Historia naszej Biblioteki
Biblioteka istniała przy Szkole od samego jej
początku.
Rok 1909 - powstała C.K. Wyższa Szkoła Realna.
Nie istniała wówczas pod nazwą „biblioteka szkolna”,
a jako biblioteka pomocy koleżeńskiej. Uczniowie
wzajemnie wymieniali się książkami, udostępniali sobie
pomoce.
Z upływem czasu, przekazywali również na rzecz
szkolnej biblioteki dzieła takie jak: powieści,
podręczniki, prace naukowe.
Pierwsza wojna światowa wyrządziła spustoszenia.
Wszystkie warsztaty uczniowskie były nieczynne,
pomoce dydaktyczne uległy zniszczeniu lub zaginęły
podczas działań wojennych.
Sprawozdania z działalności Szkoły Realnej za ten
okres nie ukazały się drukiem, więc dane co do ilości
woluminów nie są nam znane.
Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918r.
szkoła otrzymała nazwę „Państwowa Szkoła Realna”.
W sprawozdaniu z roku szkolnego 1920/1921
zapisano, że szkoła dysponowała wówczas biblioteką
nauczycielską, która liczyła 488 dzieł i biblioteką
uczniowską, z 49-oma dziełami oraz 87-oma dziełami
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zdekompletowanymi. W latach dwudziestych biblioteka
pomocy koleżeńskiej dysponowała 802 podręcznikami.
W 1925r. Szkoła Realna przekształca się
w Państwowe Gimnazjum im. Hetmana Jana
Tarnowskiego, a w 1935r. powstaje 4-letnie Gimnazjum
i 2-letnie Liceum.
1 września 1939r. spadają pierwsze bomby na
Tarnobrzeg. Woźny Józef Rzeźwicki zorganizował ze
starszymi uczniami ratowanie zbiorów bibliotecznych.
Większość ukrył i zamurował w suterenach szkoły, część
książek przechowali uczniowie. Tworzyły one zalążek
nowej biblioteki po wojnie.
W oczekiwaniu na koniec wojny młodzież uczyła się
w tajnych kompletach lub indywidualnie.
W 1944r. nastąpiło reaktywowanie biblioteki.
Z obu wojen pozostało jedynie około 1500 książek.
Pierwsza księga inwentarzowa Biblioteki Liceum
Ogólnokształcącego
pochodzi
z
lat
50-tych.
Księgozbiór, który w 1950r. liczył 2060 egzemplarzy
(korzystało wówczas około 500 uczniów) wzrósł przez
lata do 27763 woluminów (1034 uczniów). Oczywiście
prowadzone
inwentaryzacje,
ubytkowanie
przestarzałych i zniszczonych książek, doprowadziły do
zmniejszenia inwentarza. Faktyczny stan księgozbioru
na dzień dzisiejszy wynosi prawie 17 tysięcy
woluminów.
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Funkcję etatowego nauczyciela bibliotekarza mogą
pełnić
osoby
z
wyższym
wykształceniem
bibliotekoznawczym lub humanistycznym (poloniści).
Od 2000 roku biblioteka szkolna przekształciła się
w Szkolne Centrum Informacji i przyjęła nazwę
Szkolnej Pracowni Biblioteczno – Informacyjnej,
w skład której wchodzą: czytelnia, biblioteka, Szkolny
punkt Informacji, Punkt Informacji Europejskiej.
W czytelni uczniowie i nauczyciele mogą korzystać
z bogatego księgozbioru podręcznego (książki
historyczne, nauk ścisłych, dzieła poświęcone
architekturze i sztuce, książki obcojęzyczne, czasopisma,
materiały
dla
maturzystów).
Do
dyspozycji
użytkowników jest dziewięć nowoczesnych stanowisk
komputerowych z wolnym dostępem do Internetu.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesne media: tv,
wideo, dvd, rzutnik pisma, skaner, drukarki.
Biblioteka gromadzi również zbiory multimedialne
tj. kasety wideo, dvd, płyty CD o treściach
dydaktycznych
(filmy
edukacyjne,
programy
komputerowe).
Stanowisko nauczyciela bibliotekarza dodatkowo
wyposażone jest w nowoczesny biblioteczny program
komputerowy, a od 2004r. w czytnik kodów kreskowych
(wszystkie dzieła opatrzone są w kody kreskowe,
uczniowie posiadają indywidualną kartę biblioteczną (
z kodem paskowym i logo naszej szkoły),
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co w znacznym stopniu przyspiesza wypożyczanie
książek.
W 2005r. powstała i funkcjonowała strona
Internetowa biblioteki, dzięki której katalog biblioteczny
udostępniony był 24 godziny na dobę.
Od 2018 szkoła przystąpiła do zintegrowanego
systemu elektronicznego „Innowacyjny Tarnobrzeg” .
Aktualnie trwa przebudowa strony ze względu na
włączenie
naszej szkoły do systemu Biblioteka
MOLNET+
Podejmowane działania naszej biblioteki możecie
śledzić na bibliotecznym FB
https://www.facebook.com/lotarnobrzegkopernik/?ref=b
ookmarks
Zapraszamy do biblioteki.
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