieci z zainteresowaniem wys ucha yś ąż ś ł ł  
opowiadania Renaty Pi tkowskiej „Bohater”. Na zako czenie wycieczki wykonali myą ń ś  
zak adki do ksi ki. ł ąż  

http://2.bp.blogspot.com/-UXBrw4PJsz4/VhZZfOcK5SI/AAAAAAAAFeg/6Ada8aTsfuo/s1600/2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-LwQK8vGqC_w/VhZZfJdRR9I/AAAAAAAAFek/6HZkrBPIZSA/s1600/3.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-yv0AVHYKeWk/VhZZoDvXXCI/AAAAAAAAFfA/jVjLZq5XVUk/s1600/s2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-n5bfQCtJHz4/VhZZn-f75OI/AAAAAAAAFe4/MJmv3dShWu0/s1600/s3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ZkinYDrQVn0/VhZZon2FRCI/AAAAAAAAFfE/YFA9bdH5K4w/s1600/s4.JPG


A wieczorem spotkali my si  z dzie mi na pierwszych zaj ciach z cyklu  ś ę ć ę Biblioteka 
literacko i plastycznie, tworzyli my przepi kne jesienne je yki.ś ę ż

 

Ostatnie zajęcia przed zakończeniem roku szkolnego 

http://bibrem51.blogspot.com/2015/06/ostatnie-zajecia-przed-zakonczeniem.html
http://1.bp.blogspot.com/-EpHJ4drN398/VhZZv42hnRI/AAAAAAAAFfg/lUc1HhuWemo/s1600/b1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-tijWS_0g8NE/VhZZv8HOr3I/AAAAAAAAFfY/wox35z3fVpo/s1600/DSC08148.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-MWwCfWMG8Z8/VhZZvzyuCnI/AAAAAAAAFfc/ti4Jv5zJVSk/s1600/DSC08149.JPG


W tym tygodniu spotkali my si  z naszymi ma ymi czytelnikami na dwóch zaj ciachś ę ł ę  
plastycznych i lekcjach bibliotecznych. 
Dwie grupy z Przedszkola Kubu  Puchatek i Przyjaciele wybra y si  na wycieczk  doś ł ę ę  
biblioteki.
Ciep o przywitali my maluchy, dla wi kszo ci to by  pierwszy kontakt z bibliotek .ł ś ę ś ł ą  
Pokazali my dzieciom budynek i nasz ksi gozbiór. Dzieci dowiedzia y si  jak mogś ę ł ę ą 
zosta  naszymi czytelnikami i jakie fajne ksi ki mog  u nas wypo yczy .ć ąż ą ż ć
Na zako czenie spotkania przedszkolaki wykona y kolorowe prace plastyczne.ń ł

http://1.bp.blogspot.com/-yqVlYzfMMzI/VYvT9jn-qwI/AAAAAAAAE6U/a5J2DLlf4Js/s1600/P1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-m8CTtEFtQHU/VYvT9sMilKI/AAAAAAAAE6Q/ctmnGF-UGKc/s1600/P2.JPG


We wtorek i rod  mia y miejsce zaj cia plastyczne, na których dzieci tworzy y laurkiś ę ł ę ł  
na Dzie  Taty i cyrkowe klauny.ń

http://4.bp.blogspot.com/-B-6_Uky_xTg/VYvT9Z9C7gI/AAAAAAAAE6g/1PPiSwCinuA/s1600/P3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-QYz-o-iSzM8/VYvT-dQqWKI/AAAAAAAAE6c/eu3mW1Tz6BA/s1600/P5.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-PvL4C9CII-4/VYvUKkqmLsI/AAAAAAAAE64/5cntPjyQ9hU/s1600/W1.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-3olKjRkLrYk/VYvUO2G_QQI/AAAAAAAAE7Q/f6R9w3HD-Fk/s1600/B2.JPG
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Wakacje wcale nie oznaczaj , e w naszej bibliotece b dzie nudno. Przez ca e  latoą ż ę ł  
zapraszamy  na  zaj cia  edukacyjno-plastyczne,  pokazy  filmów  i  przedstawieniaę  
teatralne.

Lekcje i zajęcia plastyczne 

Ostatnio  ma o  chwalili my  si  dzia alno ci  promocyjn  biblioteki.  Mog o  sił ś ę ł ś ą ą ł ę 
wydawa  e nic si  nie dzia o, ale nie zwalniamy tempa. ć ż ę ł

By y i lekcje biblioteczne i zaj cia plastyczne.ł ę  
Dla  zorganizowanych  grup  szkolnych  i  przedszkolnych  przygotowali my 4  lekcjeś  
biblioteczne.
Je ykiż  z Przedszkola nr 376 wzi y udzia  w zaj ciach prezentuj cych twórczo  Janaęł ł ę ą ść  
Brzechwy oraz w lekcji o kosmosie. 
Biedronki z Przedszkola nr 376 równie  przemierzy y z nami kosmos. ż ł  
Klas  1ę  ze Szko y Podstawowej nr 217 zapoznali my z bibliotek  i wiatem ksi ki. ł ś ą ś ąż

http://bibrem51.blogspot.com/2015/06/lekcje-i-zajecia-plastyczne.html
http://3.bp.blogspot.com/-fkpvKU13RCo/VYvUQA1hntI/AAAAAAAAE7c/OhH__Is96zs/s1600/B7.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-eEhNdye6XQc/VYvUP2K-ycI/AAAAAAAAE7k/GxwfW2fDQrE/s1600/B65.JPG


Wielk  satysfakcj  sprawia nam prowadzenie zaj , dzi ki nim kolejne dzieci mają ę ęć ę ą 
okazj  zaprzyja ni  si  z bibliotek  i sta  si  naszymi czytelnikami.ę ź ć ę ą ć ę

Ferie w Bibliotece

http://1.bp.blogspot.com/-JFuVjnsehsI/VXlifQJu2xI/AAAAAAAAE0g/D_Q7QdWVc8Y/s1600/L1%2B2015.06.3%2BLB%2B-%2Bkosmos%2B-%2BJe%25C5%25BCyki%2Bprzedszkole%2Bnr%2B376%2B%25283%2529.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-dKQnsSFVLAA/UwStk4jwgrI/AAAAAAAADH8/oxZqj6xNWh0/s1600/1.JPG


Biblioteka Publiczna na Rembertowskim Festynie Wojskowym – Fotorelacja 

Na  wi cie  Rembertowa  nie  mog o  nas  zabrakn .  Biblioteka  Publiczna  w  dz.ś ę ł ąć  
Rembertów mia a swoje stanowisko, na którym wiele si  dzia o. ł ę ł
Pracownicy Biblioteki dla Dzieci i M odzie y nr 51 przygotowali zaj cia dla dzieci, wł ż ę  
których  jak  si  okaza o  równie  doro li ch tnie uczestniczyli.  Wspólnie  robili myę ł ż ś ę ś  
opaski na g ow  w kszta cie biedronki i malowali my odlewy gipsowe. ł ę ł ś

Dzi kujemy za tak liczne przybycie i sp dzenie z nami czasu. ę ę
Zapraszamy do naszych bibliotek po ksi ki i na zaj cia.ąż ę

http://bibrem51.blogspot.com/2013/05/biblioteka-publiczna-na-rembertowskim.html


Finał konkursów - "Ilustracja do baśni braci Grimm", "Moje literackie 
fascynacje" 

8  maja  w  Bibliotece  dla  Dzieci  i  M odzie y  nr  51  mia  miejsce  fina  konkursuł ż ł ł  
plastycznego „Najpi kniejsza ilustracja do ba ni braci Grimmę ś ” i konkursu na recenzję 
ksi ki  „ąż Moje  literackie  fascynacje”.  
Jury musia o dokona  trudnego wyboru, z po ród licznych prac wybra  te najlepsze.ł ć ś ć  
Wszystkie prace by y wspania e, po licznych dyskusjach uda o si  ustali  nast puj cył ł ł ę ć ę ą  
werdykt.
 
Laureatami konkursu „Najpi kniejsza ilustracja do ba ni braci Grimm” zostali:ę ś
Kategoria 6-9 lat
I miejsce Robert Tuczapski „Kot w Butach”
II miejsce Kamila Kisiel „7 kozio ków”ł
III miejsce Maja Kurant „Z ota Rybka”ł
 
Kategoria 10-15 lat
I miejsce Jan M drzyckię  „Ja  i Ma gosia”ś ł
II miejsce Anna Kosicka „Roszpunka”
III miejsce Oskar Cnotkowski „Czerwony Kapturek”
 
Laureatami konkursu „Moje literackie fascynacje” zostali:
Kategoria do 14 lat
Anna Kosicka „S o ce Arizony”ł ń
 
Kategoria powy ej 15 latż
I miejsce Paulina Lesik „Poza horyzonty”
II miejsce Pani Ewa Tomczak-S omkał  „Prawda o sprawie Harry’ego Qeberta”
III miejsce Pan Kamil Zień „Czarodziejska Góra”
 
Laureatom serdecznie  gratulujemy,  a  wszystkim uczestnikom konkursów z  ca egoł  
serca dzi kujemy za nades anie prac. Tak naprawd  wszyscy jeste cie zwyci zcami.ę ł ę ś ę
Na ka dego uczestnika w Bibliotece dla Dzieci i  M odzie y nr 51 czeka dyplom iż ł ż  
drobny upominek. Zapraszamy!!!

http://bibrem51.blogspot.com/2015/05/fina-konkursow-ilustracja-do-basni.html
http://bibrem51.blogspot.com/2015/05/fina-konkursow-ilustracja-do-basni.html
http://2.bp.blogspot.com/-qBiCZxJ095E/UZpFfNg4ZXI/AAAAAAAACBI/QG-WZQJThJ8/s1600/1.JPG


W jury konkursu plastycznego zasiedli: Lidia Jakubowska, Hanna Pazio, Agnieszka 
Paul i Anna Krajewska.
W jury konkursu „Moje literackie fascynacje” zasiedli:  Agnieszka Paul,  Agnieszka 
Zajas  [z  ramienia  DKK  Rembertów],  Lidia  Jakubowska,  Hanna  Pazio  i  Anna 
Krajewska.  
 Inicjatorem konkursów by  pracownik Biblioteki dla Dzieci i M odzie y nr 51 Marcinł ł ż  
Florjanowicz, który dzi kuje ca emu jury za okazan  prac . Wielkie podzi kowaniaę ł ą ę ę  
nale  si  równie  Agnieszce Paul [Wypo yczalnia nr 55] i pracownikom Bibliotekiżą ę ż ż  
nr  51  za  wsparcie  i  zaanga owanie  w  organizacj  konkursów.ż ę
 

Czarodziejski dywanik

Hu hu ha nasza zima 

Na ostatnim w tym roku „Czarodziejskim dywaniku” rozmawiali my o zimie. ś
Zacz li my od poznania pór roku, pomog y nam w tym ilustracje ukazuj ce wiosn ,ę ś ł ą ę  
lato, jesie  i zim . ń ę
Co do zimy… maluchy nie mia y problemów z rozpoznaniem jej oznak.ł   Mówi y oł  
padaj cym niegu, choince, wi tym Miko aju i prezentach.ą ś Ś ę ł
Równie  przeczytali my kilka zimowych wierszyków i „poje dzili my” na y wach,ż ś ź ś ł ż  
nartach  i  sankach  oraz  porzucali my  nie kami  do  celu.  Oczywi cie  nie  mog oś ś ż ś ł  
zabrakn  lepienia ba wanka. ąć ł
Wszyscy wietnie si  bawili my.ś ę ś
Dzi kujemy za wspólnie sp dzony czas.ę ę

http://bibrem51.blogspot.com/2015/12/hu-hu-ha-nasza-zima.html
http://1.bp.blogspot.com/-zWsQj6nvHrw/VU72NLduODI/AAAAAAAAEt0/Drn6nhPj87k/s1600/0.JPG


Biblioteka pełna dzieci 

Przez  ostatnie  dwa  tygodnie  odwiedza y  nas  kolejne  grupy  dzieci,  które  chcia ył ł  
sp dzi  czas w ród ksi ek. Z uczniami okolicznych szkó  i przedszkoli spotykali myę ć ś ąż ł ś  
si  na lekcjach bibliotecznych, by y te  zaj cia plastyczne i literackie w których ka dyę ł ż ę ż  
móg  wzi  udzia .ł ąć ł

By y zaj cia o symbolach narodowych, o dobrym wychowaniu i wiele innych rzeczy.ł ę

Ju  drugi raz spotkali my si  z uczniami Zespo u Szkó  Specjalnych nr 90 na zaj ciachż ś ę ł ł ę  
bibliotecznych.  Za  pierwszym  razem  wychowankowie  szko y  zapoznali  si  zł ę  
bibliotek , na kolejnych poznali twórczo  Jana Brzechwy. ą ść

Delfinki poznają bibliotekę 

Delfinki z Przedszkola Kubu  Puchatek i Przyjaciele odwiedzi y dzi  nasz  bibliotek .ś ł ś ą ę  
Sp dzili my czas na rozmowie o bibliotece i ksi gozbiorze oraz na czytaniu bajek.ę ś ę  
Dzieci ju  wiedz  jak zapisa  si  do biblioteki, jak wypo ycza  ksi ki i o nie dba .ż ą ć ę ż ć ąż ć  
Na zako czenie zaj  wykonali my prac  plastyczn , motylki z listków.ń ęć ś ę ą
Wkrótce znów si  spotkamy z dzie mi, tym razem na lekcji o symbolach narodowych.ę ć

http://bibrem51.blogspot.com/2015/10/delfinki-poznaja-biblioteke.html
http://bibrem51.blogspot.com/2015/11/biblioteka-pena-dzieci.html


 Spotkania dla Dorosłych 

Dyskusyjny Klub Książki

Biblioteka zorganizowała następujące spotkania w ramach DKK

 

L.P. Data Książka Ilość osób

1 21.01 Spotkanie autorskie z Wojtkiem Chmielewskim 11

2 03.03 Ilona Wiśniewska „Białe. Zimna wyspa Spitzbergen” 8

3 14.04 Joël Dicker „Prawda o sprawie Harry'ego Queberta” 8

4 27.05 Warszawa Czyta – Miron Białoszewski „Chamowo” 5

5 09.06 Eileen Chang „Czerwona róża, biała róża” 7

6 09.07 Spotkanie wakacyjne 8

7 16.09 Haruki Murakami „Norwegian Wood” 11

8 27.10 Spotkanie autorskie z Jarosławem Butkiewiczem 14

9 24.11 Spotkanie autorskie z Markiem Ławrynowiczem i 
Wojtkiem Chmielewskim

9

10 08.12 Mankell – wybrana książka 8

  Razem89

  Liczba stałych klubowiczów: 13 osób  

http://1.bp.blogspot.com/-xTgRLZCGgTo/VjC-cmIJCPI/AAAAAAAAFiA/0Obw38pDBME/s1600/1.JPG


W ramach spotkań Czytelnicy wymieniają się opiniami  na temat przeczytanych lektur. 
Każdy czytelnik ma inna opinie, czasami zbieżna z innymi . Staramy sie ab dyskusje 
dotyczyły przepracowanych życiowo tematów. 

Spektakle 
Biblioteka oprócz tego  zorganizowała spektakl teatralny dla czytelników w ramach 
wieczoru walentynkowego.  
Spektakl cieszył się tak jak zwykle bardzo dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w 
nim około 120 osób. 

W  ramach  Dnia  Kobiet  8  marca  Biblioteka  zorganizowała  wspólnie  z  Urzędem 
Dzielnicy całodniowe warsztaty i pokazy dla płci pięknej z Rembertowa. Oprócz tego 
wieczorem  nasi   Czytelnicy  uczestniczyli  w  spektaklu  poetyckim  w  wykonaniu 
aktorów scen warszawskich

Wieczory autorskie i promocje literackie

Nasi czytelnicy mogli spotkać się na wieczorkach autorskich z poetą Panem Pawłem 
Wojdą, Pierwszy wieczorek był prezentacja wierszy autora, drugi zaś to interpretacja 
wierszy K. I.  Gałczyńskiego. 
 
W  Bibliotece  w  kwietniu  spotkaliśmy  się   na  spotkaniu  autorskim  z  Panem 
Cenckiewiczem,  podczas  niego   autor  opowiadał  o  postaci  wybitnej  i  tragicznej 
zarazem, pułkowniku Kuklińskim. 

Biblioteka  zorganizowała  również wieczór autorski  z  siostrą nazaretanką Bożena 
Flak.  Podczas  wieczoru  mogliśmy  uczestniczyć  w  prezentacji  kolejnego  tomiku 
wierszy. Tym razem w krótkiej formie kilkuwersowej Siostra Bożena Flak zawarła 
taka  pełnie  tematów  dotyczących  zarówno  wiary,  człowieka  i  jego   losu  jak  i 
przyjaźni, współistnienia z druga osobą.   

W naszej  Bibliotece jak w latach poprzednich został  zaprezentowany cykl spotkań 
muzycznych  dla  mieszkańców  Rembertowa.  W  pełnej  sali  na  koncerty  czekali 
miłośnicy talentu Pani Aleksandry Okrasy i jej cudownego głosu operetkowego.  W 
mocnym brzmieniu  bluesa  zaprezentowała  się  toruńska  „Nocna  zmiana  Bluesa”  z 
Sławkiem Wierzcholskim.   Wisienka na torcie naszych spotkań był występ Artura 
Andrusa  prezentującego  swoja  nową  płytę  oraz  dokonania  na  niwie  pióra 
kabaretowego. 

Galeria

Dzięki  współpracy z  Rembertowska  Akademia  Seniora  nasza  Biblioteka  mogła  na 
ścianach swojej sali spotkań zaprezentować malarstwo sekcji  RAS. Oprócz wernisażu 
odbył się również koncert muzyczny w wykonaniu  chóru „Tęcza”. 



W  tym roku  Biblioteka gościła wystawę prac poświęconych minerałom „Przesłanie 
Makrokryształów”  autorstwa  Małgorzaty Dygas-Konopackiej. 
W fotografiach  oraz pracach plastycznych zaprezentowane zostało piękno i niezwykła 
moc tkwiąca w minerałach i kamieniach szlachetnych. 

Biblioteka współpracuje...

13 czerwca 2015 odbył się już drugi Dzielnicowy Turniej Fifa 2015 na Playstation 
organizowany wspólnie z Rembertów Bezpośrednio!
Od 9:30 ruszyły zapisy i do rejestracji przystąpiło rekordowo 50 osób.
Wylosowaliśmy 40 nazwisk, które przez cały dzień walczyły o pierwsze miejsce. 
Puchar powędrował do Łukasza Kobusa, który okazał się najlepszym graczem. Serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę.

24. Finał WOŚP w Sztabie 387, czyli wolontariusze zalewają  
Rembertów

http://www.superszkola.pl/?p=4243
http://www.superszkola.pl/?p=4243
http://www.superszkola.pl/?p=4243


10  stycznia  Bibliotekę  Publiczną  im.  Jana  Pawła  II  w  Dzielnicy  Rembertów  w 
Warszawie  opanowali  wolontariusze  i  organizatorzy  Sztabu  387  Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy.  Większość  z  nich  stanowili  uczniowie,  nauczyciele  i  rodzice  z 
Zespołu  Szkół  Publicznych  nr  1  STO  im.  rtm.  Witolda  Pileckiego.  Wspierali  ich 
absolwenci  i  sympatycy  naszego  zespołu  szkół,  pracownicy  Biblioteki,  uczniowie  i 
Nauczyciele  LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  oraz operatorzy 
Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZRW Hufca ZHP Warszawa Praga Południe im. I 
WDP Tadeusza Kościuszki.

Od  wczesnych  godzin  porannych  rozstawiano  dekoracje  i  sprzęt  techniczny.  Pierwsi 
wolontariusze wyruszyli na rembertowskie ulice już przed godziną ósmą. Warunki pogodowe 
były średnio sprzyjające: wprawdzie nie padało, ale temperatura bliska zeru stopni Celsjusza 
dawała  się  we  znaki.  Ochota  i  radość  czynienia  pozytywnych  działań  przezwyciężyły 
wszystko, także konkurencję, która „kłusowała” w naszym rejonie. Mieszkańcy Rembertowa 
byli otoczeni przez czterdzieści zespołów wolontariuszy w składzie 3-5 osób. Każdy zespół 
miał swojego dorosłego opiekuna (nauczyciela, rodzica, starsze rodzeństwo). Każdy zespół 
korzystał  z  bezpośredniej  łączności  UKF ze  stacją  Sztabu #387 WOŚP zlokalizowaną  na 
pierwszym piętrze Biblioteki. A wchodzącym do naszego obiektu rzucała się w oczy stacja 
amatorska 3Z0WOSP, która na falach krótkich propagowała ideę Orkiestry poprzez łączności 
z  korespondentami  z  Polski  oraz  Europy.  Wszystkie  łączności  oraz  obsługa  techniczna 
wszelkiej działalności radiowej przypadła w udziale Panu Markowi Ruszczakowi.

W sali widowiskowej toczyły się kolejne atrakcje przygotowane przez dzieci i nauczycieli:

-  Koncert muzyki  filmowej przygotowany przez  Panią  Aleksandrę  Kondraciuk,  który 
objął takie  znane  produkcje  jak  „Shrek”,  ”Grease”,  „Wyznania  Gejszy”,  „Śniadanie  u 
Tiffany’ego”, „Chi  Mai”  Ennio  Morricone  i  inne.  Występy  młodych  artystów  okraszone 
zostały fragmentami filmów.

-  Przedstawienie  pt.  „Wigilijny gość” w reżyserii  Pani  Krystyny Boguckiej,  a  w nim 
znaleźć można było odrobinę głębszej refleksji o tym co zrobić,  aby w czasie Wigilii  nie 
przeoczyć najważniejszego gościa, który puka do naszych drzwi…

- Występy dziecięcego zespołu tańca nowoczesnego oraz tancerek flamenco opracowane 
przez Panią Marty Miros ze Studia Tańca ArtDance.

-  Aukcja  przedmiotów  i  precjozów  z  wielkim  rozmachem  poprowadzona  przez 
niesamowite  trio  złożone  z  Pani Małgorzaty Mojsak,  Pani  Aleksandry  Walickiej oraz 
Pani Magdaleny Miałkowskiej.

W sali  biblioteki  dla  dzieci  specjalny  zespół  przeliczał  pieniądze  z  puszek,  zaś  pozostali 
nauczyciele zapewnili obsługę i prowiant dla minikawiarenki.

Do godziny 16.00 zebrano ponad 30 tysięcy złotych. Dokładną kwotę zebraną przez cały 
dzień podamy po zakończeniu obliczeń przez Fundację.
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