
 
 
 
 

Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im. W. Gombrowicza  w Kielcach  w konkursie ogłoszonym przez Ambasadę 

Stanów  Zjednoczonych  w Warszawie  oraz Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego,  jako jedna  z ośmiu 

bibliotek w Polsce została wybrana do realizowania partnerskiego programu „america@your library®”, którego celem jest: 

upowszechnianie wiedzy, przekazywanie informacji oraz udostępnianie materiałów na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
 

  W  ramach  programu  Ambasada  Stanów  Zjednoczonych  w  Warszawie  przekazała  do  biblioteki  materiały w języku  

angielskim, które obejmują: 
 

• KSIĄŻKI przeznaczone dla czytelników w różnym wieku.  
 

Są to m.in encyklopedie, słowniki, publikacje popularno-naukowe, omówienia i streszczenia z wielu dziedzin wiedzy 

(m.in. z geografii, historii, kultury, polityki, socjologii. literatury Stanów Zjednoczonych). Wśród przekazanych 

książek na szczególną uwagę zasługują materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego zawierające ćwiczenia, 

gry, rozmówki i plansze do nauki języka. 

 
Książki udostępniamy w Czytelni Ogólnej oraz Wypożyczalni Ogólnej 

 
• BAZY DANYCH (bezpłatny  dostęp do baz komercyjnych). 

 

Niezwykle obszerne zasoby zgromadzone przez eLibraryUSA zawierają: artykuły z czasopism, encyklopedie dla 

dzieci i dorosłych, informacje w postaci plików tekstowych, plików audio i video na temat nauki, technologii, 

biznesu, krytyki literackiej, spraw bieżących oraz raporty z posiedzeń Kongresu jak też szereg materiałów do nauki 

języka angielskiego (w tym także źródła dydaktyczne dla nauczycieli). 
 

Bazy danych są dostępne na wyznaczonych stanowiskach komputerowych w Czytelni Ogólnej. 

 
W ramach Programu planujemy organizację m.in. wystaw, wykładów i szkoleń z udziałem amerykanistów oraz 

nauczycieli języka angielskiego.  
 

Serdecznie  zapraszamy  do korzystania z oferty oraz przeglądania 

informacji związanych z realizacją programu „america@your library®” na stronach: 
 

www.wbp.kielce.pl oraz www.facebook.com/wbp.kielce 
 

 
 

Współorganizatorzy:                 

                  

 

 
 
 

  Inauguracja partnerskiego programu "america@your library®” odbyła się w dniu 18 czerwca 2012 r. w siedzibie 

Biblioteki w obecności: Allena S. Greenberga - Konsula Generalnego USA w Krakowie, Benjamina Nasemana - Konsula 

ds. Prasy i Kultury, Marzeny Szewczyk - przedstawicielki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Jacka 

Wojnarowskiego - przedstawiciela Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wicemarszałków: Grzegorza Świercza i 

Kazimierza Kotowskiego, Jacka Kowalczyka - dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego oraz innych zaproszonych gości. 

     Po oficjalnym podpisaniu partnerskiego "Porozumienia" dokonano symbolicznego "kliknięcia" otwierającego 

czytelnikom dostęp do zasobów eLibraryUSA. Następnie Janina Galas - dyrektor Ośrodka Informacji Konsulatu USA 

zaprezentowała i szczegółowo omówiła bazy. 

http://www.wbp.kielce.pl/
http://www.facebook.com/wbp.kielce


 

 
 


