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Dział dla Dzieci i Młodzieży wypożycza na zewnątrz:
●
●
●
●
●

bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla najmłodszych
lektury szkolne
pozycje z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
książki fantastycznonaukowe i fantasy
książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży podzielona jest według czterech grup wiekowych:
●

●

●

●

Poziom I: obejmuje książki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci od 6 do 8 lat, znajdują się tu krótkie
wierszyki, historyjki w obrazkach, łatwe opowiadania, które posiadają duży druk i barwne ilustracje. Wydzielony
jest księgozbiór dla najmłodszych, w którym znajdują się książki z grubymi kartami i kolorowymi ilustracjami.
Poziom II: to książki dla dzieci w wieku 9-10 lat, znajdują się tu wierszyki i opowiadania z życia dzieci, historie o
zwierzętach oraz baśnie i krótkie, bogato ilustrowane powieści .
Poziom III: obejmuje książki dla dzieci w wieku 11-14 lat, są tu różnego rodzaju powieści: obyczajowe, historyczne,
przyrodnicze i fantastyczne.
Poziom IV: to książki skierowane do starszej młodzieży i dorosłych, spośród których wydzielona jest literatura
fantasy i fantastyczno-historycza

Ponadto Dział dla Dzieci i Młodzieży gromadzi i udostępnia:
●

●
●

zbiory specjalne („bajkograjki” czyli książki dźwiękowe, audiobooki, książki z elementami trójwymiarowymi,
książki-zabawki dla najmłodszych, książki z szablonami, książki z puzzlami, książki z magnesami)
gry planszowe, stolikowe, rozrywkowe, zabawki edukacyjne dla dzieci do trzech lat
czasopisma dla dzieci i młodzieży - 14 tytułów: "Świerszczyk", "Kumpel", "Kubuś i Przyjaciele", "Kraina Zwierząt",
"Samoloty", "Witch", "W Siodle", " "Victor Junior", "Victor Gimnazjalista", "Cogito", "Dekoracje", "Guliwer", "Bravo",
"Bravo Sport".

Udostępnia trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Dział dla Dzieci i Młodzieży jest miejscem rozwoju intelektualnego dzieci oraz młodzieży, podejmuje aktywne
działania w zakresie edukacji czytelniczej i kulturalnej, organizuje dla czytelników spotkania autorskie z pisarzami
oraz ilustratorami książek, różne wydarzenia kulturalno-edukacyjne, wystawy, konkursy, zajęcia w czasie ferii
zimowych oraz wakacji. Proponuje bogatą ofertę zajęć czytelniczo-edukacyjno-animacyjnych oraz artystycznych
(szczegóły z zakładce oferta edukacyjna). Aby skorzystać z proponowanej przez Dział oferty należt umówić się na
zajęcia z tygodniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie 16 678 62 87.
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