Jest takie miejsce w szkole,
w którym przeżyjesz niezwykłe przygody, zwiedzisz odległe kraje, rozwiniesz swoje pasje
i zainteresowania oraz zdobędziesz pomoc w każdej dziedzinie życia. To szkolna biblioteka,
którą uczniowie powinni odwiedzać nie tylko w celach edukacyjnych. Czytelnik znajdzie tu
zarówno literaturę piękną najwyższego lotu, prawdziwe arcydzieła literatury polskiej
i światowej, jak i również lekkie powieści służące rozrywce i relaksowi. Młodzież ma do
wyboru opowiadania i powieści obyczajowe, przyrodnicze, historyczne, fantastycznonaukowe, fantasy, przygodowe, kryminały. Dużym powodzeniem cieszą się powieści
podejmujące problemy współczesnej młodzieży takie, jak narkomania, alkoholizm. Naukowi
zapaleńcy mogą skorzystać z księgozbioru popularnonaukowego. Biblioteka posiada także
encyklopedie i leksykony szkolne, słowniki, atlasy, lektury przeznaczone dla młodzieży
szkolnej. W szkolnej bibliotece znajdą więc swoje miejsce miłośnicy Bridget Jones i Dana
Browna, pasjonaci motoryzacji i specjaliści od hodowli, czytelnicy okazjonalni i mole
książkowe – nasz księgozbiór zadowoli każde możliwe gusta!

Wśród nowości oferowanych przez bibliotekę znaleźć można m.in.: wciągające
opowieści detektywistyczne Marka Krajewskiego, wielokrotnie nagradzaną „Morfinę”
Szczepana Twardocha, kolejne odcinki przebojowego cyklu powieści Katarzyny Grocholi,

zaskakujące biografie Anny Dymnej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego czy też najnowsze
skandynawskie kryminały Åsy Larsson i Camilli Läckberg!
W miarę możliwości finansowych księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i odnawiany
poprzez zakup nowości wydawniczych. Uzupełnieniem księgozbioru są wydawnictwa ciągłe.
Pracownicy zapraszają również sympatyków biblioteki do zgłaszania swoich uwag i opinii na
temat zawartości szkolnych zbiorów. Propozycje czytelników nie tylko pozwalają lepiej
dopasowywać zawartość zbiorów do potrzeb odbiorców, ale i czynią z biblioteki miejsce
bliskie każdemu bibliofilowi, które kształtuje się wraz z jego pasjami.

Niech biblioteka nie kojarzy się już zatem wyłącznie ze szkolnymi lekturami! Odwiedź
nas i przekonaj się sam, jak wiele atrakcji czeka na Ciebie na naszych półkach! Jeśli zatem
mimo natłoku zajęć masz czas na dobrą książkę lub znudziły Cię seriale - Przyjdź do nas!!!
Bibliotekarz pomoże Ci w doborze lektury, wskaże najważniejsze źródła informacji. U nas
w atmosferze ciszy i spokoju możesz przejrzeć codzienną prasę, ogłoszenia. Świat jest taki
ciekawy, jeszcze tyle jest do odkrycia. Nie stać Cię na drogie podróże? Poczytaj o nich
w książkach i czasopismach. Przyjdź i odkryj bogactwo wiedzy zawarte w książkach.

