BIBLIOTEKA
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA BIBLIOTEKI 5 PUŁKU INŻYNIERYJNEGO
Biblioteka Klubu 5pinż znajduje się przy ulicy Skalistej 12 oraz na terenie Jednostki Wojkowej przy ulicy
Metalowej 39 w obiekcie 1951/6/.
Księgozbiór to: beletrystyka /literatura polska i obca/, lektury do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Liceum.
Ponadto oferujemy powieści historyczne, sensacyjne, military thrillers, fantastykę. Ważne działy to: nauki
polityczne, nauka i sztuka wojenna, nauki prawne, materiały do kształcenia obywatelskiego, psychologia,
socjologia, nauka o środowisku.
Z księgozbioru mogą korzystać żołnierze i ich rodziny, pracownicy wojska, emeryci , kombatanci i mieszkańcy
Szczecina.
Co wpływa na atrakcyjność pracy BIBLIOTEKI:
- WYSTAWY NOWOŚCI WYDAWNICZYCH;
- WYSTAWY ZDJĘĆ, OBRAZÓW, REPRODUKCJI TEMATYCZNYCH;
- WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE EKSPONATÓW HISTORYCZNYCH;
- KONKURSY EKOLOGICZNE, HISTORYCZNE;
- SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI.
W naszych placówkach czytelnik spotka się z miłą i rzetelną obsługą, będzie mógł samorealizować się poprzez
udział w konkursach fotograficznych i recytatorskich organizowanych przez Dowództwo Generalne Sił
Zbrojnych.
Działalność biblioteki opiera się na współpracy z wieloma organizacjami i miasta Szczecina, np. Instytutem
Pamięci Narodowej Oddział Szczecin, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Oddział Szczecin, Związkiem literatów
Polskich Oddział Szczecin, Kołem Kombatantów AK, Książnicą Pomorską. Jedną z atrakcyjnych i ciekawszych
form promocji biblioteki jest ostatnio wprowadzona edycja cyklicznych spotkań filmowych „ Historia w filmie”
organizowana dla żołnierzy przez Delegaturę IPN Szczecin. Celem projektu jest prezentacja historycznych
filmów fabularnych, które nawiązują do wydarzeń z najnowszej historii Polski. Prezentacja filmu poprzedzona
jest wykładem wprowadzającym.
Wyzwania, które sobie stawiamy mają zaspokajać nie tylko potrzeby czytelnicze poprzez książkę, ale i szeroko
pojęte potrzeby kulturalne naszych czytelników.
Odwiedzajcie więc naszą stronę, a będziecie mieli pełną informację o tym co interesującego będzie się działo w
najbliższym czasie oraz opisy tych wydarzeń, które już się odbyły.

Biblioteki 5pinż zapraszają:

Strona 1

do budynku nr 2 – ul. Skalista 12:
Wtorek - 10.00 – 16.00
Środa - 10.00 – 15.00
Czwartek - 10.00 – 15.00
Piątek - 7.30 – 12.30

do budynku nr 6 – ul. Metalowa 39
Poniedziałek - 10.00 – 15.00
Środa - 10.00 – 15.00
Czwartek - 10.00 – 15.00
Piątek - 7.30 – 11.00
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