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Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna
17-111 Boćki
PL. Armii Krajowej 5
PONIEDZIAŁEK

8.00-16.00

WTOREK

8.00-16.00

ŚRODA

8.00-16.00

CZWARTEK

8.00-16.00

PIĄTEK

8.00-16.00

SOBOTA

8.00-16.00

Kontakt :
tel. 85 655-46-88
e-mail: t.modzelewska@gminabocki.pl
Sprawdź, ile oszczędzasz miesięcznie korzystając z biblioteki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach wypełnia statutowe zadania takie jak: gromadzenie, opracowywanie i
wypożyczanie księgozbioru, oraz promowanie czytelnictwa. Księgozbiór liczy ok. 15.000, w tym bogaty księgozbiór
podręczny z różnych dziedzin wiedzy, przydatny szczególnie uczniom i studentom. Prenumerowane są czasopisma
stosownie do potrzeb czytelników. Zarówno książki jak i czasopisma wypożyczane są czytelnikom na miejscu i do
domu. Znajdują się tutaj trzy stanowiska komputerowe, przy których każdy może bezpłatnie skorzystać z Internetu.
Ważniejsze działania związane z promocją czytelnictwa:
- wakacyjne spotkania z książką- Czwartkowe Czytania dla dzieci, połączone z zabawami ruchowymi, muzycznymi i
plastycznymi,
- w bibliotece redagowana jest gazeta gminna „Boćkowiak”, w której obok bieżących informacji o życiu gminy można
znaleźć informacje o pracy biblioteki i nowościach książkowych,
- w 2010 roku biblioteka zaistniała jako wydawca, został wydany debiutancki tomik wierszy mieszkanki gminy Boćki
Anny Zajączkowskiej pt. „ I tylko cząstkę siebie mi pozostaw”. Odbyło się kilka spotkań promujących tomik m.in. w
ramach Środy Literackiej w Książnicy Podlaskiej, a także w bibliotece CEN w Bielsku Podlaskim. W 2011 został wydany
drugi tomik Anny Zajączkowskiej pt. „Huśtawka”,
- we współpracy z nauczycielami prowadzone były lekcje biblioteczne dla klas I-III, z elementami biblioterapii,
- na stałej wystawie „Co nowego w Bibliotece” wystawiane są książki z różnych dziedzin wiedzy, zachęcające do
korzystania z nich.
Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach, bierze udział w
przygotowywaniu i realizacji imprez kulturalnych w gminie.

1

Portal Informacyjny Gminy Boćki

Bibliotekarka organizuje obsługę dziennikarską związaną z życiem społecznym, kulturalnym i religijnym gminy Boćki,
a informacje zamieszcza w lokalnych gazetach i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

2

