
Zapraszamy nauczycieli i  uczniów 

PEDAGOGICZNEJ 
BIBLIOTEKI 

WOJEWÓDZKIEJ 
W RZESZOWIE

Działy udostępniania 
i Informatorium 

w Rzeszowie:

Wypożyczalnia Książek 
i Zbiorów Audiowizualnych  

ul. Gałęzowskiego 4 
35-074 Rzeszów 

tel./fax: (17)  8620473 

 Filie 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Rzeszowie 

Kolbuszowa 
ul. Jana Pawła II 8 

36-100 Kolbuszowa 
tel. (17) 227 18 80 

Leżajsk 
ul. Mickiewicza 79 

37-300 Leżajsk 
tel. (17) 242 83 52 

Łańcut 
ul. Danielewicza 8 

37-100 Łańcut 
tel. (17) 225 27 00 

Mielec 
ul. Wyspiańskiego 6 

39-300 Mielec 
tel. (17) 586 21 78 

Sędziszów Młp. 
ul. Fabryczna 4 

39-120 Sędziszów Młp. 
tel. (17) 221 81 20 

Strzyżów 
38-100 Strzyżów 

ul. Mickiewicza 11 
tel. (17) 276-14-84 

 

NA WARSZTATY  

 
 

https://rzeszow.pbw.org.pl/  
 

Poniedziałek      9:00 – 19:00 
Wtorek             9:00 – 19:00 
Czwartek          9:00 – 19:00 
Piątek              9:00 – 19:00 
Sobota             9:00 – 13:00 

e-mail: wyprz@pbw.org.pl

Czytelnia i Informatorium

Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 
35-010 Rzeszów 

tel. (17) 853-34-42 
Poniedziałek      9:00 – 19:00 

Wtorek             9:00 – 19:00 
Czwartek          9:00 – 19:00 
Piątek              9:00 – 19:00 
Sobota             9:00 – 13:00 

BIBLIOTEKA JESZCZE BLIŻEJ CIEBIE, 
BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO 

do



W zabytkowym budynku mieści się biblioteka 
oferująca nowoczesne usługi:Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 

służy swoim czytelnikom już prawie 75 lat. 
Istnieje od 1945 roku.

Działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 
Regulamin umożliwia korzystanie z usług Biblioteki 

praktycznie każdemu zainteresowanemu, 
co w połączeniu z  uniwersalnością księgozbioru stanowi 

o powszechności dostępu do jej zbiorów i usług.  

•zdalne wypożyczenia książek - możliwość zamówienia 
książek z dostawą przez kuriera na dowolny adres 
w Polsce. Zwrot książek do bibliotek osobiście lub przez 
odesłanie książek przesyłką rejestrowaną, 
 •internetowe zamawianie skanów -możliwość 
zamówienia  fragmentu książki lub artykułu z 
czasopisma. Po wykonaniu skanu plik można pobrać 
poprzez katalog elektroniczny, w portalu biblioteki 
poprzez chmurę biblioteczną lub z poziomu aplikacji 
mobilnej, 
•internetowe zamawianie kserokopii – możliwość 
zamówienia  kserokopii artykułów z czasopism lub 
fragmentów książki. Po opłaceniu zamówienia 
kserokopie mogą być wysłane za pośrednictwem kuriera 
lub czekać w wybranej bibliotece na odbiór osobisty, 
•zapisanie się do biblioteki – możliwość zapisania się 
do dowolnej Biblioteki poprzez profil zaufany ePUAP, 
który pozwala od razu korzystać z wszystkich usług 
Biblioteki. 

poprzez katalog biblioteczny INTEGRO 
https://opac.pbw.org.pl/integro

Formuła pracy z czytelnikiem, tzn. indywidualne 
podejście, fachowa pomoc bibliotekarzy i krótki czas 

realizacji zamówień sprawiają, że jest to biblioteka 
naprawdę przyjazna. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
jest też biblioteką specjalistyczną 

– dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, 
przygotowujących się do zawodu nauczyciela. 

Nauczycielom i studentom oferujemy: 
• literaturę fachową, pozwalająca poszerzyć wiedzę 
merytoryczną z nauczanych czy studiowanych przedmiotów, 
• materiały dydaktyczne (książki i filmy) do pracy 
z  dziećmi i młodzieżą jako wychowawcy, 
• szeroki wybór literatury pięknej,  
•filmy fabularne 

•zgłaszanie propozycji zakupowych 
• internetowa rezerwacja komputerów 
• możliwość pobrania kodu do Ibuk Libra 

poprzez portal https://rzeszow.pbw.org.pl 
 

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia-warsztaty 
z wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych. 

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Wypożyczalnia 
PBW w Rzeszowie proponuje szkolenia  

Biblioteka jeszcze bliżej Ciebie, biblioteka dla każdego  
 dla: 

Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji 
e-Biblioteki Pedagogiczne 

dostępnej na platformy mobline

•nauczycieli - wychowawców - 27.03.2019 
•psychologów i terapeutów - 03.04.2019 
•bibliotekarzy - 10.04.2019 
•pedagogów - 24.04.2019 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się: 
Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie 

35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4 
tel. (17) 862-04-73 

e-mail: wyprz@pbw.org.pl 

Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy 
 do przygotowanych KĄCIKÓW RODZINNYCH

W PROGRAMIE SZKOLENIA: 
•Jest taka biblioteka… (mini-wykład) Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie i jej znacząca rola 
wśród innych bibliotek miasta 
•Biblioteka XXI wieku (prezentacja portali 
i katalogu INTEGRO z pozycji zalogowanego czytelnika) 
•Biblioteka w sieci PODKARPACKICH BIBLIOTEK 
PEDAGOGICZNYCH - prezentacja multiportalu 
•Nowa wersja strony PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI 
WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE z zakładką e-usługi 
•Możliwości katalogu bibliotecznego INTEGRO 
•Darmowa aplikacja mobilna 

Nauczyciele mogą przyjść na szkolenia z wyszukiwania 
informacji z uczniami klas, których są opiekunami. 

ZAPRASZAMY!


