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Chcemy aby nasza Biblioteka była postrzegana nie tylko jako zbiór książek. Będąc 

placówką kulturalną, mamy misję upowszechniania szeroko pojętej kultury, ułatwiania do 

niej dostępu, jak też aktywizację społeczności lokalnej. Za celowe uznaliśmy więc otwarcie 

możliwości wkraczania różnych grup wiekowych w wielki świat. Chcemy poszczycić się 

mianem miejsca o wciąż rosnącym znaczeniu, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę 

i poczytać prasę, ale także świetnie się bawić, wzbogacić swoją wiedzę, jak również 

zadbać o swoje ciało i umysł.
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Niektóre prawa zastrzeżone. Wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór na 

następujących warunkach:

„UZNANIE AUTORSTWA: Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjo-

dawcę (podanie źródła i autora)”,

„UŻYCIE NIEKOMERCYJNE: Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych”,

„BEZ UTWORÓW ZALEŻNYCH: Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na 

podstawie tego utworu”.

Niniejsza historia została opracowana na postawie dokumentacji archiwalnej Biblioteki. Wszystkie 

dokumenty, na które powołujemy się w tekście, dostępne są do wglądu na miejscu.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice.

Publikacja została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare Babice.

Zielonki Parcela, wrzesień 2019 r. 

Kierownicy i dyrektorzy Biblioteki Publicznej Gminy 
Stare Babice od 1949 roku do chwili obecnej

Po utworzeniu biblioteki w 1949 roku kolejnymi jej kierownikami byli:

1951 r. – Józef Sotomski 

1955 r. – Wacław Bryk – kierownik Szkoły Podstawowej w Starych Babicach 

1956-1958 r. – Krystyna Jabłońska 

1958-1978 r. – Elżbieta Świsłowska 

1978 -2015 r. -  Janina Maciaszek 

od 2016 r. do chwili obecnej Biblioteką kieruje Maciej Tuzimski.

Zespół Biblioteki
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Nasze początki

Biblioteka została powołana do życia na podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r.  

o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr. 26, poz. 163). Pierwszy 

zapis w księdze inwentarzowej został dokonany w 1949 roku. 

Dokładna data to 4 stycznia 1949 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki 

publicznej, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Do 

szczegółowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów 

bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

dokumentujących dorobek regionu; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na 

zewnątrz; prowadzenie warsztatu działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja 

książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy; tworzenie i udostępnianie własnych 

komputerowych baz danych katalogowych; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 

instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb 

oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy. 

Zachowane dokumenty wskazują, iż początkowo Biblioteka mieściła się w Szkole 

Podstawowej przy ulicy Kresowej, w budynku Straży Pożarnej w Starych Babicach,  

a nawet w domach prywatnych: np. u p. Bolestowej (kierowniczki szkoły babickiej), 

następnie u pp. Midaków. Od roku 1984 mieściła się w budynku szkoły w Starych Babicach. 

Z przygotowanego w 1958 roku przez ówczesną panią kierownik zestawienia 

punktów bibliotecznych podległych Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Babicach 

pow. pruszkowski wynika, iż Biblioteka posiadała 7 punktów bibliotecznych, tj.: Babice  

Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Janów, Zielonki Wieś, Zielonki 

Parcela oraz Latchorzew.  Ze sprawozdania z wizytacji Gromadzkiej Biblioteki 

Publicznej w Babicach przeprowadzonej w dniu 24 marca 1972 roku wynika zaś, iż „Sieć 

biblioteczna obejmuje Bibliotekę Gromadzką w Babicach oraz 4 p-ty biblioteczne”.  

W sprawozdaniu opisowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 1977 

nie ma wzmianek o punktach bibliotecznych. Możemy domniemywać o ich wcześniejszej 

likwidacji, lecz widnieje informacja dot. 3 filii bibliotecznych tj.: Filii Biblioteki Gminnej 

w Borzęcinie, która mieściła się w prywatnym lokalu, Filii Biblioteki Gminnej w Izabelinie, 

W latach 2014–2018 mieściła się przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach.

Siedziba przy ul. Rynek 2

Przeprowadzka
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Filii Biblioteki Gminnej w Laskach, również mieszczącej się w prywatnym mieszkaniu.  

Z „Analizy działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Stare Babice w 1988” 

przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy dowiadujemy się, iż „Sieć 

biblioteczna Gminy Stare Babice przestawia się następująca: Biblioteka Publiczna 

Gminy Stare Babice, Filia Biblioteczna w Borzęcinie, Filia Biblioteczna w Izabelinie”. 

Wniosek: Filia Biblioteki Gminnej w Laskach została zlikwidowana. W zeszycie wizytacji 

Biblioteki (pierwszy wpis 15 IV 1962) pod datą 10.07.1991 widnieje wpis „Książki  

z Borzęcina zostały przekazane do szkoły w Borzęcinie i domu kultury w Wojcieszynie. 

Pozostałe znajdują się w Bibliotece, część jeszcze zostanie przekazana do szkoły 

podstawowej w Koczargach, reszta zostanie w St. Babicach”. Pod wpisem znajdziemy 

podpis Instruktorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Z wydzieleniem się 

Izabelina jako oddzielnej Gminy przestała istnieć Filia Biblioteki Gminnej w Izabelinie. 

Obecnie na terenie Gminy Stare Babice mieszkańcy mogą korzystać z Biblioteki 

głównej mieszczącej się w Zielonkach Parceli.

W zbiorach bibliotecznych w najstarszych książkach widnieje pieczątka: 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Babicach, powiat Pruszków. Ta nazwa funkcjonowała 

do roku 1971, od roku 1973 na dokumentach sprawozdawczych widnieje już nazwa 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach. Zachował się regulamin wypożyczalni 

Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Babicach Starych z roku 1956 oraz  statut Gminnej 

Biblioteki Publicznej z roku 1974. Od 2018 roku nasza placówka posługuje się nazwą 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/406/18 Rady 

Gminy Stare Babice z 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu 

Gminnej Biblioteki Publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 kwietnia 2018 r. poz. 3958).

Goście Biblioteki do 2018 roku

Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadziła i prowadzi 

szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo. Najróżniejsze 

formy propagowania czytelnictwa zarówno były, jak i są stałą formą pracy Biblioteki. 

Ważne miejsce wśród nich zajmowały spotkania autorskie. Z informacji kierowanej do 

Biblioteki Powiatowej przez panią Kierownik dowiadujemy się, że „w dniu 16 maja 1961 r, 

o godz. 15-tej po poł. odbyło się spotkanie dzieci z autorem p. Czesławem Janczarskim (…)”. 

A ze Sprawozdania z „Dni Oświaty Książki i Prasy” na terenie Gromadzkiej Rady 

Narodowej w Babicach z roku 1963 wiemy, iż „W czasie trwania „Dni Oświaty Książki  

i Prasy” Gromadzka Biblioteka Publiczna w Babicach zorganizowała spotkanie autorskie 

z Czesławem Centkiewiczem w dniu 2 maja (...)”. 

Biblioteka dzisiaj 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Stare 

Babice, posiadającą osobowość prawną, samodzielnie gospodarującą przydzielonym 

i nabytym mieniem. Nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Biblioteka 

Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego od 2008 r. Placówka nasza zapewnia obsługę biblioteczną 

mieszkańcom gminy i okolicznych miejscowości. 

Współczesna biblioteka nie może być tylko wypożyczalnią i czytelnią książek – 

musi być prawdziwą instytucją kultury, miejscem spotkań z książką, jej twórcami, musi 

stwarzać okazje do kreatywnych spotkań z innymi użytkownikami. Dlatego też prowadzimy 

rozmaite formy działalności związane z szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury 

wśród lokalnej społeczności. Podejmujemy różne formy popularyzacji czytelnictwa, 

których celem jest zdobywanie coraz większej liczby odbiorców. Ważnym adresatem tych 

działań są dzieci i młodzież szkolna – nasi przyszli stali i wierni czytelnicy. Formuła imprez 

jest bogata, dzięki czemu młodzi odbiorcy chętniej wchodzą w świat książki i literatury. 

Z roku na rok Biblioteka rozwija się i działa coraz prężniej. Jest to możliwe 

również dzięki zrozumieniu jej potrzeb oraz pomocy ze strony władz lokalnych. 

garść bibliotecznej statystyki z ostatnich lat

2016 2017 2018 2019
stan na dzień: 31.08.2019 r.

Czytelnicy*: 1373 1491 1778 1522

Wypożyczenia: książki 30509 32713 30576 27790

audiobooki 210 420 793 857

Zbiory**: 1300 1636 2386 1903

Odwiedziny***: 13482 14319 12282 9446

*  osoba posiadająca kartę biblioteczną, która dokonała minimum jednego wypożyczenia w danym roku kalendarzowym
**  uwzględnione zostały książki oraz audiobooki zakupione oraz otrzymane w darze
***  osoby, które odwiedziły bibliotekę w danym roku kalendarzowym, dokonały zwrotu bądź wypożyczenia
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Nowe technologie informatyczne wkroczyły do Biblioteki wraz z uruchomieniem 

katalogu komputerowego i udostępnieniem go on-line w roku 2010, co oznaczało 

także elektroniczne wypożyczanie. Obecnie całość zbiorów bibliotecznych jest ujęta 

w systemie komputerowym. Katalog kartkowy odszedł w przeszłość.

W styczniu 2019 r. została uruchomiona nowa wersja interfejsu katalogu, która 

składa się ze współpracujących ze sobą modułów: katalogu książek, katalogu książek 

dla dzieci oraz katalogu multimediów, gdzie mieszczą się audiobooki. Czytelnik może 

też zobaczyć okładkę książki, co jest cenne zwłaszcza przy książkach dla dzieci. Panel 

czytelnika umożliwia m.in. zamawianie książek, zdalną rezerwację pozycji wypożyczonych 

przez kogoś innego, przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, 

otrzymywanie „przypominajek” o terminie zwrotu i oczekujących rezerwacjach.

Wprowadzenie elektronicznego systemu bibliotecznego umożliwiło w 2012 r.  

wprowadzenie elektronicznej karty czytelnika z własnym numerem karty i pinem 

identyfikacyjnym.

kieszeń katalogu kartkowego

karty katalogowe

karta książki

papierowa karta czytelnika

elektroniczna karta czytelnika
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Nowe wyzwania

Od roku 2018 Biblioteka Gminy Stare Babice ma nową siedzibę, mieszcząca się 

przy ul. Południowej 2A, 05-082 Zielonki Parcela. Obszerny lokal o powierzchni 366 m2 

daje szerokie możliwości rozmieszczania i prezentowania zbiorów, włączania nowości 

wydawniczych, jak też  pozwala na rozwijanie szerokiej oferty kulturalnej. Staramy 

się, aby nasi czytelnicy postrzegali Bibliotekę jako miejsce przyjazne, nowoczesne, jako 

żywe centrum kultury, rozrywki i wiedzy. 

Wprowadziliśmy czytelne oznakowanie książek dla dzieci i młodzieży. Ta literatura 

została podzielona na 5 poziomów: poziom I, oznakowany kolorem żółtym, to książki 

przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat, poziom II, oznaczony kolorem niebieskim, 

przeznaczony jest dla dzieci 9-13-letnich, poziom III – kolor zielony – adresowany 

jest do „młodszej” młodzieży w wieku 14-16 lat, natomiast dla młodzieży powyżej  

16 lat przeznaczony jest poziom IV, oznaczany kolorem czerwonym. Dodatkowo 

książeczki dla maluszków, o atrakcyjnej szacie graficznej, kartonowe, z zaokrąglonymi 

rogami, dogodne dla dziecięcych rączek, wydzielone są w poziomie 0 i oznakowane 

kolorem pomarańczowym. Młodzi czytelnicy i ich opiekunowie, szukający odpowiedniej 

literatury, łatwo zidentyfikują książkę na półce przez kolor sygnatury na okładce. 

Od września 2018 r., dzięki uprzejmości zespołu redakcyjnego lokalnego periodyku, 

czyli „Gazety Babickiej”, Biblioteka ma własną rubrykę na jej łamach. Tematy i artykuły 

proponowane i przygotowywane na kolejne miesiące przynoszą obu stronom korzyść: 

redakcja zyskuje gotowy materiał, a Biblioteka ma jeszcze jeden kanał informacji  

o swojej działalności.

Od maja 2019 r. Biblioteka dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi, 

podłączonymi do sieci, dostępnymi dla wszystkich użytkowników biblioteki, oraz 

stanowiskiem z dostępem do katalogu bibliotecznego. Ponadto każdy gość ma również 

możliwość korzystania z ogólnodostępnej sieci Wi-Fi na swoim sprzęcie.

stanowiska komputerowe
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Logo 

Podstawą całego systemu oznakowania Biblioteki jest logo B:, które zostało 

wprowadzone w 2014 r. Literka B: jak biblioteka symbolizuje nazwę rodzajową instytucji. 

Przyjazne logo, którego kolory łatwo dostosują się do pomieszczeń bibliotecznych, 

czyniąc je bardziej otwartym dla użytkowników, jest jednym z elementów projektu 

„kierunek: biblioteka”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej 

w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. System oznakowania  został przekazany w ręce 

bibliotekarzy do nieodpłatnego korzystania.

Z kolorystyki znaku zaczerpnęliśmy rozmaite inspiracje. Aktualna strona 

internetowa Biblioteki, która powstała w czerwcu 2018 r., zbudowana jest na podstawie 

kolorystyki naszego logo. Zastosowanymi barwami można w prosty sposób posłużyć się 

przy aranżacji wnętrza, czy księgozbioru.

Biblioteka naprzemiennie korzysta z logo w trzech kolorystykach.

Oferta dla dorosłych

DKK

Wszystkich pasjonatów czytania – osoby, które lubią czytać 

i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie 

chętnie gościmy na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Swobodne rozmowy ogniskują się wokół jednego tytułu, wybranego 

wcześniej przez uczestników do przeczytania w ciągu miesiąca. Książki 

w odpowiedniej liczbie zapewnia Biblioteka. Jest to nasz udział 

w ogólnopolskiej akcji czytelniczej zainicjowanej przez Instytut Książki, 

a koordynowanej w każdym województwie przez Biblioteki Wojewódzkie.
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Warsztaty rekwizytów na Paradę Seniorów

Dialog i współpraca ludzi w różnym wieku są nieodłącznym elementem codziennego 

funkcjonowania Biblioteki. Sami Seniorzy chętnie wychodzą z propozycjami współpracy. 

Tu znalazły miejsce warsztaty rekwizytów na Ogólnopolską Paradę Seniorów.

grudzień 2018 r.

styczeń 2019 r. sierpień 2018 r.

czerwiec 2019 r. 

Robótki zręczne

Niezwykle relaksujące zajęcia i miły sposób na spędzenie wolnego czasu. 

Projektowanie i tworzenie nowych, ciekawych wzorów rozwija naszą kreatywność, 

pozwala na stworzenie niezwykle oryginalnych ozdób i upominków dla najbliższych. 

Podczas warsztatów, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, zapraszamy 

do zrobienia czegoś dla siebie z myślą o sobie.
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Komputerowy fitness mózgu, czyli kursy komputerowe dla seniorów 
oraz pogotowie komputerowe

W odpowiedzi na potrzeby seniorów w ofercie Biblioteki pojawiły się kursy 

komputerowe, które prowadzone były w trybie indywidualnym, grupowym, jak również 

doraźnym w postaci pogotowia komputerowego.

Propozycje dla dzieci

Biblioteka to przyjazne miejsce, w którym 

dziecko może przyjemnie spędzić czas. Chcemy 

zachęcać dzieci do czytania książek, a poprzez 

warsztaty nauczyć kreatywnego spędzania 

wolnego czasu. Idąc za słowami Astrid Lindgren 

„Bez książek prawdziwe dzieciństwo nie istnieje”,  

z myślą o dzieciach organizujemy zajęcia literacko - 

plastyczne, które w drodze konkursu, w 2018 r.,  

otrzymały nazwę BIBLIOSŁÓWKA. Autorką nazwy 

oraz zwyciężczynią konkursu została Kasia Bednarz. 

Pani Kropeczka

Planując działania biblioteczne, kładziemy duży nacisk 

na rozwój doświadczeń młodego czytelnika. Chcemy sprawić, 

aby czytanie kojarzyło się dzieciom z radością i przyjemnością. 

W ten oto sposób w styczniu 2019 roku w progach Biblioteki 

zagościła akcja „Pani Kropeczka zaprasza na zajęcia literacko- 

plastyczne z cyklu Bibliosłówka”. Wspólnie z panią Kropeczką 

obchodziliśmy wiele świąt, m.in.: Międzynarodowy Dzień Kota, 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Światowy Dzień Czekolady, 

Dzień Mamy czy Dzień Taty.marzec 2019 r. 

Laureatka konkursu
Kasia Bednarz, 2018 r.

styczeń 2019 r. 
luty 2019 r. 

maj 2019 r. 
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maj 2018 r.

Lekcje biblioteczne

Celem lekcji jest m.in. kształcenie 

nawyku czytania i korzystania ze 

zbiorów, lekcje mają również na celu 

zapoznanie uczniów z działaniami i pracą 

biblioteki. Po wcześniejszym zgłoszeniu 

istnieje możliwość przygotowania lekcji 

na określony temat. Ofertę kierujemy 

do dzieci przedszkolnych oraz uczniów 

szkół podstawowych. Program zajęć jest 

dostosowany do poziomu uczestników. 

Bibliotekarka z bajkową walizką, która chce  promować czytelnictwo wśród dzieci

Konwencja akcji zakłada wizytę bibliotekarki w szkole, przedszkolu czy żłobku, 

podczas której poprzez czytanie literatury, prezentowanie książek oraz postaci bajkowych 

chcemy zaprosić najmłodszych w progi biblioteki. 

Tematyka i forma zajęć znajduje oparcie w bogatym 

księgozbiórze. Akcja adresowana jest do wszystkich 

przedszkoli i szkół z terenu Gminy Stare Babice  

i jest bezpłatna.

Portret miłośniczki nietypowych 

książek, czyli Bibliotekarki  

z bajkową walizką w wykonaniu 

Mateusza Kalinowskiego

marzec 2017 r. 

październik 2018 r.

czerwiec 2019 r.

styczeń 2019 r. 
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Bajkowi goście

„Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, 

aby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek”

     Albert Einstein

W czytaniu bajek pomagają nam bajkowi goście. A wśród nich: 

Wilk, który był na Marsie i w amazońskiej dżungli, grywa w piłkę, piecze wyborną 

szarlotkę, a na dobranoc czyta zającowi historie o dzielnych rycerzach

Pchła Szachrajka,  słodka i inteligentna pchełka, uwielbiająca robić psikusy

Elmer, słoń w kratkę, zabawiający całą dżunglę

Króliczek Rikuś, który  

może i ma jedno oklapnięte 

uszko, ale za to jest odważny, 

uczynny i odpowiedzialny

wrzesień 2018 r. wrzesień 2018 r. 

maj 2018 r

maj 2018 r

październik 2018 r. 
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Nasi goście

Spotkania przy dobrej książce są otwarte dla każdego. 

Biblioteczne „Medytacje nad czajniczkiem”  

  z Agnieszką Putkiewicz

Spotkanie autorskie z Panem Poetą 

Spotkanie autorskie  

z Ireneuszem Gralikiem  

– inspiratorem rozwoju osobistego 

14 czerwca 2018 r. 

23 października 2018 r.

23 października 2018 r.

11 października 2018 r.
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Poezja, taniec oraz 

Australia, czyli spotkanie 

z Elżbietą Bednarczyk 

Dzień Pisarzy i Pisarek z Jolantą Małczak 

Spotkanie z regionem w tle / Jarosław Chrapek, Jerzy Raczek – Opowieść  

o Radiostacji Babice 

Spotkanie z regionem w tle / 

Stanisław Fijałkowski „Babice i okolice: 

historia i dziedzictwo”

22 listopada 2018 r. 5 marca 2019 r.

16 maja 2019 r.

23 maja 2019 r .

5 marca 2019 r. 

5 marca 2019 r. 

Hanna Niewiadomska w Bibliotece / Spotkanie 

z dziećmi z Przedszkola „Wesoły Brzdąc”
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Tydzień Bibliotek 2018

Święta biblioteczne – wydarzenia czytelnicze

Tydzień Bibliotek

Co roku w maju zapraszamy do wspólnego świętowania Tygodnia Bibliotek. Głównym 

celem obchodów jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 

edukacji; podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zwiększenie zainteresowania 

książką szerokich kręgów społeczeństwa.  

Tydzień Bibliotek 2018

Tydzień Bibliotek 2018

Tydzień Bibliotek 2018
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Bolek i Lolek

Tydzień Bibliotek 2019 / Teatr Igraszka

Tydzień Bibliotek 2019 / Teatr Igraszka

Tydzień Bibliotek 2019 / Dyżur Medyczno-Biblioteczny Pani Kropeczki

Tydzień Bibliotek 2019 / Dyżur Medyczno-Biblioteczny Pani Kropeczki

Reksio

Tydzień Czytania Dzieciom

To największe doroczne i ogólnopolskie święto w ramach trwającej nieprzerwanie 

od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Co roku Tydzień Czytania 

mobilizuje nas do aktywnej promocji czytelnictwa. 

Tydzień Czytania Dzieciom 2018 / „Czytanie łączy”

W dniach 4–8 czerwca codziennie 

czytaliśmy, a potem wykonywaliśmy portret 

innego bohatera - wśród nich znaleźli się m.in. 

Miś Uszatek, Koziołek Matołek, Muminki, Reksio 

oraz Bolek i Lolek. Obchody w 2018 r. odbywały 

się pod hasłem „Czytanie łączy”, w związku z tym 

na bohaterów wybraliśmy postaci z dzieciństwa 

naszych rodziców i dziadków.

Muminek
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Tydzień Czytania Dzieciom 2019 / „Sportowcy czytają dzieciom”

Od 3 do 7 czerwca 2019 r. codziennie czytaliśmy i wykonywaliśmy portret innego 

sportowca, a ostatniego dnia całotygodniowe prace utworzyły nam piękne książeczki 

z własnoręcznie wykonanymi okładkami. 

„Sportowcy czytają dzieciom” – gość Anna Kuncewicz (koszykówka)

3 czerwca 2019 r.

4 czerwca 2019 r.

5 czerwca  2019 r.

6 czerwca  2019 r.

7 czerwca 2019 r.4 czerwca 2019 r.

„Sportowcy czytają dzieciom” - gość 
Sebastian Grzegorczyk (motokross)

„Sportowcy czytają dzieciom” – gość Daniel Kucharski (karate)

„Sportowcy czytają dzieciom” 
– gość Skra Warszawa Masters: 
Agata Rudnicka, Renata Karniłowicz, 
Barbara Lewandowska (piłka ręczna)

„Sportowcy czytają dzieciom” – gość  
Radosław Karpiński (biegi)
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Współpraca i Partnerstwo Projekty

Mirabelka

Akcja czytelnicza zorganizowana przez Lustro Biblioteki pod hasłem „Mirabelka - 

kiełkująca historia w 100licy”. Akcja związana z książką „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.

	

	

BIBLIOTEKI	PUBLICZNEJ	GMINY	STARE	BABICE	
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Mała książka - wielki człowiek

Projekt, w 2019 r., dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany 

jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy 

z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki 

i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które 

bierze udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na 

dobry czytelniczy start. 

W 2018 r. Biblioteka brała udział w edycji pilotażowej. 

2019 r.
Biblioteka pozyskała 11 570 zł na zakup nowości wydawniczych

2018 r.
Biblioteka pozyskała 11 500 zł na zakup nowości wydawniczych

2017 r.
Biblioteka pozyskała 11 000 zł na zakup nowości wydawniczych

2016 r.
Biblioteka pozyskała 10 500 zł na zakup nowości wydawniczych

2015 r.
Biblioteka pozyskała 9 500 zł na zakup nowości wydawniczych

2014 r.
Biblioteka pozyskała 6 450 zł na zakup nowości wydawniczych

Priorytet 1 

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice bierze udział w Programie Wieloletnim 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego został zdefiniowany 

Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Program został 

uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie 

atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych, 

wzrost dostępności książek i innych wydawnictw – czyli zwiększenie oferty biblioteki 

dla użytkowników.
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Podziękowania i wyróżnienia

Nasze biblioteczne propozycje dla dużych i małych zostały 

polecone przez portal bibliotekarski Lustro Biblioteki. 

„Bibliosłówka, pani Kropeczka oraz robótki zręczne – to 

propozycje trzech typów zajęć rozwijających kreatywność 

i wyobraźnię, a przy tym zachęcających dzieci i dorosłych do 

korzystania z usług Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. 

źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2019/02/biblioteka-mozliwosci/

Przyjdź, zobacz, sprawdź

adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Południowa 2a

05-082 Zielonki Parcela

godziny otwarcia dla czytelników:
poniedziałek, wtorek – 10:00-18:00

środa, czwartek, piątek – 10:00-17:00 

kontakt:
telefon: 22 722 92 77

e-mail: bibbab@interia.pl

Udogodnienia dla czytelników:

W Bibliotece można legitymować się kartą biblioteczną z kodem 2D w postaci 

obrazka (aplikacji) na ekranie telefonu (tabletu). Dajemy możliwość używania telefonu 

jako karty bibliotecznej. Kod paskowy zastąpi wygenerowany kod w formacie QR Code. 

Ten właśnie kod będzie sczytywany przez pracownika biblioteki w trakcie wypożyczania 

pozycji. Wszelkie operacje będą powiązane z kontem bibliotecznym, tak więc jego dalsze 

udostępnianie osobom postronnym w efekcie obciąży konto właściciela. Wygenerowany 

kod można przechowywać w programie służącym do obsługi kart lojalnościowych. Dla 

telefonów z systemem Android najpopularniejsza jest aplikacja STOCART. W telefonie 

z systemem Windows mamy już zainstalowany PORTFEL. Najprościej zapisać „obrazek” 

z nową kartą i wyświetlać podczas wypożyczania książek.

Aby skorzystać z oferty kulturalnej 

Biblioteki, nie trzeba być zapisanym czytelnikiem.  

Jest ona adresowa do wszystkich i jest bezpłatna.
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Notatki
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