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Przyjemniej i estetyczniej czyli …
stereotypy do lamusa!

J

est taki stereotyp – sk¹din¹d maj¹cy swoje czêœciowe uza
sadnienie – sprowadzaj¹cy wizerunek biblioteki do ma³o
sympatycznego bezbarwnego miejsca pe³nego rega³ów z wygiêtymi pod ciê¿arem ksi¹¿ek pó³kami, ci¹gn¹cych siê ca³ymi
rzêdami czytelnianych stolików i mo¿e jeszcze podejrzanie spogl¹daj¹cej zza lady bibliotekarki.
Najwy¿sza pora odes³aæ takie postrzeganie biblioteki do lamusa. Staramy siê przekszta³caæ i wzbogacaæ przestrzeñ biblioteki tak, aby odwiedzaj¹cy j¹ u¿ytkownicy czuli siê w niej jak
najlepiej. Zaczêliœmy od Biblioteki G³ównej, której poprawa
walorów estetyczno-u¿ytkowych dostrzegalna jest go³ym
okiem. Tworzy je ciep³a kolorystyka, przyjemniej zaaran¿owane miejsca pracy czytelnika, jak równie¿ oczekiwania na
realizacjê us³ugi, estetyczna ekspozycja informacji i elementów komunikacyjnych, przystosowanie i wzbogacenie przestrzeni bilioteki o rolê wystawiennicz¹, otwarcie Bajecznej Polany i
Galerii Klubowej – niebanalnych miejsc dla tych najm³odszych,
jak i doros³ych odwiedzaj¹cych nasz¹ bibliotekê, mo¿liwoœæ
spokojnego wypicia kawy, tak¿e przez u¿ytkowników korzystaj¹cych z dzia³ów merytorycznych.

Noc z Andersenem w bibliotece

W

2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w D¹browie Górni
czej zorganizowa³a ten projekt po raz szósty. W tym
roku wspó³organizatorem imprezy by³ Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec D¹browa Górnicza. W rolê Andersena wcieli³ siê

aktor Teatru Korez w Katowicach – Piotr Rybak. Imprezê
uœwietni³ wystêp aktorów – szczudlarzy oraz artystów z M³odzie¿owego Oœrodka Pracy Twórczej oraz Klubu Osiedlowego
„Kr¹g”. Impreza rozpoczê³a siê 28 marca o godz. 18.00, a
zakoñczy³a siê w sobotê 29 marca o godz. 9.00, wziê³o w niej
udzia³ 80 dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Uniwersytet dla Wszystkich

K

Wizerunek instytucji kszta³tuje – oprócz wielu innych elementów – tak¿e i to, jak czuj¹ siê w niej u¿ytkownicy. Do³o¿ymy
starañ, by nasi u¿ytkownicy czuli siê w swojej bibliotece jak
najlepiej.

ontynuujemy spotkania z ciekawymi, popularnymi ludŸmi
w ramach Uniwersytetu dla Wszystkich funkcjonuj¹cego
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w D¹browie Górniczej. W
bie¿¹cym roku realizujemy projekt Uniwersytetu przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Zielone Zag³êbie. W ostatnich miesi¹cach goœciliœmy w naszej instytucji:
- Dorotê Sumiñsk¹ (lekarz weterynarii, prowadzi telewizyjne i radiowe programy o zwierzêtach, m.in. program „Zwierzenia na cztery ³apy” oraz „Zwierzowiec”. Autorka ksi¹¿ek
dla mi³oœników zwierz¹t)
- Antoniego Piechniczka (wybitny polski trener pi³karski,
by³y selekcjoner reprezentacji Polski).
- Micha³a Ogórka (dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy i
satyryk)
- Tomasza Zubilewicza (prezenter pogody w TVN i TVN 24).

Pogotowie dla rodziców Festiwal Piosenki Anglojêzycznej

P

ogotowie dla rodziców – to realizo
wany w bie¿¹cym roku cykl spotkañ
z psychologiem dzieciêcym – Katarzyn¹
Ruszczyk. Zajêcia odbywaj¹ siê w Galerii Klubowej Biblioteki G³ównej w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca o godzinie 17.00. Dotychczas odby³o siê 5 spo-

tkañ, w ka¿dym uczestniczy³o oko³o 20
rodziców dzieci w wieku od 1 do 12 lat.
Ka¿de ze spotkañ poœwiêcone by³o innemu zagadnieniu np.
- „Co robiæ z dzieckiem gdy „nie dzia³a”
jak nale¿y”,
- „Co warto wiedzieæ, aby nie pope³niaæ
b³êdów w wychowaniu dziecka – dzieciêce emocje”,
- „O dysleksji, czyli specyficznych problemach w czytaniu i pisaniu”,
- „Wszystko o niegrzecznych dzieciach,
czyli o dzieciach z ADHD”,
- „W co siê bawiæ”.

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki

T

rwaj¹ comiesiêczne spotkania mi³o
œników beletrystyki skupionych w
Dyskusyjnym Klubie Ksi¹¿ki. Przedmiotem dyskusji klubowiczów podczas tegorocznych spotkañ by³y.m.in.:
- „Podró¿e z Herodotem” R. Kapuœciñskiego,
- „Lala” Jacka Dehnela,
- „Gnój” Wojciecha Kuczoka,
- „Œlicznotka Doktora Josefa” Zyty Rudzkiej

Komputer dla m³odych duchem..

B

iblioteka uruchomi³a warsztaty kom
puterowe, których odbiorcami s¹
osoby w œrednim i starszym wieku. Na
zajêciach kursanci dowiedzieæ siê mog¹
m.in. jak za³o¿yæ skrzynkê mailow¹, jak
przez Internet porozmawiaæ z rodzin¹ z
zagranicy, jak znaleŸæ starych znajomych z „naszej klasy”, jak pograæ w szachy i zrobiæ zakupy w sieci.
Komputer dla m³odych duchem – to
nowa, ale ju¿ bardzo wziêta inicjatywa
naszej biblioteki. Zajêcia odbywaj¹ siê
w trzech oœmioosobowych grupach. Ka¿da grupa spotyka siê raz w tygodniu.
Kurs obejmuje 8 spotkañ jednogodzinnych (ca³y kurs trwa 2 miesi¹ce).

„Let’s sing a song”

W

marcu w sali audiowizualnej Biblio
teki G³ównej odby³ Festiwal Piosenki Anglojêzycznej „Let’s sing a song”.
Zorganizowana przez Centrum Informacji Europejskiej impreza znalaz³a uznanie wœród m³odzie¿y wielu miast woj. œl¹skiego. Do wokalnych zmagañ konkursowych zg³osi³o siê 24 uczestników ze
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ka¿dy prezentowa³ swoje umiejêtnoœci jêzykowe i wokalne. Jury, w sk³ad
którego wchodzili: muzycy, choreograf
oraz lektor jêzyka angielskiego, oceniali
dobór repertuaru (odpowiedni do wieku
wykonawcy), stronê muzyczn¹ (opracowanie i stopieñ trudnoœci wykonywanego utworu), poprawnoœæ jêzykow¹, ogólne wra¿enie artystyczne.
Festiwal poprowadzi³ Dariusz Niebudek
- aktor.
Podczas Festiwalu obdy³y siê tak¿e zabawy dla publicznoœci oraz pokazy grup
tanecznych.
Nagrodzeni i wyró¿nieni zostali:
I miejsce Anna So³tysek II LO w Bêdzinie

II miejsce Martyna Bañczyk Gimnazjum 23 w Katowicach
III miejsce Martyna Bromboszcz Pañstwowa Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna II Stopnia w Katowicach

Wyró¿nienia:
Paulina Nowak Zespó³ Szkó³ Technicznych w D¹browie Górniczej
Paulina Pietruszka II LO w Bêdzinie
Amanda Nykamowicz I LO w D¹bro
wie Górniczej

Europejczyk poznaje Europê

W

kwietniu rozstrzygniêty zosta³ kon
kurs dla m³odzie¿y „Europejczyk
poznaje Europê”, którego organizatorem
by³o Centrum Informacji Europejskiej Biblioteki G³ównej. Zadanie konkursowe
polega³o na przygotowaniu w formie multimedialnej prezentacji wybranego krajju europejskiego.
Do udzia³u w konkursie zg³oszono 25 interesuj¹cych prezentacji, z których wy-

brano i nagrodzono 3 prace:
I miejsce Marta Biela Gimnazjum nr 7
w D¹browie Górniczej praca pt. „Wielka
Brytania”
II miejsce Patrycja Koniecko Gimnazjum nr 9 w D¹browie Górniczej praca
pt. „Grecja”
III miejsce Jakub Cichy uczeñ Gimnazjum nr 7 w D¹browie Górniczej praca
pt. „Irlandia”

Tajniki szybkiego czytania

D

zia³ Zbiorów Specjalnych prowadzi
warsztaty edukacyjne dla uczniów
szkó³ œrednich i gimnazjalnych zainteresowanych nowoczesnymi metodami efektywnego uczenia siê.
Podczas zajêæ uczniowie pozyskuj¹ wiedzê teoretyczn¹ dotycz¹c¹ zagadnieñ:
- na czym polega szybkie czytanie
- historia szybkiego czytania
- wady tradycyjnego czytania opóŸniaj¹ce szybkoœæ, rozumienie i zapamiêtywanie (fonetyzacja, ma³e pole widzenia,
regresja)
- sposoby podnoszenia efektywnoœci czytania
- poradniki sprawnego czytania
- organizowane kursy–gdzie i jak szukaæ
- test na szybkoœæ czytania
Spotkanie ma na celu zaprezentowanie
m³odzie¿y nowoczesnych, efektywnych
form uczenia siê i zachêcenie do zg³êbiania ich tajników, aby nauka by³a ³atwa
i przyjemna.
W czterech dotychczas przeprowadzonych edycjach warsztatów wziê³o udzia³
62 m³odych uczestników.

Zabawy s³owem
Warsztaty biblioterapeutyczne

W

arsztaty edukacyjne prowadzone
przez Dzia³ Zbiorów Specjalnych.
Cel terapeutyczny, pobudzenie wyobraŸni, otwartoœæ, wyzwolenie pozytywnych
emocji, wyzbycie siê zahamowañ w stosunku do osób chorych, integracja œrodowiskowa. Æwiczenia po³¹czone z przyjemn¹ zabaw¹, zmierzaj¹ce do poznania samego siebie oraz zabawy twórcze,
relaksacyjne m. in tworzenie baœni, wierszy, opowiadañ. Forma wypowiedzi: ustna, pisemna i ruchowa.
W warsztatach biblioterapeutycznych
wziê³o udzia³ ponad 40 dzieci.

AKADEMIA OBYWATELSKA

A

kademia Obywatelska to projekt
podjêty przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w odniesieniu do gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej m³odzie¿y zainteresowanej problematyk¹ spo³eczno-polityczn¹, zaanga¿owanej w ró¿nego rodzaju formy aktywnoœci publicznej.

Do prowadzenia przedsiêwziêcia zaproszenie przyj¹³ dr Marek Migalski - politolog z Uniwersytetu Œl¹skiego, ceniony analityk i popularny komentator ¿ycia
politycznego w naszym kraju.

Akademiê zainicjowa³ cykl spotkañ lidera projektu z m³odzie¿¹, w czasie których
dyskutowano o spo³eczeñstwie obywatelskim, analizowano jego cechy, wymieniano pogl¹dy dotycz¹ce pañstwa i systemu
demokratycznego, spo³ecznej i publicznej aktywnoœci obywateli, relacji w³adzy
ustawodawczej ze spo³eczeñstwem.
Z kolei m³odzie¿ spotka³a siê z osobami
¿ycia publicznego, zaproszenie przyjêli:
- Agnieszka Pasternak przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w D¹browie Górniczej,
wczeœniej pose³ na Sejm RP
- Beata Ma³ecka-Libera pose³ na Sejm RP
- Tomasz Pietrzykowski by³y wojewoda œl¹ski
- Zbigniew Podraza prezydent miasta
D¹browa Górnicza, wczeœniej pose³ na
Sejm RP, wiceminister zdrowia
Spotkania by³y dla m³odzie¿y okazj¹ do
skonfrontowania w³asnych pogl¹dów z pogl¹dami czynnych polityków, poznania sposobu myœlenia osób publicznych o pe³nionych przezeñ funkcjach. Zainteresowanie
koncentrowa³o siê zarówno wokó³ kwestii
ideologicznych, gospodarczych, jak i bar-

dzo szczegó³owych i konkretnych rozwi¹zaniach proponowanych przez polityków w
odniesieniu do spo³ecznych potrzeb i problemów. ¯ywe, rzeczowe debaty toczy³y
siê w atmosferze wzajemnego szacunku.

Akademia Obywatelska rozpoczê³a swoj¹
aktywnoœæ w kwietniu, na czerwiec planowane jest zakoñczenie projektu, którego
uczestnicy ponownie spotkaj¹ siê z dr M.Migalskim, a nastêpnie wezm¹ udzia³ w wyjeŸdzie do Warszawy, gdzie zaplanowano
wizytê w gmachu Sejmu oraz studiu telewizyjnym TVN24.

EDUKACJA REGIONALNA

Dziennikarstwo od kuchni

P

R

odejmuj¹c misjê edukacji regionalnej Miejska Biblioteka Publiczna wysz³a z szere
giem inicjatyw, spoœród których dwie wydaj¹ siê byæ szczególnie istotne. Adresowane do m³odzie¿y podejmuj¹ tematê regionu w ujêciu historycznym, jak równie¿ buduj¹cym poczucie wartoœci w³asnego miasta i regionu i wiêzi z jego dorobkiem kulturowym.

„Oni tworz¹ historiê regionu”
„Oni tworz¹ historiê regionu” to cykl spotkañ z ludŸmi, których dzia³alnoœæ, pasje lub twórczoœæ w szczególny sposób
tworz¹ i wzbogacaj¹ kulturê naszego
miasta i regionu. Przybli¿enie w przystêpny i interesuj¹cy dla m³odego odbiorcy
sposób w³asnych doœwiadczeñ i osi¹gniêæ

- cz³onkowie kabaretu DNO (Wojtek
Stala, Jarek Cyba, Tomek Sobieraj,
Adam Mrozowicz)

„Spotkania z histori¹ regionu”

mo¿e stanowiæ ciekaw¹ formu³ê rozbudzania w m³odzie¿y poczucia wiêzi i zainteresowania regionem, a tak¿e inspirowaæ do poszukiwania i realizowania
w³asnych pasji i zainteresowañ.
Goœæmi dotychczasowych dwóch spotkañ
byli:
- Grzegorz Kuœpiel - podró¿nik, groto³az, pracownik Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

„Spotkania z histori¹ regionu” to cykl
wyk³adów ods³aniaj¹cych znane i nieznane fakty zwi¹zane z histori¹ regionu, ciekawostki, zaskakuj¹ce tezy i informacje
„podane” m³odzie¿y przystêpnym jêzykiem historycznej gawêdy.
Wyk³ady prowadzi prof. Z.WoŸniczka
- historyk, ceniony badacz regionu, który podczas dwóch spotkañ poruszy³ nastêpuj¹ce tematy:
- „Legioniœci z D¹browy Górniczej”
- „Czy >Czerwone< Zag³êbie?”

ozpoczêliœmy realizacjê adresowa
nych do m³odzie¿y warsztatów prowadzonych przez Agnieszkê Zieliñsk¹
(dziennikarkê mediów regionalnych), które maj¹ na celu rozwijanie pasji dziennikarskich oraz ich pog³êbianie o umiejêtnoœci praktyczne. Podczas warsztatów
poruszonych zostanie szereg obszarów
tematycznych:
- rynek mediów w Polsce i regionie
- rola mediów we wspó³czesnym œwiecie, pojêcie tzw.„czwartej w³adzy”.
- kszta³cenie umiejêtnoœci przekazania
informacji
- budowanie tekstów publicystycznych
- internetowe Ÿród³a informacji dziennikarza
- budowa czasopism
- techniki i psychologia reklamy
- praca dziennikarza
- czytanie tekstów prasowych – komen
tarz jawny i ukryty
Zajêcia odbywaj¹ siê z wykorzystaniem
zasobów bilioteki m.in. sali multimedialnej, saloniku prasowego.

Szukasz informacji?

Centrum Informacji Europejskiej

Znajdziesz j¹ w bibliotece..

C

I

nformacje, ich poszukiwanie, gromadzenie, udostêpnianie - to jeden z nowych
kierunków rozwoju bibliotek publicznych, które w coraz wiêkszym stopniu staj¹
siê centrami informacyjnymi, przyjmuj¹c nawet formu³ê mediateki b¹dŸ infoteki.
Us³ugi informacyjne ciesz¹ siê rosn¹cym zainteresowaniem u¿ytkowników tak¿e
naszej biblioteki. Œwiadczyæ o tym mo¿e choæby fakt, i¿ w roku 2007 we wszystkich
placówkach MBP w D¹browie Górniczej ³¹cznie udzielono 209.107 informacji, co
w stosunku do roku 2006 stanowi wzrost o ponad 21.600! Ten ponad 10% wzrost
iloœci œwiadczonych us³ug informacyjnych stanowi czytelny sygna³ w zakresie oczekiwañ naszych u¿ytkowników.
Wychodz¹c naprzeciw wci¹¿ rosn¹cemu zapotrzebowaniu na wszelkiego rodzaju informacje oraz celem poszerzenia oferty us³ug informacyjnych, MBP uruchomi³a w
Bibliotece G³ównej nowe agendy:
- Centrum Edukacji Regionalnej
- Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej
- Centrum Informacji Europejskiej
Umo¿liwiaj¹ one swobodny i bezp³atny dostêp do szeroko rozumianej informacji.
Specjalizuj¹ siê w szczególnoœci w zagadnieniach z zakresu prawa, gospodarki, biznesu, techniki, ekonomii, jêzyków i kultur obcych, tematyki europejskiej, ale tak¿e historii,
kultury i ¿ycia miasta i regionu.
Do dyspozycji poszukuj¹cych informacji u¿ytkowników pozostawiamy zró¿nicowane zasoby: ksi¹¿ki, multimedia, prasê (w tym specjalistyczna), zasoby elektroniczne (w tym
pe³notekstowe bazy danych dostêpne bezp³atnie w sieci), zasoby partnerów naszej
biblioteki w ca³ym kraju (a s¹ nimi m.in. centra informacyjne, biblioteki, szko³y i uczelnie,
instytuty, organizacje, konsulaty). Efektywnie korzystaæ z powy¿szych zasobów pomo¿e kompetentny pracownik informacji naukowej s³u¿¹cy pomoc¹ merytoryczn¹ i
praktyczn¹.
Wyd³u¿one godziny udostêpniania zbiorów w tych agendach, jak równie¿ walory
estetyczno-u¿ytkowe pomieszczeñ, przyczyni¹ siê do szerszej i bardziej komfortowej dostêpnoœci u¿ytkowników do us³ug informacyjnych. ZAPRASZAMY!

Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej

C

entrum Informacji Biznesowej i Tech
nicznej to wyspecjalizowana agenda, w której oferujemy szerokiemu gronu odbiorców bezp³atny dostêp do informacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem
tematyki biznesowej, prawnej i technicznej. Stawiamy na wysokiej jakoœci us³ugi infobrokerskie, dostarczane przez profesjonalny i ¿yczliwy zespó³. D¹¿ymy do
kompleksowej realizacji potrzeb i oczekiwañ naszych klientów. W tym celu oferujemy zró¿nicowane zasoby informacyjne. Nawi¹zujemy kontakty i wspó³pra-

cê, które przek³adaj¹ siê na pozyskiwanie fachowych materia³ów i innych narzêdzi, sk³adaj¹cych siê na nowoczesny
warsztat pracy. Naszymi partnerami s¹
uczelnie wy¿sze, szko³y, firmy, zak³ady
pracy, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, promocji zatrudnienia, specjalna strefa ekonomiczna, centra biznesowe i handlowe, stowarzyszenia in¿ynierów.
W chwili obecnej nie ma dla nas barier
komunikacyjnych i z ³atwoœci¹ wiemy,
jak i gdzie szukaæ informacji.

Centrum Edukacji Regionalnej

C

entrum Edukacji Regionalnej wyszu
kuje i udziela kompleksowej informacji o regionie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem tematyki zwi¹zanej z Zag³êbiem D¹browskim. Tworzy rozwiniêt¹
bazê wiadomoœci lokalnych, bibliografiê
miasta, bazê zawartoœci czasopism i dokumentów ¿ycia spo³ecznego. Umo¿liwia
dostêp do przedwojennych dokumentów
poprzez Œl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹.
W ramach edukacji regionalnej prowadzi lekcje tematyczne, spotkania z lokal-

nymi twórcami, konkursy, wystawy, prezentacje multimedialne, wycieczki. Organizuje imprezy z okazji œwi¹t i innych
tradycji charakterystycznych dla regionu Zag³êbie.
Aktywie uczestniczy we wszystkich wa¿nych wydarzeniach kulturalnych w naszym mieœcie, chêtnie wspó³pracuje z
ka¿dym œrodowiskiem i na bie¿¹co rejestruje informacje o tym, co siê dzieje w
D¹browie i jej okolicach.

Biblioteka O.K. Informator Miejskiej Biblioteki Publicznej w D¹browie Górniczej
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Ko³³¹taja w D¹browie Górniczej
Adres Wydawcy: 41 - 300 D¹browa Górnicza ul. Koœciuszki 25
Sekretariat: tel. 032 639-03-00, fax. 032 639-03-10, biblioteka@biblioteka-dg.pl
Dzia³ Marketingu: tel. 032 639-03-01, marketing@biblioteka-dg.pl
Redaktor: Pawe³ Duraj

entrum Informacji Europejskiej ofe
ruje informacje (w jêzyku polskim
lub obcym) dotycz¹ce Unii Europejskiej,
krajów Europy i œwiata w ró¿nych aspektach: geografia, historia, kultura, gospodarka, z wykorzystaniem posiadanych
zasobów (zbiory obcojêzyczne - ksi¹¿ki,
prasa; multimedialne, przewodniki turystyczne, publikacje dotycz¹ce Unii Europejskiej, filmy krajoznawcze oraz mapy).
Opracowuje i aktualizuje materia³y dotycz¹cych krajów Europy (teczki tematyczne). Udostêpnia czytelnikom bazy z
zawartoœci¹ czasopism obcojêzycznych,
katalogi bibliotek obcojêzycznych, informacjê teleadresow¹ Centrów Informacji Europejskiej dzia³aj¹cych na terenie
kraju, informacje na tematy zwi¹zane z
problematyk¹ europejsk¹ w Internecie.
Centrum wspó³pracuje z oœrodkami i instytucjami edukacyjnymi, instytutami
kultury, konsulatami.
Agenda organizuje spotkania o charakterze dydaktycznym: wyk³ady, konkursy, lekcje, wystawy oraz warsztaty dla
m³odzie¿y.

Dzia³ Informacyjno-Bibliograficzny

W

Dziale Informacyjno-Bibliograficz
nym udostêpniamy materia³y z zakresu bibliografii i informacji naukowej w
formie tradycyjnej i elektronicznej.
Posiadamy Przewodnik Bibliograficzny,
Bibliografiê Zawartoœci Czasopism, Polsk¹
Bibliografiê Literack¹, Nowy Korbut, Normy biblioteczne, leksykony, s³owniki, informatory. Zapewniamy dostêp do katalogów komputerowych, kartotek, wykazów pomocniczych, systemów informacji
i baz danych o zakresie uniwersalnym.
Realizujemy ró¿norodne us³ugi:
- wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych, poszukujemy on-line potrzebnej literatury i
sprowadzamy do nas na miejsce.
- bibliograficzne, sporz¹dzamy opracowania zestawieñ tematycznych
- pogotowie bibliograficzne, pomagamy
w przygotowaniu bibliograficznym i edytorskim prac magisterskich i innych.
Prowadzimy na wysokim poziomie lekcje tematyczne i inne zajêcia, realizuj¹c
politykê nowoczesnego spo³eczeñstwa
informacyjnego, opartego na wiedzy.

Punkt Us³ug Biurowych
-

ksero cz-b i kolor. do formatu A3
wydruk cz-b i kolor. do formatu A3
laminowanie do formatu A3
bindowanie i termobindowanie
us³ugi introligatorskie
skanowanie
przegrywanie danych
na noœniki cyfrowe

Biblioteka G³ówna /holl/

