Biblioteka w Milejewie
Biblioteka w Milejewie istnieje od 1948 roku. Do 2016. roku posiadała
Filię Biblioteczną w Pomorskiej Wsi, działającą tam od 1951 r. Obecnie
prowadzimy 10 samoobsługowych punktów bibliotecznych – w niemalże każdej
gminnej

miejscowości,

Biblioteka

gdzie

jest

prowadzi

taka

własny

możliwość

techniczna.

wortal

internetowy

(http://www.biblioteka.milejewo.eu) oraz jest aktywna w tzw. social mediach
(http://twitter.com/BiblioMilejewo).
W 2015 r. biblioteka z własnych środków przeprowadziła kapitalny
remont.

Całkowicie

dnowiono

i

przearanżowano

pomieszczenie

oraz

zamontowano regały zrobione na tzw. wymiar.
Udało nam się również nieodpłatnie uzyskać i udostępniać w bibliotece
ok.

40-stu

prenumerat

topowych

magazynów

(http://www.biblioteka.milejewo.eu/strona/czasopisma).
Biblioteka wprowadziła nowatorskie, autorskie akcje biblioteczne m.in.
„Apteczka dla książek”, czy też wypożyczanie zakładek-latarek do książek.
W naszej bibliotece dostępna jest również szeroka gama tzw. zbiorów
specjalnych, od kursów językowych, aż po książki czytane. Dostepne są u nas
także

e-booki

wraz

z

czytnikiem,

a

także

literatura

zagraniczna,

m.in. po angielsku i w esperanto. Udostępniamy też topowe, profesjonalne
komiksy.
Dodatkowo

oferujemy

cały

szereg

nieodpłatnych

usług,

jak

np.:

drukowanie, bindowanie, skanowanie, nagrywanie płyt CD-R i DVD-R, pisanie
pism

urzędowych,

cv,

listów

motywacyjnych,

kserowanie,

laminowanie,

naprawa książek, obkładanie książek.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planami naszej biblioteki
(http://www.biblioteka.milejewo.eu/strona/plany).
Nieoficjalnym

–

jeszcze

–

patronem

naszej

biblioteki

jest

Adam

Wisniewski – Snerg (http://www.biblioteka.milejewo.eu/strona/patronat).
Prowadzimy

Kronikę

Biblioteki,

Kronikę

Gminy

Milejewo,

a

także

Skrzynkę koncepcji oraz Skrzynkę życzeń, dzięki którym wiemy czego oczekują
od nas nasi Użytkownicy.

Posiadamy

nowoczesny

i

bardzo

bogaty

księgozbiór

zapisanych

Czytelników

(http://www.biblioteka.milejewo.eu/ksiegozbior).
Co

roku

notujemy

znaczny

wzrost

ilości

i wypożyczonych książek.
Prowadzimy

także

coroczne

konkursy

biblioteczne

z

atrakcyjnymi

nagrodami na książkę roku i czytelnika roku.
Co roku odbywają się u nas atrakcyjne spotkania autorskie. Naszym
gościem był m.in. Michał Pauli.
Jesteśmy

inicjatorem

Stowarzyszenia

Bibliotekarzy

Bibliotek

Jednoosobowych (http://groups.google.pl/group/stowarzyszenie-bibliotekarzybibliotek-jednoosobowych).
Dyrektor biblioteki prowadzi także swój branżowy blog biblioteczny – One
Person Library (http://bibliotekarz.milejewo.eu/).
Misją naszej biblioteki jest służenie naszym Użytkownikom tak, aby jak
najprzyjemniej mogli spędzić dzięki nam swój wolny czas.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki
i na nasze strony internetowe.
Kamil Pawelak
Bibliotekarz Systemowy

