
W bibliotece szkolnej obowiązuje wolny dostęp do półek, co oznacza, że czytelnicy mogą 

samodzielnie (przy zachowaniu zasad zawartych w regulaminie) dokonywać wyboru 

potrzebnych książek. Wszystkie książki ułożone są według działów, a w obrębie danego 

działu zastosowany jest układ alfabetyczny. Literatura piękna podzielona jest na działy 

według tzw. klasyfikacji literowej, natomiast literatura popularno-naukowa według 

klasyfikacji dziesiętnej.  

Zbiory 

Naszym czytelnikom oferujemy: 

- bogaty księgozbiór, na który składają się: 

• lektury szkolne,  

• literatura dziecięca i młodzieżowa.  

• literatura popularno-naukowa,  

• literatura pedagogiczna,  

- bogaty księgozbiór podręczny, 

- czasopisma ( Wiktor Junior, Kumpel, Świerszczyk)  

- zbiory specjalne 

• kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami Lektur szkolnych,  

• edukacyjne programy multimedialne,  

• płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi.  

- kartoteki tekstowe i zagadnieniowe, 

- dokumenty wewnątrzszkolne, 

• Statut, 

• Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

• Program Wychowawczy,  

• Regulamin wycieczek, i in. 

 

Ponadto posiadamy bogate zbiory związane patronem szkoły - Mikołajem Kopernikiem oraz 

księgozbiór regionalny. 

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie powiększany. 

 

Oto działy, z jakimi zetkniecie się w naszej bibliotece:  

L - lektury szkolne 

Literatura piękna – (beletrystyka)  



Bw - bajki, wierszyki  

B - baśnie, legendy  

P - powieści przygodowe  

H - powieści historyczne  

Ob - powieści obyczajowe  

Prz – powieści przyrodnicze 

Pd - poezje, dramaty  

Literatura popularno-naukowa  

0 Dział ogólny  

02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo  

159.9 Psychologia  

2 Religia. Teologia. Religioznawstwo  

3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja  

37 Oświata. Pedagogika.  

37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki  

39 Zwyczaje i obyczaje. Folklor  

5 Nauki przyrodnicze  

51 Matematyka  

52 Astronomia  

53 Fizyka  

54 Chemia  

58 Botanika  

59 Zoologia  

61 Medycyna  

62 Inżynieria. Technika w ogólności  

63 Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla  

64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia  

689 Majsterkowanie  

7 Sztuka.  

72 Architektura  

74 Rysunek  

75/77 Malarstwo. Grafika  

 77Fotografia. Kinematografia  

78 Muzyka  



796/799 Sport  

81 Językoznawstwo. Język  

82(092) Historia literatury  

82.0 Teoria literatury. Nauka o literaturze  

91 Geografia. Opisy krajów. Podróże  

929 Biografie  

93/94 Historia  

94(436) Historia Polski  

94(438) Historia Pomorza Zachodniego. Historia Pełczyc  

 

Katalogi biblioteczne 

Pomocą, umożliwiającą szybkie zorientowanie się w tym, jakie zbiory gromadzi nasza 

biblioteka oraz w rozmieszczeniu zbiorów, jest katalog. Zapamiętajcie, że katalogi mają was 

informować o zbiorach znajdujących się w bibliotece. W naszej bibliotece znajdziecie 

kartkowy katalog alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy. Tworzony jest katalog elektroniczny w 

programie BIBLIOTEKA. 

 

Z katalogu alfabetycznego korzystasz, jeśli znasz autora książki, którą chcesz wypożyczyć. W 

przypadku, gdy nie znasz nazwiska autora a jedynie tytuł poszukiwanej książki możesz 

skorzystać z katalogu tytułowego. Katalog rzeczowy potrzebny ci będzie, jeśli znasz 

tematykę, dziedzinę wiedzy, z jakiej potrzebujesz wypożyczyć książkę, a nie znasz ani jej 

autora, ani tytułu.  

Jeśli podczas korzystania z katalogów bibliotecznych masz jakieś wątpliwości - poproś o 

pomoc bibliotekarza oraz przypomnij sobie informacje przekazywane podczas zajęć 

bibliotecznych.  

        Wanda Worach 


