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PUBLICZNA  BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA 

REGIONALNEGO  OŚRODKA 

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   

„WOM”  W  CZĘSTOCHOWIE 

42-200 Częstochowa,    al. Jana Pawła II 126/130  
tel. 034 361 28 74 (wypożyczalnia), 034 360 60 04 wew.254 (sekretariat) 

e-mail: czbp@womczest.edu.pl 
 

zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów i usług 

 
WYPOŻYCZALNIA  KSIĄŻEK  I  CZYTELNIA  NAUKOWA 

Udostępniamy: 

 zbiory specjalistyczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania, historii 
oświaty, psychologii oraz innych dziedzin nauki, 

 programy nauczania, 

 literaturę piękną i lektury szkolne. 
 

CZYTELNIA  CZASOPISM 
Udostępniamy: 

 około 100 tytułów czasopism z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania 
oraz prasę codzienną. 

 
INFORMATORIUM 

Oferujemy: 

 rozbudowany warsztat informacyjny, w tym kartoteki zagadnieniowe, np. 
repertuarowa, metodyczna, regionalna 

 
WYPOŻYCZALNIA  MULTIMEDIALNA 

Udostępniamy edukacyjne zbiory audiowizualne: 

 płyty gramofonowe,  

 kasety magnetofonowe,  

 kasety VHS, płyty CD,  

 płyty DVD,  

 płyty CD-ROM. 
 

Zapewniamy: 

 użytkownikom fachową pomoc w doborze materiałów multimedialnych w zależności 
od zapotrzebowań, 

 tematyczny wykaz nabytków sporządzany na zamówienie, 

 rezerwacje wybranych zbiorów audiowizualnych. 
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Dysponujemy: 

 salą audiowizualną, w której użytkownik może skorzystać z nowoczesnego sprzętu 
audiowizualnego. 

 

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, mieszczącym się 
w Wypożyczalni Multimedialnej, wyposażonym w sześć stanowisk komputerowych 
przeznaczonych do celów naukowych i dydaktycznych, nauczyciele, studenci, uczniowie 
oraz inni użytkownicy mogą: 

 wyszukiwać i przetwarzać informacje dostępne poprzez sieć Internet,  

 korzystać z zainstalowanego pakietu Microsoft Office 2003 i oprogramowania 
edukacyjnego, tj. Encyklopedii PWN, Wielkiego multimedialnego atlasu świata PWN, 
Multimedialnego słownika języka polskiego oraz Multimedialnego słownika wyrazów 
obcych, 

 korzystać ze zbiorów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece, 

 w miarę potrzeb nagrać materiały na płyty CD, dyskietki, 

 wydrukować, skserować czy też zeskanować wyszukane materiały. 

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych w ICIM jest bezpłatne, z wyjątkiem 
wydruków. 

 

BIBLIOTEKA czynna jest w: 

poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 8.30 do 18.00 

oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00 

 

ICIM czynne jest w: 

poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 8.30 do 17.30 

oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.30 do 12.30 

 

Pracownie działają również w filiach PBP RODN „WOM” w Częstochowie: 

 Kłobucku, ul. ks. I. Skorupki 46, tel. 034 317 33 69, klbp@womczest.edu.pl; 

 Lublińcu, ul. I. Paderewskiego 18, tel. 034 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl; 

 Myszkowie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 7a, tel. 034 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl 

 
 

 
 
 
 


