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Biblioteka pedagogiczna w teorii



Biblioteka pedagogiczna w opracowaniach naukowych

Biblioteka pedagogiczna  - biblioteka służąca kształceniu i doskonaleniu 
pracowników pedagogicznych oraz pedagogizacji społeczeństwa.

Źródło: Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka. - Warszawa : Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011, s. 39.



Biblioteki pedagogiczne (nauczycielskie) realizują potrzeby kształcących się 
nauczycieli, przede wszystkim dzięki ofercie zasobu metodycznego, podręczników 

szkolnych, dokumentów i czasopism edukacyjnych. […] 

Usługi tych placówek kierowane są do kadry dydaktycznej, nauczycieli i studentów 
przygotowujących się do zawodu pedagoga oraz innych osób kształcących się 

w tym kierunku.

Źródło: Bibliotekarstwo / red. Anna Tokarska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013, s. 79.



Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej „biblioteką”, służy w szczególności 
wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu 

działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 
2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej 

„placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia 
nauczycieli.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 369



• Biblioteki pedagogiczne w Polsce podlegają Ministrowi Edukacji Narodowej oraz 
ustawom i rozporządzeniom prawa oświatowego:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej : Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 825

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach : Dz. U. 2018 r. poz. 574



Zróżnicowanie strukturalne

• Biblioteki pedagogiczne nie działają w jednolitej, ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej. 

• Funkcjonują natomiast w szeregu niezależnych, mniejszych „sieci”, tj. zespołów 
placówek o zróżnicowanej strukturze, bądź są samodzielne. 

• W Polsce można wyróżnić następujące układy organizacyjno-strukturalne tych 
placówek:

- biblioteki wojewódzkie posiadające oddziały i filie,

- biblioteki działające w pełni samodzielnie,

- biblioteki wchodzące w skład zespołów placówek oświatowych (z ośrodkami 
doskonalenia nauczycieli oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi).



2016 r. - stan liczbowy bibliotek pedagogicznych - 272 placówki  łączne  z  filiami

2012 – stan liczbowy bibliotek pedagogicznych – 318 placówki łącznie z filiami

Źródło: Stan bibliotek w Polsce 2016. Wybrane dane i wskaźniki:
https://www.bn.org.pl/projekty/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce/stan-bibliotek-w-polsce-2016
https://www.bn.org.pl/download/document/1423562514.pdf

https://www.bn.org.pl/projekty/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce/stan-bibliotek-w-polsce-2016
https://www.bn.org.pl/download/document/1423562514.pdf


Użytkownicy 

• Nauczyciel jest głównym użytkownikiem tych placówek, któremu biblioteki pedagogiczne 
zapewniają między innymi:

- pomoc w drodze ich rozwoju zawodowego,

- rozwijanie umiejętności i unowocześnianiu warsztatu pracy, w szczególności z zakresu wykorzystywania 
TIK w procesie nauczania,

- doskonalenie zawodowe przez prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kursów e-learningowych, 
sieci współpracy i samokształcenia, zespołów zadaniowych, konsultacji indywidualnych,

- profesjonalną pomoc w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji, 

- współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój oświaty o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i 
lokalnym,

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy z różnych typów szkół, pomoc w organizowaniu 
działalności biblioteki szkolnej,

- wsparcie w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia,

- współpracę i organizację spotkań oraz zajęć z zakresu upowszechniania czytelnictwa i wykorzystywania 
technologii informacjno-komunikacyjnych.



• Biblioteki pedagogiczne otwierają się również na potrzeby innych użytkowników, którzy nie są związani 
zawodowo z procesem nauczania i wychowania. 

• Są to uczniowie szkół ponadpodstawowych, rodzice oraz inni zainteresowani. 

• Często użytkownicy ci korzystają z księgozbioru bibliotek sporadycznie (np. uczniowie przygotowując się do 
konkursów przedmiotowych); uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych 
przez pracowników biblioteki. 



Zadania bibliotek pedagogicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)





• Ministerstwo Edukacji Narodowej przydzieliło bibliotekom pedagogicznym również zadania 
szkoleniowe. 

• Jednym z nich jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnej. 

• Biblioteki pedagogiczne poprzez realizację swoich zadań wspierać powinny nauczycieli szkół i 
placówek w formie warsztatów, konferencji i konsultacji indywidualnych czy też poprzez 
udostępnianie i prezentowanie zasobów informacyjnych na radach pedagogicznych, konferencjach 
lub podczas szkoleń dla nauczycieli. 

• Szczególną opieką otoczone zostały przez biblioteki pedagogiczne biblioteki szkolne. Nauczyciele 
bibliotek pedagogicznych wspomagają nauczycieli bibliotekarzy ze szkół w zakresie organizacji i 
zarządzaniem biblioteką, promocji czytelnictwa, wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy 
zawodowej.



• MEN szczególnym zadaniem bibliotek uczynił wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

• W wielu bibliotekach zadnie to jest realizowane przez organizację warsztatów stacjonarnych z 
zakresu TIK oraz szkolenia online za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania. 

• Spotkania adresowane są do nauczycieli wszystkich przedmiotów. Obszary tematyczne warsztatów 
swoim zakresem obejmują  m.in. wyszukiwanie i zastosowanie otwartych zasobów edukacyjnych 
w dydaktyce, wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji, wykorzystanie internetowych 
aplikacji i programów w pracy z uczniem.



• Nową formą wspomagania zapisaną przez ustawodawcę są sieci współpracy i samokształcenia. 
Biblioteki pedagogiczne koordynują pracę wielu sieci. 

• Są to głównie sieci branżowe nauczycieli bibliotekarzy oraz sieci obejmujące swym zakresem 
tematykę związaną z dotychczasową działalnością bibliotek. 

• Wiele z nich dotyczy biblioterapii, wykorzystania TIK w edukacji czy bezpieczeństwa w sieci.

• Koordynatorzy sieci często do ich prowadzenia wykorzystują różne platformy internetowe 
umożliwiające kontakt z uczestnikami, prowadzenie forum, wymianę doświadczeń poprzez 
udostępnianie plików z wypracowanymi materiałami. 



Wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)

2. Do zadań biblioteki należy:

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w 
wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;



• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 59

Art. 123. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia:

1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 
7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz może określić wysokość i 
zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
poradni specjalistycznych;

3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzględniać realizację przez 
biblioteki pedagogiczne zadań w zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.



Wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy

• Konferencje, warsztaty, szkolenia, wideokonferencje, debaty

• Kursy e-learninowe

• Konsultacje indywidualne

• Zespoły zadaniowe

• Współpraca w zakresie promowania edukacji czytelniczej i medialnej

• Współpraca w ramach NPRC i Książki naszych marzeń

• Integracja nauczycieli bibliotekarzy

• Współpraca z urzędami centralnymi i samorządowymi prowadzącymi biblioteki pedagogiczne i 
szkolne

• Redagowanie czasopism fachowych; publikacja materiałów metodycznych w prasie, czasopismach 
elektronicznych, portalach internetowych;

• Wspieranie w zakresie realizacji awansu zawodowego nauczycieli

• Działania na rzecz uzyskania przez biblioteki i ich pracowników właściwej pozycji w oświacie, 
obrona przed zawyżaniem wymagań kwalifikacyjnych







Współpraca biblioteki pedagogicznej z:

• z instytucjami oświatowymi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• organizacjami i stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, 
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy  Szkół  Polskich,  Biblioteką  Narodową,  
Ośrodkiem  Edukacji Informatycznej i Zastosowań  Komputerów  w  Warszawie;

• ogólnopolskimi  czasopismami i portalami branżowymi: Biblioteka w Szkole, Poradnik 
Bibliotekarza, Bibliotekarz, serwis E-pedagogiczna SBP, EBIB;

• ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
uczelniami wyższymi, instytucjami kultury.





Biblioteka pedagogiczna w praktyce



Zasoby:

Materialne

Kadrowe

Organizacyjne



Książki

https://sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tematyka_"Edukacja+czytelnicza+i+medialna|Edukacja+medialna"&sort=standardowo&view=7


Kartoteka zagadnieniowa

https://sowa.womczest.edu.pl/sowacgi.php?KatID=3&typ=repl&plnk=__tematyka_"Edukacja+czytelnicza+i+medialna|Edukacja+medialna"&sort=standardowo&view=6


Webowa Biblioteka

http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/webowa-biblioteka/


Zestawienia bibliograficzne

http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/informacje/zestawienia-bibliograficzne/


Działania
Zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

Cykle zajęć

Szkolenia, warsztaty i konferencje i wideokonferencje promujące czytelnictwo

Zajęcia biblioterapeutyczne

Konkursy

Zajęcia otwarte z komentarzem metodycznym

Udział w kompleksowym wspomaganiu szkół

Sieci współpracy i samokształcenia



Zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej



Cykle zajęć

Bajkowe spotkania

Literatura na ekranie

Z Kamyczkiem poznajemy otaczający nas świat

Bajka leczy, bajka uczy

Baśnie i legendy jurajskiego szlaku

Dziecięcy świat wartości – gawędy filozoficzne



Szkolenia, warsztaty i konferencje i wideokonferencje 

promujące czytelnictwo, regionalizm, bezpieczeństwo pracy w sieci



Zajęcia biblioterapeutyczne



Noc Bibliotek



Konkursy

Miejski konkurs ortograficzny „Dyktuś”

Konkurs Wojewódzki „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy”

Powiatowy Konkurs Literacki „W pustyni i w puszczy – co było dalej…”

Ogólnopolski Konkurs „Szkoła na czasie – epodreczniki w klasie!”

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja Jana Pawła II”



Zajęcia otwarte z komentarzem metodycznym



Sieci współpracy i samokształcenia

Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży

Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci

Tworzenie materiałów promocyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej

Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie technologii i 
otwartych zasobów w procesie edukacyjnym

Multimedialna strona biblioteki szkolnej

TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej



Zasoby organizacyjne

Sale dydaktyczne

Multimedialny sprzęt komputerowy

(komputery, tablety, tablice interaktywne)



Sale dydaktyczne



Multimedialny sprzęt komputerowy
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Zapraszamy

http://www.biblioteka.womczest.edu.pl/

