Biblioteka szkolna rozpoczęła swoją działalnośd
wraz z powstaniem Gimnazjum Nr 1 w 1999 roku.
Księgozbiór liczy 6484 woluminy ( na dzieo
31.12.2013 r.).
Profil gromadzenia zbiorów biblioteki wyznaczają
przyjęte programy nauczania oraz związane z nimi
potrzeby uczniów i nauczycieli.

W księgozbiorze można wyodrębnić następujące
grupy zbiorów: lektury do języka polskiego,
literaturę piękną, beletrystykę dla młodzieży,
książki popularnonaukowe i książki metodyczne
dla nauczycieli. W czytelni udostępniany jest
księgozbiór podręczny, który zawiera
wydawnictwa o charakterze informacyjnym
(encyklopedie, słowniki, poradniki), podstawowe
publikacje z różnych dziedzin wiedzy, atlasy,
przewodniki krajoznawcze, regionalia, biografie,
albumy. W obrębie nowości i literatury
młodzieżowej czytelnicy mają wolny dostęp do
półek. W wyborze lektury pomagają nauczyciele
bibliotekarze, członkowie Koła Przyjaciół
Biblioteki oraz recenzenci z Kącika Dobrej
Książki (prowadzonego na stronie internetowej
biblioteki).

Ponadto w bibliotece
gromadzone są materiały
audiowizualne: płyty,
filmy DVD, kasety wideo –
głównie adaptacje lektur i
pomoce na lekcje
wychowawcze,między
innymi filmy edukacyjne o
tematyce związanej z
profilaktyką uzależnień.
Zakupy dokonywane
są po uprzedniej analizie
rynku wydawniczego i
dezyderat czytelniczych.

Na każdy kolejny rok
szkolny ustalana jest lista
prenumerowanych tytułów
czasopism. Dostępne są
czasopisma dla młodzieży:
„ Victor Gimnazjalista”, „
Wiedza i Życie” oraz dla
nauczycieli: „ Biblioteka
w Szkole”, „Fizyka w Szkole”, „Świetlica w
Szkole”, „Matematyka w Szkole”, „Głos Pedagogiczny”.

Biblioteka została w pełni skomputeryzowana w programie MOL OPTIVUM. Do
katalogu elektronicznego wprowadzono opisy poszczególnych rodzajów
zbiorów bibliotecznych.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej
(ICIM), w skład którego wchodzą cztery
stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu oraz drukarka. Młodzież korzystająca
z ICIM ma możliwość poszerzania swojej
wiedzy, przygotowania się do zajęć i
rozwijania własnych zainteresowań.

W bibliotece od wielu latdziała KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI.
To grupa fantastycznych uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem,
pracą biblioteki, wykazująca chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej
działalności.

Pracownicy biblioteki - nauczyciele bibliotekarze:
- od roku szkolnego 1999/2000 do 2012/2013:Joanna Pacak, Joanna CiszekWilk
- od roku szkolnego 2013/2014:Joanna Ciszek-Wilk, Katarzyna Stolarska

Zapraszamy
naszych czytelników

