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CELE
❑ obsługa biblioteczna mieszkańców Zamościa i powiatu 

zamojskiego

❑ rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych                 

i informacyjnych mieszkańców

❑ upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury 



ZADANIA

gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona 

materiałów bibliotecznych, 

służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu 

potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych i 

samokształceniowych

udostępnianie zbiorów na 

miejscu, wypożyczenia na 

zewnątrz, online oraz 

pośredniczenie w wymianie 

bibliotecznej

pełnienie funkcji ośrodka 

informacji  bibliotecznej            

i bibliograficznej, 

opracowywanie i publikowanie 

bibliografii regionalnej, oraz 

materiałów dokumentujących 

dorobek regionu

organizowanie czytelnictwa    

i udostępnianie materiałów 

specjalnym grupom 

użytkowników: ludziom 

chorym, niepełnosprawnym, 

wykluczonym, seniorom

prowadzenie 

form pracy z czytelnikiem, 

służących popularyzacji wiedzy, 

nauki, sztuki, książki      i 

czytelnictwa oraz dorobku 

kulturalnego regionu

rozwijanie czytelnictwa             

i zaspokajania potrzeb 

oświatowych i kulturalnych 

społeczności lokalnej



SIEĆ BIBLIOTEK

❑ Biblioteka Główna

ul. Kamienna 20 

❑ 6 Filii Bibliotecznych

Filia nr 1,  ul.  Wyszyńskiego 51A

Filia nr 2,  ul.  Wiejska 17

Filia nr 3,  ul.  Brzozowa 26A

Filia nr 4,  ul.  Peowiaków 68A

Filia nr 5,  Al.  Jana Pawła II 10

Filia nr 6,  ul.  Prusa 2



63 511
Zamość

106 526
powiat zamojski 

MIESZKAŃCY



ZBIORY

książki, czasopisma oprawne, zbiory 

specjalne, audiobooki, e-booki, 

regionalne dokumenty życia 

społecznego

269 245 jednostek



ZAKUP NOWOŚCI

= 7,3 jednostek 
na 100 mieszkańców 



CZYTELNICY

12 075
19,0%



CZYTELNICY WG WIEKU



292 488 wypożyczeń
w tym



wypożyczenia na zewnątrz

21,9 jednostek na 1 czytelnika

21,9 



106 056 odwiedzin ogółem

w tym

8 384
w czytelni

97 672
w wypożyczalni



W 2019 roku 
zorganizowano ogółem 
1029 form pracy 
edukacyjno-kulturalnej,        
w których udział wzięło 
23344 uczestników.
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PATRON umożliwia 

opracowanie materiałów bibliotecznych

inwentaryzację zbiorów

udostępnianie na zewnątrz zbiorów; 

PATRON pomaga w komunikacji z czytelnikami

pełni funkcje tradycyjnego katalogu internetowego 

(konto czytelnika, zamówienia, zaległości)

daje czytelnikom możliwość zdalnej rezerwacji 

materiałów bibliotecznych do wypożyczenia

elektronicznie (e-mail) powiadamia o terminach zwrotu 

materiałów bibliotecznych



BIBLIOTEKA CYFROWA Książnicy Zamojskiej

liczy 3 917 publikacji, tj. 1 226 218 skanów), które prezentuje 

w kolekcjach:

- Księgozbiór Rodziny Zamoyskich,

- Wydawnictwa Drukarni Akademii Zamojskiej,

- Dziedzictwo Regionu,

- Podominikański Księgozbiór z Krasnobrodu 

- 440 lat miasta Zamość

- Regionalne Kolekcje Tematyczne



CYFROWA WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA    

PUBLIKACJI NAUKOWYCH

system wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Narodowej, 

umożliwia nieograniczony dostęp do publikacji naukowych 

niechronionych prawem autorskim oraz rezerwację i korzystanie  

z publikacji chronionych prawem autorskim za pomocą terminalu 

Academici w Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej.



Wypożyczalnia książek elektronicznych, z których 

mogą korzystać wszyscy zarejestrowani czytelnicy 

Książnicy Zamojskiej i jej filii. Za pośrednictwem 

platformy Legimi.com mogą uzyskać dostęp do 

60000 tytułów – nowości wydawniczych, 

bestsellerów i utworów znanych autorów.



Książnica Zamojska
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu

ul. Kamienna 20

22-400 Zamość

tel. 84 638 58 72

www.biblioteka.zamosc.pl

/KsiaznicaZamojska

http://www.biblioteka.zamosc.pl/

