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Pracownicy biblioteki:
Beata Michalik
Agnieszka Rokita
Zbiory książkowe:
Zbiory biblioteki liczą powyżej 13 tys.egzemplarzy w tym encyklopedie, słowniki, podręczniki,
filmy, lektury, oraz beletrystykę.

Czasopisma:
W bibliotece można wypożyczyć również czasopisma branżowe np. Hotelarz, Rynek Podróży,
Przegląd Gastronomiczny, Voyage, Rynek Turystyczny dzięki którym uczniowie mają dostęp do
aktualnej wiedzy, trendów, zmian zachodzących w turystyce, gastronomii i hotelarstwie

Czytelnia Multimedialna:
To miejsce gdzie w ciszy i skupieniu można popracować przy pięciu stanowiskach
komputerowych, i na miejscu korzystać z księgozbioru podręcznego.
Działalność biblioteki:
Dzięki współpracy z Dzielnicową Wypożyczalnią Książek, Bibliotekami Publicznymi m.st.
Warszawy w Dzielnicy Mokotów uczniowie naszej szkoły mają dostęp do ciekawych książek i
nowości wydawniczych.
Na stałe w życie biblioteki wpisały się następujące inicjatywy:
1. Internetowy Kurs Filmowy – organizowany przez CEO i Filmotekę Szkolną.
2. Przysposobienie czytelniczo-medialne.
3. Szkolenia z bibliografii załącznikowej.
4. Bezpieczeństwo w sieci młodzieży.
5. Kiermasz używanych podręczników.
Wspieramy działania Samorządu Uczniowskiego, współorganizujemy imprezy kulturalne,
charytatywne i społeczne odbywające się w naszej szkole: zbiorka m.in. używanych telefonów

komórkowych, makulatury, pieniędzy na akcje Góra Grosza, Grosz do Grosza, Pomóż i Ty.

Polecane linki:
http://www.bn.org.pl/
http://www.biblpubl.waw.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://www.instytutksiazki.pl/
http://czytelniczy.blogspot.com/
http://kochamksiazki.pl/
http://www.bpmokotow.waw.pl/bpmokotow/
http://biblioteczkamagdalenardo.blogspot.com/
http://natanna-mojezaczytanie.blogspot.com/
Polecane książki:

Camilla Grebe i ÅsaTräff - SPOKÓJ DUSZY
Siri jest psychologiem i psychoterapeutką. Pomaga ludziom docierad do najgłębszych zakamarków
duszy, a oni wyjawiają jej swoje najmroczniejsze tajemnice. Ale Siri również nosi w sobie ból, samotnośd i strach, które za wszelka cenę stara się od siebie odegnad.
Pewnego dnia w zatoce nieopodal swojego domu Siri znajduje ciało jednej z pacjentek. Gdy policja
odkrywa list, który dziewczyna napisała przed śmiercią, cały świat Siri wali się w jednej chwili. Czy
naprawdę jest taką nieudolną terapeutką? A może jest jakieś inne wytłumaczenie, które czai się w
ciemnościach?
Spokój duszy to pasjonujący dreszczowiec, a zarazem fascynująca analiza cienkiej granicy między
zdrowiem psychicznym a chorobą, między dobrem a złem w każdym z nas.

Stephen King - JOYLAND
King Stephen, jeden z najpopularniejszych pisarzy, powraca z pasjonującą książką „Joyland”.
Student college’u, Devin Jones, zatrudnia się na okres wakacji w lunaparku, by zapomnied o dziewczynie, która złamała mu serce. W momencie, kiedy wydaje mu się, że nic gorszego mu się już nie
przytrafi, okaże się, że będzie zmuszony zmierzyd się z czymś dużo bardziej przerażającym niż myślał:
brutalnym morderstwem sprzed kilku lat i losem umierającego dziecka, którego życie nie oszczędzało i któremu nie dane było doświadczyd uroków dzieciostwa. Wszystko to sprawi, że jego świat już
nigdy nie będzie taki sam...
„Joyland” to Stephen King w szczytowej pisarskiej formie, równie poruszający jak „Zielona Mila” czy
„Skazani na Shawshank”. To jednocześnie kryminał, horror i słodko-gorzka powieśd o dojrzewaniu,
śmierci i ludziach, którym nie dane było doświadczyd żadnych z tych rzeczy, bo śmierd zabiera ich
przedwcześnie. Książka, która poruszy serce nawet najbardziej cynicznego czytelnika.

HarlanCoben - SZEŚĆ LAT PÓŹNIEJ
Minęło sześd lat od kiedy Jake Fisher stał w białym wiejskim kościółku i patrzył jak Natalie, miłośd
jego życia, wychodzi za innego mężczyznę. Przez sześd lat dotrzymywał obietnicy, jaką wymogła na
nim Natalie: że zostawi ją i jej męża Todda w spokoju i nie będzie próbował nawiązad z nią kontaktu.
Jednak przez tych sześd lat jego uczucia do niej nie wygasły. Jake wciąż myśli o swojej ukochanej i
cudownych chwilach jakie spędzili razem w ośrodku pracy twórczej w Vermoncie. Nie może zrozumied jej nieoczekiwanej decyzji, ani pogodzid się z jej utratą. Tak więc gdy przypadkiem natrafia w
internecie na nekrolog Todda, nie może się powstrzymad i biegnie na jego pogrzeb. Tam czeka go
największa niespodzianka w jego życiu. Jake odkrywa wiele niepokojących faktów związanych z jego
ukochaną Natalie, a także dowiaduje się czegoś o sobie samym. Te fakty są tak dziwne, że chwilami
Jake wątpi w swoje zdrowe zmysły, a swoimi upartymi poszukiwaniami najwyraźniej budzi upiory
przeszłości, gdyż nagle jego życie jest poważnie zagrożone...
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