
Poniedziałek 11 maja 

 

 

W dniach 8-15 maja obchodzimy ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece". Autorem hasła 

jest pan Mariusz Nakielny - bibliotekarz z Bochni, który 

uzasadnia swój wybór w następujący sposób: 

 "Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, 

smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. Korzystajmy z 

kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – 



Czytelników, by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy 

literacki kąsek. To dla was entuzjastów literatury i kultury 

jesteśmy." 
 

Tydzień Bibliotek organizowany jest od 2004 roku i to już 

jego siedemnasta edycja. Tym razem jest to wersja online 

wydarzenia, które połączone jest też z Dniem Bibliotekarza 

obchodzonym 8 maja. Celem projektu jest promocja 

czytelnictwa i bibliotek oraz podkreślanie roli czytania i 

bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie 

prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką 

szerokich kręgów społeczeństwa.  

 



 

 

 

 



Dzisiaj proponujemy Wam przegląd najważniejszych-  

naszym zdaniem - bibliotek w dziejach świata. 

 

NAJWAŻNIEJSZE BIBLIOTEKI W DZIEJACH 

ŚWIATA 

1. Biblioteka świątynna w 

Nippur  

Ruiny świątyni Nippur, w której gmachu mieściła się najstarsza znana nam biblioteka 

Najstarsze znane nam biblioteki powstawały w Sumerze w okresie od XXVI do 

XXV wieku przed Chrystusem. To epoka tak odległa, że ciężko nam ją sobie 

nawet wyobrazić 

 
Fragment zapisanej tablicy z Nippur 



Pierwsi bibliotekarze byli prawdopodobnie kapłanami, jednymi z najwyżej 

postawionych ludzi na sumeryjskiej ziemi. Najważniejsza biblioteka znajdowała 

się w mieście najwyższego boga z sumeryjskiego panteonu – Enlila. 

Zabezpieczono w jej ruinach tysiące glinianych tablic. Gdyby nie prace 

starożytnych kapłanów-bibliotekarzy cała historia Sumeru byłaby dla nas jedną 

wielką tajemnicą, a możliwe że i nasza cywilizacja wyglądałaby zupełnie 

inaczej. 

2. Biblioteka Aszurbanipala 

 
Jeden z zachowanych wizerunków Aszurbanipala 

Aszurbanipal był władcą bezwzględnym, jak każdy władca asyryjski, i 

wsławionym wielkimi zwycięstwami militarnymi.  

I to właśnie on dla ugruntowania swojej potęgi założył jedną z największych 

bibliotek starożytnego świata. Aszurbanipal wiedział, że wiedza to potęga, 

dlatego pragnął ją zdobyć i zabezpieczyć. Zatrudnił skrybów, którzy 

przepisywali dla niego teksty. 

 

 

 

 

 

 

Epos o Gilgameszu 

Autor zdjęcia : Fæ 

Źródło zdjęcia: Wikipedia.org 

Licencja: CC BY 3.0  



Warto wiedzieć, że bibliotekarze Aszurbanipala byli dla niego równie ważni jak 

żołnierze, dzięki któremu zdobył królestwo faraonów. 

3. Biblioteka Aleksandryjska 

 
 

 

XIX-wieczne wyobrażenie Biblioteki Aleksandryjskiej 

Tradycja głosi, że Aleksander urzeczony rozmiarami, wpływami i świetnością 

biblioteki Aszurbanipala zdecydował się założyć własną. 

 Zorganizowana została na wzór arystotelowskiego Liceum i sąsiadowała z 

Muzeum (czyli domem „muz”, grecką świątynią). To dzięki niej Aleksandria 

rozkwitła, stając się ośrodkiem kulturalnym i naukowym starożytnego świata. 

W okresie swojej największej świetności magazynowała ok. 400 tys. tekstów! 

 

 

 



4. Biblioteka w Cezarei 

 
Średniowieczny wizerunek Orygenesa 

 Orygenes był jednym z ważniejszych intelektualistów swojej epoki, który całe 

swoje życie podporządkował wierze. Jednym z większych jego osiągnięć (poza 

wieloma cennymi komentarzami do Pisma Świętego oraz jego egzegezą 

krytyczną i alegoryczną) było założenie biblioteki w Cezarei. W zbiorach 

biblioteki znajdował się m.in. Kodeks Watykański, Kodeks Efrema i Kodeks 

Synajski (greckie rękopisy Starego i Nowego Testamentu). Dzięki nim Biblia 

doczekała się tłumaczenia na łacinę, z którego później tłumaczono ją na 

wszystkie języki świata (z jej zbiorów korzystał m.in. św. Hieronim, twórca 

Wulgaty).Niestety biblioteka została zniszczona w wyniku działań wojennych 

(zarówno Persów, jak i Saracenów). 

5. Biblioteka w Aksum 

 
Święta księga zapisana w języku ge’ez 



Królestwo Aksum było jednym z najpotężniejszych państw afrykańskich i nie 

bez powodu na jego dziedzictwo powołuje się Etiopia. Aksum było państwem 

chrześcijańskim i także tu gromadzono święte teksty, tłumacząc je na język 

ge’ez. To najprawdopodobniej ze zbiorów biblioteki Aksum (nie zaś z biblioteki 

aleksandryjskiej) korzystali koptyjscy mnisi, tłumacząc święte księgi 

chrześcijańskie. 

 

6. Chińska Biblioteka Narodowa 

Chińska Biblioteka Narodowa może poszczycić się  27 milionami woluminów, z 

czego 270 000 to starożytne i rzadkie księgi, oraz 35 000 inskrypcji spisanych w 

okresie dynastii Shang na… kościach czy żółwich skorupach (ich wiek datuje 

się na 3600 lat!), a także pisma konfucjańskie wyryte w kamieniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Biblioteka w Klasztorze Świętej Katarzyny 

 

To najstarsza nieprzerwanie działająca biblioteka w historii. Została założona w 

VI w. n.e. i posiada obecnie największą kolekcję literatury religijnej po 

Bibliotece Watykańskiej. Klasztor św. Katarzyny z VI wieku w dolinie Wadi al-

Dajr u podnóża Góry Świętej Katarzyny i góry Synaj jest jednym z najstarszych 

istniejących do dziś klasztorów prawosławnych. Leżący w parku narodowym na 

wysokości 1570 m n.p.m. zabytek znajduje się na liście światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

Biblioteka św. Katarzyny zawiera 6 tys. rękopisów, w tym 2319 greckich, 284 

łacińskich, 600 arabskich oraz koptyjskie, syriackie, etiopskie, ormiańskie, 

gruzińskie; najstarsze pochodzą z IV w.  

W bibliotece znajdują się też karty najstarszego na świecie egzemplarza Biblii, 

czyli część Kodeksu Synajskiego z IV wieku. Rękopis ten zawiera znaczną 

część Starego Testamentu i Nowy Testament.  

 

 

 

 

 



8. Biblioteka Watykańska 

 

 

Została założona w 1471 r. przez papieża Mikołaja V jest powszechnie uważana 

za jeden z najważniejszych księgozbiorów w dziejach. Obecnie znajduje się w 

niej 1,1 mln drukowanych książek, w tym 8 500 inkunabułów, i 7 500 

manuskryptów. Znajduje się tu zarówno najstarsza Biblia Świata (wymieniony 

już wcześniej Kodeks Watykański datowany na rok 352 n.e.), jak i słynne Tajne 

Archiwa Watykanu. 



9. Biblioteka Kongresu USA 

 

 

 

Wnętrze Głównej Czytelni Biblioteki Kongresu USA 

Biblioteka Kongresu została założona w 1800 r. przez prezydenta Johna 

Adamsa, lecz nie ze względu na swoją historię znalazła się na naszej liście. Jest 

to obecnie największy księgozbiór na świecie. Zawiera ponad 38 milionów 

książek napisanych w 450 językach. Ponadto znajduje się tam też ponad 70 mln 

rękopisów, blisko 6 mln map, ponad 18 mln mikrofilmów, 5 mln 

inkunabułów… łącznie 170 mln skatalogowanych pozycji. Podane przeze mnie 

liczby mogą być już nieaktualne w momencie, gdy to czytasz, bo każdego dnia 

do zbiorów biblioteki dołączonych zostaje 10 000 kolejnych pozycji. 

Źródło : https: czytaj.pl Autor ;Mikołaj Kołyszko 

 

 



Wtorek 12 maja 

 

 
 

Dzisiaj proponujemy Wam, Drodzy Uczniowie, wirtualną 

wycieczkę do najpiękniejszych bibliotek świata. 

 

NAJPIĘKNIEJSZE BIBLIOTEKI ŚWIATA 
https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw
https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw


AUSTRIA 

 
Admont – Biblioteka przy klasztorze benedyktyńskim w Admont 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Admont_Abbey 

 
Melk – Biblioteka Klasztorna w Melk 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Melk_Abbey 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Admont_Abbey
https://en.wikipedia.org/wiki/Melk_Abbey


Wiedeń – Austriacka Biblioteka Narodowa 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Melk_Abbey 

 

 

CZECHY 
Praga – Biblioteka Klasztoru na Strahovie 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_na_Strahowie#Biblioteka 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melk_Abbey
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_na_Strahowie#Biblioteka


DANIA 

 

 
Kopenhaga – Biblioteka Królewska 

 

 

 

 
 
http://www.wirtualnakopenhaga.pl/biblioteka-krolewska-w-kopenhadze-w-

danii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wirtualnakopenhaga.pl/biblioteka-krolewska-w-kopenhadze-w-danii/
http://www.wirtualnakopenhaga.pl/biblioteka-krolewska-w-kopenhadze-w-danii/


NIEMCY 
 

Berlin – Biblioteka Brain 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PORTUGALIA 

 
Combra – Biblioteka Uniwersytecka 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Joanina 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Joanina


 

SZWAJCARIA 

 
Biblioteka Abbey St. Gallen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANADA 

 
Biblioteka Parlamentu Kanady w Ottawie 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Parliament 
 

https://www.skyscanner.pl/loty-do/mad/tanie-loty-do-madryt-lotnisko.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Parliament


USA 
Baltimore – Biblioteka George Peabody 

Kansas City – Biblioteka Publiczna 

 
 

 

 

 

 

 

 



Seattle- Biblioteka Główna 

 
 

 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Central_Library 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_Central_Library


Środa 13 maja 

 

 
 

 

 

W dniu dzisiejszym pragniemy Was zabrać, Drodzy 

Czytelnicy, w wirtualną podróż do najpiękniejszych 

bibliotek w Polsce. 

 

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE BIBLIOTEKI 
 

Biblioteka Kórnicka  

 
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/index.html 

 

 

http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/index.html
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/index.html


 
 

 

 

 
 

 

Biblioteka klasztoru OO. Cystersów w Mogile 
 

http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=catego

ry&id=41&layout=blog&Itemid=136%20 

 

 

http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=41&layout=blog&Itemid=136%20
http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=41&layout=blog&Itemid=136%20
http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=41&layout=blog&Itemid=136%20


 
 
Biblioteka OO. Paulinów na Jasnej Górze  

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qttNjyzVvFk 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
https://www.youtube.com/watch?v=qttNjyzVvFk
https://www.youtube.com/watch?v=qttNjyzVvFk


 

Biblioteka Poaugustiańska w Żaganiu 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBaga%C5%84 

 

 
 

http://umzagan.nazwa.pl/um/news/show/198
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBaga%C5%84


 
 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 

 

 
 

 

http://www.bracz.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=44


Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego  

i Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka 
 

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Uniwersytecka_w_Warszawie 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Uniwersytecka_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Uniwersytecka_w_Warszawie


 

 
 

 

 

Biblioteka Załuskich (Biblioteka Narodowa) w Warszawie 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Za%C5%82uskich

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Za%C5%82uskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Za%C5%82uskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Za%C5%82uskich


 

Czwartek 14 maja 

 

 

 
 

 

 

Biblioteka dla dzieci -  to zaczarowane, niesamowite, 

pobudzające wyobraźnię miejsce, które przyciąga uwagę 

małych czytelników. 

 

Dzisiaj chcemy Wam przedstawić najbardziej oryginalne 

i twórcze biblioteki dla dzieci na świecie. 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
                                                                                                                   Tekst Anna Wołosik 

 

 

 

Piątek 15 maja 

 

Dzisiaj chcemy Wam przypomnieć, Drodzy Czytelnicy, z 

jakich biblioteki możecie skorzystać   w naszym mieście. 

Zapraszamy na wirtualną wizytę w  bibliotekach 

Rzeszowa. 

 

 

RZESZOWSKIE   BIBLIOTEKI   
 



WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W RZESZOWIE

 
 

 

 



Historia 

Rzeszowskie bibliotekarstwo powszechne swym początkiem sięga drugiej 

połowy XIX stulecia, bowiem już w 1882 roku została założona przez 

Towarzystwo Oświaty Ludowej w Rzeszowie biblioteka o charakterze 

publicznym. Kontynuatorką tej instytucji była otwarta w 1906 roku Biblioteka 

Miejska Towarzystwa Szkoły Ludowej, działająca do czerwca 1940 roku.  

Uroczyste otwarcie MBP w Rzeszowie odbyło się w grudniu 1945 roku.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna została otwarta 1 września 1950 roku.   

Struktura 

WiMBP w Rzeszowie jest największą biblioteką publiczną w województwie 

podkarpackim. Pełni funkcję biblioteki centralnej dla miasta i regionu.  

Obecnie w strukturze organizacyjnej Biblioteki, do bezpośredniej obsługi 

czytelników, funkcjonuje 6 oddziałów:  

 Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33a 

 Czytelnia Główna, ul. Sokoła 13 

 Informatorium, ul. Sokoła 13 

 Oddział Dokumentów Życia Społecznego, ul. Langiewicza 17 

 Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11 

 Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2 

Ponadto biblioteka prowadzi 18 filii miejskich[2] oraz 4 punkty biblioteczne.  

Usługi 

W 2018 r. biblioteka obsługiwała ponad 40 tys. czytelników. Dysponuje 

zbiorami o łącznej liczbie ponad 550 tys. woluminów książek i czasopism 

oprawnych oraz ponad 41 tys. egzemplarzy zbiorów specjalnych. Do 

najcenniejszych należą stare druki w liczbie 434 woluminów i 171 rękopisów[3].  

Biblioteka wypożycza swoje zbiory na zewnątrz, udostępnia je na miejscu oraz 

pośredniczy w sprowadzaniu książek z innych bibliotek w kraju. Udziela 

informacji katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych w systemie 

tradycyjnym i zautomatyzowanym. Tworzy i udostępnia katalogi online i 

różnorodne bazy danych. Od 2008 roku tworzy Bibliografię województwa 

podkarpackiego systemem zintegrowanym, wspólnie z bibliotekami 

powiatowymi i działającymi w miastach powiatowych, w ramach Systemu 

Bibliografii Regionalnej. Wykorzystuje także elektroniczne technologie w 

zakresie rejestracji czytelników, wypożyczeń i innych prac bibliotecznych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzka_i_Miejska_Biblioteka_Publiczna_w_Rzeszowie#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolumin_%28bibliotekoznawstwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzka_i_Miejska_Biblioteka_Publiczna_w_Rzeszowie#cite_note-3


WiMBP posiada rozbudowaną stronę www. Poprzez sukcesywną digitalizację 

zbiorów współtworzy Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową. Atrakcyjność 

wizerunku programowego instytucji określa także szerokie spektrum działań 

kulturalno-oświatowych, zwłaszcza wystawiennictwo, spotkania autorskie, 

promocja dorobku twórczego środowisk lokalnych oraz organizowane 

systematycznie, w masowej skali, cykle edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W 

ramach przysposobienia czytelniczego prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów 

i studentów. W zakresie działalności wydawniczej Biblioteka publikuje m.in.: 

bibliografię regionalną, materiały statystyczne i promocyjne dotyczące 

działalności bibliotek publicznych w mieście i w regionie. Na rzecz bibliotek 

samorządowych prowadzi działalność instruktażową. W Bibliotece funkcjonują 

Dyskusyjne Kluby Książki. WiMBP współpracuje z innymi instytucjami kultury 

w mieście i w regionie, z placówkami opiekuńczo-oświatowymi, środowiskiem 

literackim i z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Uniwersytecie 

Rzeszowskim.  

Usługi 

- UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 Wypożyczanie zbiorów 

 Udostępnianie zbiorów na miejscu 

 

- UDOSTĘPNIANIE SPECJALNYCH TYPÓW ZBIORÓW 

 Czasopisma 

 Zbiory muzyczne  

 Audiobooki 

 Filmy 

 Dokumenty życia społecznego  

 Wydawnictwa elektroniczne na CD  

 

- WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE   

- UDZIELANIE INFORMACJI  

- E-USŁUGI 

 Dostęp do katalogów elektronicznych i baz danych  

 Obsługa konta czytelniczego w Internecie  

 Rezerwowanie i zamawianie książek w Internecie  

 Internetowe prolongowanie książek wypożyczonych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkarpacka_Biblioteka_Cyfrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Trzeciego_Wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/udostepnianie-zbiorow/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/udostepnianie-specjalnych-typow-zbiorow/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/wypozyczenia-miedzybiblioteczne/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/udzielanie-informacji/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/e-uslugi/


 Powiadamianie przez system o przetrzymaniu książek  

 Dostęp do zbiorów cyfrowych /zdigitalizowanych/   

- DOSTĘP DO INTERNETU W BIBLIOTECE  

- ORGANIZACJA IMPREZ CZYTELNICZYCH  

- KSERO 

        Filie i oddziały 

Oddziały 

 Wypożyczalnia Główna ul. Dąbrowskiego 33a 

 Czytelnia Główna ul. Sokoła 13 

 Informatorium ul. Sokoła 13 

 Oddział Dokumentów Życia Społecznego ul. Langiewicza 17 

 Wypożyczalnia Muzyczna ul. Żeromskiego 2 

 Oddział dla Dzieci i Młodzieży ul. Słowackiego 11 

Filie 

 Filia nr 1 ul. Bohaterów 5 

 Filia nr 2 ul. Fredry 5 

 Filia nr 3 ul. Krzyżanowskiego 6 

 Filia nr 4 ul. Ofiar Katynia 15 

 Filia nr 5 ul. Budziwojska 194 

 Filia nr 6 ul. Podwisłocze 6 

 Filia nr 7 ul. Osmeckiego 51 /budynek Młodzieżowego Domu Kultury/ 

 Filia nr 8 ul. Okulickiego 3 

 Filia nr 9 ul. Czackiego 5 ; Punkt biblioteczny Filii 9 ul. Dąbrowskiego 

79a 

 Filia nr 10 ul. Podchorążych 1 

 Filia nr 11 ul. Dębicka 170 

 Filia nr 12 ul. Beskidzka 5 

 Filia nr 13 ul. Iwonicka 38 

 Filia nr 15 ul. Lwowska 60 /budynek Szpitala Wojewódzkiego nr 2/  

 Filia nr 16 ul. Gromskiego 10 c 

 Filia nr 17 ul. Paderewskiego 154 /budynek Rzeszowskiego Domu 

Kultury-Filia Słocina/ 

 Filia nr 18 ul. Ćwiklińskiej 2 

 Filia nr 20 ul. Solarza 9a. 

 

http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/dostep-do-internetu-w-bibliotece/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/organizacja-imprez-czytelniczych/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/uslugi/ksero/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/wypozyczalnia-glowna/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/czytelnia-glowna/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/informatorium/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dokumentow-zycia-spolecznego/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/wypozyczalnia-muzyczna/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-1/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-2/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-3/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-4/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-5/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-6/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-7/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-8/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-9/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-10/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-11/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-12/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-13/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-15/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-16/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-17/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-18/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-20/


BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

 
 

 



Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego to książnica humanistyczna o 

uniwersalnym charakterze zbiorów działająca w strukturach Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.  

Księgozbiór BUR to prawie 740 tys. woluminów, ponadto w zbiorach biblioteki 

znajduje się blisko 98 tys. woluminów czasopism oraz ponad 21 tys. jednostek 

inwentarzowych zbiorów specjalnych. Książki udostępniane są w 

specjalistycznych czytelniach, a także poprzez wypożyczenia miejscowe i 

międzybiblioteczne. Z czasopism i zbiorów specjalnych korzystać można w 

czytelniach. W skład Biblioteki UR wchodzą: Biblioteka przy ulicy Pigonia 8, 

Biblioteka Instytutu Archeologii oraz Czytelnie: Wydziałów Biologiczno-

Rolniczego i Ekonomii, Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Muzyki.  

Użytkownicy Biblioteki UR mają możliwość korzystania z ponad 30 

komputerów z dostępem do Internetu. Większość z nich wyposażona jest w 

edytory tekstów. W dwóch z czytelni na użytkowników czekają indywidualne 

kabiny, również wyposażone w komputery z edytorami tekstów i dostępem do 

Internetu. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Prolib, 

który umożliwia przeszukiwanie zbiorów poprzez katalog on-line.  

Usługi 

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje szeroki zakres usług 

informacyjno-bibliotecznych w tym m.in.:  

 udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach 

 wypożyczanie książek realizowane w oparciu o komputerowy katalog 

OPAC 

 wypożyczanie książek w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych 

 udostępnianie źródeł elektronicznych na miejscu, w uniwersyteckiej sieci 

komputerowej oraz przez www 

 usługi informacyjne: katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne i inne 

realizowane w tradycyjny sposób oraz za pośrednictwem www 

 sporządzanie zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych 

Uniwersytetu 

 szkolenia biblioteczne studentów I roku studiów 

 szkolenia grup seminaryjnych w zakresie poszukiwania i 

wykorzystywania źródeł 

 organizowanie wystaw tematycznych 

 realizacja praktyk studenckich oraz zawodowych 

 oprowadzanie po gmachu Biblioteki wycieczek szkolnych i gości 

Uniwersytetu 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_humanistyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Rzeszowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolumin_%28bibliotekoznawstwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiory_specjalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edytor_tekstu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prolib
https://pl.wikipedia.org/wiki/Online_Public_Access_Catalog


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 

 

 
 

 
 

O Bibliotece 

Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej powstała w 1951 r. Jest największą 

biblioteką techniczną w południowo-wschodniej Polsce. Gromadzi książki, 

czasopisma, normy, katalogi techniczne, instrukcje itp. z dziedzin objętych 

zakresem kształcenia i badań prowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską 



(m.in. architektura, budownictwo, chemia, elektronika, elektrotechnika, fizyka, 

informatyka, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo, matematyka, 

mechanika, mechatronika, ochrona środowiska, zarządzanie). 

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 161 000 woluminów książek, 37 000 

woluminów czasopism, 155 000 jednostek inwentarzowych zbiorów 

specjalnych. Z każdego komputera podłączonego do Uczelnianej Sieci 

Komputerowej zapewniony jest dostęp do czasopism elektronicznych i baz 

danych. Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu 

zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i 

bezprzewodowo na własnych urządzeniach. 

Ze zbiorów bibliotecznych mogą na miejscu korzystać wszyscy zainteresowani. 

W ten sposób udostępniane są książki, czasopisma oraz zbiory specjalne 

(normy, aprobaty techniczne, roczniki statystyczne, rozprawy doktorskie itp.). 

Możliwość wypożyczania książek na zewnątrz mają studenci, doktoranci, 

pracownicy Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 

słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, po uprzednim 

zapisaniu się. Szczegółowe warunki udostępniania określa regulamin. 

Ze zbiorów bibliotecznych mogą na miejscu korzystać 

wszyscy zainteresowani ( również uczniowie rzeszowskich 

szkół ). 

 

BIBLIOTEKA MUZEUM OKRĘGOWEGO W 

RZESZOWIE 

 

https://biblio.prz.edu.pl/zasady-korzystania/regulamin-biblioteki


Księgozbiór Biblioteki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie liczy ponad 51 

tysięcy woluminów, a jego gromadzenie jest ściśle związane z powstaniem, 

rozwojem i działalnością placówki. 

W zbiorach znajduje się kolekcja zabytkowa druków dawnego piśmiennictwa 

polskiego i obcego. Najstarszym zabytkiem jest inkunabuł z 1482 r.Obok dzieł 

zabytkowych biblioteka gromadzi piśmiennictwo współczesne, niezbędne w 

codziennej działalności Muzeum. Księgozbiór jest systematycznie powiększany 

i uzupełniany o książki i czasopisma z zakresu archeologii, historii, etnografii, 

historii i teorii sztuki, muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych. Źródłem 

nabywania są zakupy księgarskie i antykwaryczne, dary oraz wymiana z innymi 

muzeami w kraju i za granicą. 

Szczególne znaczenie ma gromadzenie i uzupełnianie literatury związanej 

tematycznie z Rzeszowem i najbliższą okolicą, czyli resovianów, wśród których 

ważną część stanowi bogaty zbiór prasy rzeszowskiej XIX i XX wieku, oraz 

galicjanów – cennego źródła wiedzy na temat życia i historii Galicji, ze zbiorem 

rzadkich w Polsce schematyzmów. Zbiory biblioteczne udostępniane są 

wyłącznie na miejscu (w czytelni), z wyjątkiem wypożyczeń między-

bibliotecznych. 

 

 



PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 

W  RZESZOWIE 

 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gromadzi literaturę 

psychologiczno-pedagogiczną, naukową z różnych  dziedzin wiedzy, popularno-

naukową, piękną. 

Prenumeruje  czasopisma  metodyczne, psychologiczne, pedagogiczne, 

naukowe. 

Gromadzi zbiory specjalne, na różnych nośnikach przydatne w dydaktyce 

szkolnej , filmy edukacyjne i fabularne.  Posiada kolekcję książek wydanych 

przed 1939 rok 

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa posiada bogate zbiory dotyczące regionu (nie 

tylko obecnego  województwa podkarpackiego, ale szerzej, dawnej Galicji i 

Kresów), można w niej znaleźć także pozycje związane z innymi obszarami 

kraju. Rozrzut tematyczny udostępnianych publikacji jest szeroki - od historii i 

etnografii poprzez botanikę, zoologię i paleontologię po sprawozdania szkolne, 



książki kucharskie i przewodniki turystyczne. Poza książkami, czasopismami i 

dokumentami urzędowymi w języku polskim PBC udostępnia także pozycje w 

języku ukraińskim czy niemieckim (i innych - m.in. włoskim, rosyjskim, 

francuskim). Oprócz możliwości znalezienia w wyszukiwarce pozycji na 

interesujące czytelnika tematy, książki i materiały graficzne można też 

przeglądać poprzez kolekcje tematyczne (np. "Dziedzictwo kulturowe", 

"Regionalia", "Galicjana"). W zbiorach pozostałych lokalnych bibliotek 

cyfrowych dominują książki i czasopisma ściślej związane z regionem. 

 
 
Poza dostępnymi online zasobami bezpłatnych bibliotek cyfrowych w 

poszukiwaniu e-książek warto także… udać się do tradycyjnej biblioteki, w 

której otrzymać można kody czytelnicze umożliwiające dostęp do komercyjnych 

serwisów z książkami. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Rzeszowie od grudnia 2018 r. udostępnia swoim czytelnikom kody pozwalające 

na bezpłatny dostęp do LEGIMI  - największego polskiego serwisu (ok. 60 000 

publikacji) z e-bookami i audiobookami online. 

 

https://www.legimi.pl/


Tydzień Bibliotek 2020 online - propozycje 
podkarpackich bibliotek  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczny Tydzień Bibliotek (8-15 

maja) odbywa się wyłącznie online. Jakie atrakcje na ten czas przygotowały 

podkarpackie biblioteki? 

Oto niektóre propozycje: 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - wirtualne 

wyzwania, rebusy, łamigłówki, inspirujące artykuły, warsztaty plastyczne 

i rękodzielnicze, recenzje literackie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale – spotkanie autorskie z 

Edytą Świętek, wirtualny spacer, quizy, warsztaty, pokazy 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie – wirtualne wystawy 

fotografii dawnego Tyczyna 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu - zabawa literacka "Ukryty 

tytuł" 

 Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Zasmakuj w… obrazach, legendach, 

teatrze, przepisach, wierszach, czyli smaczne warsztaty, gry, quizy, 

przedstawienia 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - promocja wypożyczeń 

zdalnych, akcja viralowa "Wyzwanie na czytanie", e-wystawa "W świecie 

e-biblioteki", czat z bibliotekarzem 

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu – wirtualne 

spotkania autorskie, czytanki dla najmłodszych 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli – warsztaty 

rękodzielnicze, głośne czytanie, biblioteczna mapa kulinarna, czytelnicze 

wyzwania, wykreślanka literacka dla dorosłych 

 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - wirtualne spotkanie z 

tarnobrzeżanką, Dianą Kowalczyk, autorką bloga kulinarnego Mienta, a 

także z Jolantą Tworek, autorką wierszy dla dzieci, prezentacje przepisów 

z Tarnobrzeskiej Książki Kucharskiej, warsztaty decoupage’u i wirtualne 

wystawy połączone z konkursem 

Otwarcie biblioteki publicznej - komunikat 

dla czytelników 

 Otwarcie biblioteki – ważne informacje:  

http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4200,dzien-bibliotekarza-i-bibliotek.html
https://www.facebook.com/bibliotekaboguchwala/photos/a.3207620859249240/3207620942582565/?type=3&theater
http://www.tyczyn-biblioteka.pl/?aktualnosci/wirtualna-wystawa-starych-fotografii-cz-1.html
http://www.mbp.jaroslaw.pl/node/1076
https://www.kbp.krosno.pl/aktualnosc-624-xvii_ogolnopolski_tydzien_bibliotek.html
https://pl-pl.facebook.com/PedagogicznaBibliotekaWojewodzkaWKrosnie
http://biblioteka.jedlicze.pl/?p=8266
https://biblioteka.stalowawola.pl/aktualnosci/wydarzenia/1844-tydzie%C5%84-bibliotek-przez-internet
https://pl-pl.facebook.com/bp.tarnobrzeg
https://mientablog.com/


Od 7 maja zostają otwarte placówki Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ze 

zmienionymi godzinami otwarcia [pobierz]. 

 

http://www.wimbp.rzeszow.pl/gfx/biblioteka/userfiles/files/2020/godziny_otwarcia_wirus/godziny_otwarcia_pdf_na_strone.pdf


Zbiory biblioteczne poddawane są trzydniowej kwarantannie, w 

związku z tym może nastąpić opóźnienie w dostępności danego tytułu. 

Czytelnia Główna i Informatorium WiMBP w Rzeszowie przy ul. 

Sokoła 13 są nieczynne do odwołania. 

 Na zakończenie chciałabym Wam zachęcić do przeczytania mojej ulubionej 

książki z dzieciństwa pod tytułem „Pan Samochodzik i Niesamowity dwór” 

Zbigniewa Nienackiego.  

 

W tej wyjątkowo interesującej   książce   najciekawsze momenty akcji 

rozgrywają się właśnie w bibliotece, a dokładniej w  bibliotece tytułowego 

niesamowitego dworu w Janówku. Niesamowity dwór to trochę  taki  kryminał, 

w którym swoją rolę i to bardzo ważną odegrają także dzieci- Antek i Zosia . 



Główny bohater książki – Pan Tomasz, zwany też Panem Samochodzikiem - 

dostaje posadę kustosza w dość przerażającym dworze zmarłego niedawno 

Joachima Czerskiego. Ma tam powstać muzeum z prawdziwego zdarzenia, które 

sprawi, że do Janówka zawitają rzesze turystów. Za swoich pomocników zabiera 

kolegę Bigosa, który w niespodziewanych momentach zapada w letarg, a także 

pannę   Wierzchoń, która z początku traktuje nowego szefa z politowaniem i 

dużą dozą ironii. Nie potrafią się oni dogadać, jednak w obliczu coraz to 

dziwniejszych sytuacji,   zaczynają ze sobą współpracować. Podejrzenia są jasne 

– we dworze straszy jakiś przerażający duch. Co i rusz wychodzą na jaw nowe 

tajemnice, które wszystko jeszcze bardziej komplikują.  Jak zakończy się ta 

niesamowita  historia?  Myślę, że warto sięgnąć   po tę książkę, jak i inne z serii 

przygód Pana Samochodzika autorstwa Zbigniewa Nienackiego. To idealna 

propozycja zarówno dla tych, którzy już Pana Samochodzika  dobrze znają, ale 

także dla tych, którzy jeszcze się z nim nie zetknęli.  

                                                                               Pozdrawiam Was serdecznie                                                                                                     

bibliotekarka pani Krystyna 

 


