
Informacje o Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach w języku łatwym do 

czytania – ETR (easy to read) 

 

Logo tekstu  łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK 

Biblioteka Publiczna w Skokach znajduje się przy ulicy Rogozińskiej 1B w Skokach, obok 

Szkoły Podstawowej.  

 

Budynek bibliotek od strony lasu 

Tutaj jest budynek biblioteki. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia książek oraz czytelnia, 

gdzie można na miejscu poczytać książki i czasopisma. W bibliotece działają różne kółka 

zainteresowań. Biblioteka zajmuje się też działalnością kulturalną.  

Czym zajmuje się biblioteka: 

 Gromadzi i wypożycza do domu książki, czasopisma, filmy, audiobooki (są to książki 

do słuchania, nagrane na płytę), e-booki (są to książki w formie elektronicznej, które 

można przeczytać np. na telefonie komórkowym lub specjalnym czytniku) oraz gry 

planszowe, 

 organizuje koncerty oraz imprezy plenerowe, 

 zaprasza ciekawych pisarzy na spotkania autorskie, 

 prowadzi naukę gry na instrumentach: pianinie, gitarze, skrzypcach, 

 prowadzi naukę języka angielskiego, 



 prowadzi zajęcia plastyczne, kulinarne, taneczne i wokalne dla dzieci, 

 organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z naszej gminy.  

W bibliotece działa też małe trzydziestoosobowe kino Bibliomuza. 

 

Sala kina Bibliomuza 

Biblioteka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, po lewej stronie od 

wejścia znajduje się specjalna toaleta. Jest tam też przewijak dla dzieci. 

  

Łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami 

Budynek biblioteki ma dwa piętra. Na wyższe piętra biblioteki można wejść schodami lub 

wjechać windą, która znajduje się na parterze. 



 

Winda na parterze biblioteki 

Kontakt z pracownikami biblioteki 

Zapraszamy do Biblioteki od poniedziałku do soboty. Biblioteka jest otwarta 61 godzin w 

tygodniu. 

Godziny pracy: 

poniedziałek - piątek 8.00-19.00 

soboty 9.00-14.00 

 jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 61 82 42 281 

lub 798 824 520, 

 możesz wysłać też e-mail na adres: sekretariat@bibliotekaskoki.pl, 

 możesz napisać też do nas pismo i wysłać je pocztą na adres: 

Biblioteka Publiczna 

ul. Rogozińska 1 B 

62-085 Skoki 

Wszystkie informacje o Bibliotece możesz znaleźć na stronie internetowej: 

www.bibliotekaskoki.pl i https://bpmigs.ssdip.bip.gov.pl/.    
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