
OFERTA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 



MBP I FILIE 
• MBP w Kędzierzynie-Koźlu działa od 66 lat  
• Na terenie miasta obecnie istnieje centralna 

biblioteka zlokalizowana w  Koźlu oraz 7 filii 
mieszczących się na poszczególnych osiedlach 

 



    W zbiorach biblioteki znajduje się prawie 172.000 
jednostek:  

• Książki  - 155.000 egz. 
• Zbiory specjalne – 16.500 egz. 
• Czasopisma – 1.300 egz. 

 

    Zbiory nieksiążkowe stanowią 10% ogółu 
zgromadzonych materiałów bibliotecznych. 
Rokrocznie nabywamy ich coraz więcej, a obecnie 
zakup zbiorów specjalnych stanowi już 23% ogółu 
zakupu. 

ZBIORY BIBLIOTEKI 



• W wypożyczalniach dostępna jest: literatura beletrystyczna, 
popularnonaukowa, literatura dziecięca 
 

• Czytelnie dysponują księgozbiorem w liczbie 10.000 egz.  
     Poza książkami popularnonaukowymi udostępniamy również: 

informatory, monografie, podręczniki z różnych dziedzin, 
zbiory regionalne, dokumenty życia społecznego 
 

• Czytelnia oferuje również bogaty zestaw czasopism. 
     Na ponad 120 tytułów składa się  prasa codzienna, 

ogólnopolskie tygodniki, czasopisma specjalistyczne oraz 
kompletny  zestaw lokalnych  tytułów bieżących i archiwalnych 
 

ZBIORY BIBLIOTEKI 



Poza tradycyjnymi zbiorami biblioteka posiada  również: 
• multimedia - gry komputerowe (PC, XBOX360, PSP3) 
• audiobooki - książka mówiona 
• filmy dvd, w tym edukacyjne 
• muzykę na CD 
 

ZBIORY BIBLIOTEKI 



       
      Serwis Ibuk Libra to pierwsza i największa czytelnia on line podręczników i 

książek naukowych w języku polskim. W ibuku znajdziemy publikacje 
naukowe z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, 
matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. 

  
      Ibuk zapewnia czytelnikom bibliotek bezpłatne korzystanie z wykupionych 

tytułów. Wystarczy udać się do biblioteki po kod aktywacyjny i można 
korzystać z książek on-line na dowolnym komputerze, własnym tablecie, 
smartfonie czy notebooku.  

 
      Czytelnicy mogą również utworzyć swoje konto na nowej platformie 

MyIbuk, co umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji – dodawania książek 
na własną półkę, zaznaczania fragmentów, robienia notatek, dodawania 
zakładek. 

 
      We wszystkich placówkach MBP - wejście do publikacji na stronie 

http://libra.ibuk.pl 
 

 

IBUK – CZYTELNIA INTERNETOWA 

http://libra.ibuk.pl/books/


IBUK – CZYTELNIA INTERNETOWA 



• 40 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 
czytelniach i wypożyczalniach całej sieci 

• 2 centrów informacyjno-multimedialnych, w których znajduje 
się 30 stanowisk internetowych, w tym 4 odsłuchowe do 
przeglądania książki mówionej i programów multimedialnych 
na CD-ROM i DVD 

NASI UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z: 



Zbiory biblioteki opracowane są w systemie Prolib 
Stosowany w bibliotece program PROLIB M21 zapewnia użytkownikom: 
• dostęp do pełnej informacji o zbiorach bibliotecznych, ich dostępności 

poprzez OPAC WWW 
• zdalną rezerwację i prolongatę książek 
• możliwość wyszukiwania wg rożnych kryteriów 
• możliwość kontroli własnego konta zamówień, rezerwacji i wypożyczeń 
• możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych 
• dostęp do zasobów Internetu we wszystkich bibliotekach całej sieci 
• dostęp do strony internetowej www.mbpkk.pl, która jest źródłem 

informacji o świadczonych usługach, organizowanych imprezach, 
oferowanych nowościach 

• możliwość przesyłania informacji o organizowanych przez bibliotekę 
imprezach 

 

PROLIB M21 i OPAC WWW 



KATALOG ON-LINE - OPAC WWW 



• Kartoteka regionalna zawierająca ponad 16.000 opisów 
książek i czasopism  dotyczących ziemi kozielskiej.  Kartoteka 
ta stanowi podstawę Bibliografii Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego, której pierwszy numer ukazał się w 2002 r. 
 

• Kartoteka zagadnieniowa zawierająca prawie 8.000 opisów  
książek, broszur, artykułów poświęconych różnym 
zagadnieniom 

 

• Kartoteka dokumentów życia społecznego zawiera prawie 
2.000 opisów materiałów ulotnych dotyczących miasta 

KARTOTEKI BIBLIOTECZNE 



• SOWA 2- kartoteka zagadnieniowa 

 

KARTOTEKI BIBLIOTECZNE 



• Przewodnik Bibliograficzny 
• Bibliografia Zawartości Czasopism 

UMOŻLIWIAMY DOSTĘP DO 
OGÓLNOPOLSKICH BAZ DANYCH -  



 Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu buduje swoją bibliotekę cyfrową 
opartą na systemie dLibra ukierunkowanym na udostępnianie dokumentów. 

 
 W zbiorach biblioteki znajdują się archiwalne egzemplarze lokalnych czasopism 

(Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, Serwus, Przyodrze, Głos Kędzierzyna-Koźla, 
Ot,Kultura, NAK, Gazeta Sławięcicka) oraz wydawnictwa MBP. 

 
 Wejście do biblioteki możliwe jest poprzez stronę: http://dlibra.mbpkk.pl 
 Część materiałów dostępna jest na miejscu w bibliotece, a z części można korzystać 

w domu. 
 
 Nasza biblioteka należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych, która pozwala na 

przeszukiwanie udostępnianych w Internecie zbiorów kilkuset polskich instytucji 
nauki i kultury. 

 

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKA 
BILIOTEKA CYFROWA 

http://dlibra.mbpkk.pl/


KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKA 
BILIOTEKA CYFROWA 



 
• Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży 
• Kursy komputerowe 
• Warsztaty dla maturzystów 
• E-learningowe platformy cyfrowe 
• Edukacja ekologiczna (Dzień Ziemi, Festiwal 

Ziemi, Tydzień Ekologiczny) 

EDUKACJA W BIBLIOTECE 
I EDUKACJA ON-LINE 



 Lekcje adresowane są do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 



Stała oferta biblioteki obejmuje następujące tematy: 
• W stumilowym lesie i … w bibliotece 
• Uczą, bawią i rozwijają zainteresowania czas na … 

czasopisma 
• Felieton, stopka redakcyjna, kwartalnik, prenumerata … 

wszystko co istotne o czasopismach 
• Poznaj świat i książkę. Z notatnika młodego podróżnika, 

pojazdy i nie tylko 
• Książka moim przyjacielem 
• Wyrażamy swoje emocje podczas zabaw 
• Wiem, jak powstaje książka 

 
 

LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA DZIECI 
UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 



Stała oferta biblioteki obejmuje następujące tematy: 
• Wyszukiwanie informacji o regionie w bazach danych, 

książkach i czasopismach 
• Bibliografia regionalna źródłem informacji o mieście 
• Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line 
• Czy warto korzystać z bibliotek cyfrowych? 
• Dokumenty życia społecznego w bibliotece 
• Czasopisma ekologiczne źródłem aktualnej wiedzy 
• Wyszukiwanie informacji w książkach i czasopismach 
• Redagowanie bibliografii załącznikowej 
• Wyszukiwanie informacji na określony temat w zbiorach MBP 

LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA MŁODZIEŻY  
UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 



• Zajęcia mogą być realizowane także na inne tematy 
zaproponowane przez nauczyciela (po wcześniejszym 
umówieniu się) 

 
• Zapisy na zajęcia w czytelni MBP, pod nr tel. 77 482 

32 25, czytelnia@mbpkk.pl lub w pozostałych 
placówkach MBP 

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 



 

• Kurs komputerowy pt. BEZPIECZNY INTERNET  DLA KAŻDEGO.   
Kurs kładący nacisk  na działania  w Internecie podejmowane przez osoby 
dorosłe (np. bezpieczne zakupy przez Internet , płatności on-line czy 
bezpieczna komunikacja w Internecie) 

 

• Pogotowie Komputerowe, które oferuje pomoc w korzystaniu z 
komputera i zasobów Internetu dla dorosłych użytkowników: m.in. 
wyszukiwanie informacji, obsługa Internetu, poczty, edycja tekstów, grafiki, 
zapis danych na nośnikach 

• Klub Edukacji Internetowej - zajęcia da dzieci obejmujące : najważniejsze 
zasady podnoszące bezpieczeństwo podczas surfowania w sieci, gry, 
wyszukiwanie przydatnych informacji oraz korzystanie z portali 
społecznościowych 
 

 

 

KURSY KOMPUTEROWE 



• FUN ENGLISH - bezpłatny,  
   multimedialny kurs języka  
   angielskiego dla dzieci 

 
• ANGIELSKI 123 - bezpłatny  
     internetowy kurs  
     j. angielskiego dla dorosłych 

 

PLATFORMY E-LEARNINGOWE 



MATURA –  
ZDAJ NA MAKSA 
 

 

 Bezpłatne konsultacje z 
języka polskiego. 

 Warsztaty poprowadzą 
wykładowcy, 

 badacze literatury 
popularnej, krytycy 
literaccy. 

WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW 



EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Festiwal Ziemi 
 
 
 
 
 



• Spotkania autorskie 
• Wystawy 
• Koncerty 
• Debaty 
• Konferencje 
• Konkursy literackie, plastyczne i ekologiczne  
• Zajęcia warsztatowe (teatralne, literackie, dziennikarskie) 
• Spotkania cykliczne: DKK, Klub podróżnika 
• Szeroki wachlarz działań skierowany do najmłodszych 

(Bibliomaluch, Rodzinne Czytanki w Bibliotece, Przyjaciel 
przyrody i książek, Noc z Andersenem) 

OFERTA KULTURALNA 



• Krajobrazy słowa - ogólnopolski konkurs literacki dla 
dorosłych. W 2014 obchodziliśmy XXI edycję tego 
wydarzenia 
 

• Noc Poetów i Turniej Jednego Wiersza – impreza 
towarzysząca Krajobrazom słowa od 10 lat, podczas imprezy 
swoja twórczość prezentują laureaci konkursu oraz 
kozielska młodzież, tłem imprezy są występy muzyczne 

 

• Małe Krajobrazy słowa – konkurs literacki dla dzieci  
     i młodzieży 

 

KONKURSY LITERACKIE – SZANSĄ I 
PRZESTRZENIĄ DLA MŁODYCH TWÓRCÓW 



Małe krajobrazy słowa, 2014 

Występ artystów z Ukrainy, 2014 

Noc z Andersenem, 2014 r 

CIEKAWSZE WYDARZENIA  
W OBRAZKACH 



Spotkanie z prof. Sławomirem Nicieją, 2014 Wernisaż malarstwa Adama Zielińskiego, 2014 

Flash mob – Czytam więc jestem w  Odrzańskich Ogrodach, 2014 

CIEKAWSZE WYDARZENIA  
W OBRAZKACH 



Noc Poetów, 2014 

Krajobrazy słowa – wręczenie nagród laureatom Krajobrazy słowa – gala finałowa - 2014 r 

CIEKAWSZE WYDARZENIA  
W OBRAZKACH 

Noc Poetów, 2014 
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