
QUIZ 
 „Jak dobrze znasz swoją Bibliotekę?”

1. Kiedy została uroczyście otwarta Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie?

2. Ile filii bibliotecznych działa obecnie w naszym mieście?

3. Czy w siedzibie Urzędu Miejskiego istniała kiedyś filia Biblioteki?

4. Za pomocą jakiej innej karty (nie bibliotecznej) można dokonać wypożyczeń?

5. Kiedy otworzono Punkt Informacji Turystycznej?

6. Gdzie w okresie wakacyjnym mieści się czytelnia letnia?

7. Wymień minimum 5 cyklicznych wydarzeń odbywających się w Bibliotece oraz 

minimum 5 osób, które brały udział w akcji Całe Jaworzno Czyta Dzieciom.

8. Czy Dział Multimedialny ma w swojej ofercie studio nagrań?

9. Wymień działy znajdujące w Bibliotece Głównej. 

10.Czy w Bibliotece można zbindować wydrukowane rzeczy?

11. W którym roku nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki w nowej (obecnej) siedzibie?

12.Na jakich portalach społecznościowych Biblioteka ma swoje konta?

13.Gdzie w Bibliotece można się napić dobrej kawy i herbaty?

14.Czy w Bibliotece Głównej odbywają się zajęcia Jaworznickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku? 

15.Czy Biblioteka Główna oferuje na swoim terenie bezpłatny Internet?

16.  Kto był pierwszym kierownikiem Biblioteki?

17.Jak nazywa się elektroniczny system stosowany w Bibliotece, w którym 

opracowywane są zbiory?

18. Ile stanowisk komputerowych znajduje się w Czytelni Naukowej?

19.W którym roku powstała filia w Szpitalu Miejskim?

20.Do kogo należał wcześniej budynek przy ul. Pocztowej 5, w którym znajdowała się 

siedziba Biblioteki Głównej?

21.Kto jest autorem projektu architektonicznego nowej siedziby Biblioteki Głównej?

22.Pod jakim numerem klasyfikacji zbiorów regionalnych znajdują się dokumenty 

dotyczące pomników w Jaworznie?

23.Który dział Biblioteki Głównej ma w swojej ofercie zajęcia pn.: „Wirtualne podróże”?

24.Która filia biblioteczna znajduje się przy ul. Strażackiej?

25.Jak nazywa się skwer znajdujący się między budynkami Biblioteki Głównej 

i Muzeum Miasta Jaworzna?



26.  Wymień 3 dzienniki udostępniane w Czytelni Czasopism. 

27.W którym roku zorganizowano pierwszą edycję Ogólnopolskiego Międzyszkolnego 

Konkursu Literackiego „o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”?

28.Według jakich kryteriów można wyszukiwać w elektronicznym katalogu centralnym 

MBP w Jaworznie? 

29.Jak nazywa się program, w ramach którego organizowany jest konkurs czytelniczy 

dla uczniów szkół podstawowych klas I-V, polegający na zdobywaniu naklejek za 

wypożyczone książki?

30.Co można wypożyczyć w Dziale Multimedialnym oprócz audiobooków?


