
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

„Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej 

– zadanie na rok szkolny 2016/2017” 

 

28 września 2016 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej 

w Słupcy odbyło się I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z 

powiatu słupeckiego. W programie przewidziano omówienie tematów dotyczących bibliotek 

szkolnych w zakresie tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa, zadań nadzoru 

pedagogicznego i monitorowania. Zagadnienia: 

 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych,    

 Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej (kontrola), 

 Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum 

(monitorowanie). 

 

Uczestnicy spotkania wymienili informacje na temat planowanych wydarzeń promujących 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w związku z realizacją przez biblioteki szkolne Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Omówione zostały propozycje wspierania ich przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Słupcy.  

Ponadto Anna Chudzińska przedstawiła propozycję utworzenia przez CDN PBP Filię w Słupcy 

Punktów Bibliotecznych w szkołach, które byłyby formą  wspomaganie szkół i aktywizacji czytelniczej 

środowiska nauczycielskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli oferujemy 

wyposażenie Punktu Bibliotecznego w pakiet książek ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej Filii w Słupcy – depozyt dzieł z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej, 

metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Księgozbiór będzie wypożyczany na warunkach 

zawartych w Porozumieniu dotyczącym utworzenia Punktu Bibliotecznego.  

 

 
 

Uczestnicy I spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

 

 

 



Zrealizowane treści: 

W pierwszej części spotkania Hanka Kasperska-Stróżyk omówiła dotychczasowe realizacje 

wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w oparciu o prezentację Barbary 

Budyńskiej pokazywanej i  relacjonowanej na konferencji dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych 

w Sulejówku 7 marca 2016 r. Barbara Budyńska, pracownik Biblioteki Narodowej Instytutu 

Książki i Czytelnictwa, przedstawiła dane dotyczące realizacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa za lata 2004 – 2016 na podstawie przeprowadzonych badań. Analizowała przebieg 

programów i efekty ich realizacji.  

 

Konkluzje po 10 latach realizowania programów promocji czytelnictwa: 

 realizowano jeden priorytet – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, 

 nie odnotowano znaczących wzrostów czytelnictwa. 

 

Refleksje nad programami: 

 wspieranie czytelnictwa jest procesem, efekty działań są uchwytne w perspektywie 

 zakup nowości jest tylko jednym ze sposobów oddziaływania na wzrost liczby 

czytelników, 

 poszukiwania skutecznych działań promocji czytelnictwa, 

 upowszechnianie czytelnictwa musi łączyć różne działania: inwestycja w bibliotekę, 

bibliotekarza, promocja biblioteki w środowisku, bogata oferta biblioteki, 

 niezbędna jest współpraca różnych instytucji np. bibliotek, szkół, stowarzyszeń 

lokalnych, 

 włączenie do programu czytelnictwa bibliotek szkolnych i pedagogicznych wypełnia 

obszar koniecznego oddziaływania – od najmłodszych po najstarszych czytelników, 

 wieloletnie programy, gwarantują trwałe i sprawdzone kryteria przyznawania dotacji, 

 programy powodują, że biblioteki otrzymują gwarantowane przez państwo środki, 

 programy zapewniają system wielu działań wspierających i modernizujących biblioteki, 

 programy sprzyjają współpracy państwa z samorządami – mechanizm „włączania” 

samorządów w realizację ich zadań, 

 

Hanka Kasperska-Stróżyk omówiła również temat dotyczący współpracy bibliotek szkolnych, 

publicznych, pedagogicznych przedstawiany w  Sulejówku 7 marca 2016 r. przez dr Grażynę 

Walczewską-Klimczak z  BN Instytut Książki i Czytelnictwa.  

 

Efekty współpracy bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych: 

 wzmocnienie relacji pomiędzy bibliotekami szkolnymi, publicznymi, pedagogicznymi 

 promocja bibliotek i czytelnictwa w środowisku lokalnym 

 wzrost liczby czytelników 

 poprawa dostępu do nowości, lektur 

 poprawa wizerunku bibliotek w środowisku 

 koordynacja działań bibliotek na rzecz czytelnictwa 

 prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym 

 integracja środowiska lokalnego wokół promocji czytelnictwa uczniów (nauczyciele, 

rodzice) 

 polepszenie sprawności organizacyjnej w trakcie współpracy (lepszy podział zadań podczas 

organizacji działań bibliotecznych). 

 

W drugiej części spotkania przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe metodą  World Café. 

Nauczyciele bibliotekarze pracowali w grupach. Przygotowywali informację dotyczące tego co 

składa się na prawidłową organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej: 

 



 Jakie dokumenty powinna posiadać biblioteka szkolna? 

 Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych 

(dokumentacja pracy, statystyka biblioteczna) 

 Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej nauczyciela 

bibliotekarza 

  

 
 

Anna Chudzińska prowadzi zajęcia warsztatowe metodą  World Café 

 

 
 

 
 



JAKIE DOKUMENTY POWINNA POSIADAĆ BIBLIOTEKA SZKOLNA? 

 

Statut  

Dokumentem regulującym działalność biblioteki szkolnej jest statut szkoły.   

Zapisy w statucie powinny uwzględniać konkretne warunki szkoły, stan organizacyjny biblioteki i 

jej możliwości oraz sposób dokumentowania pracy. Nie mogą być jednak zbyt szczegółowym 

opisem zadań, obowiązków , wyposażeni itp., powinny w nim znaleźć się sformułowania  o takim  

stopniu ogólności i elastyczności, by nie trzeba było zbyt często wprowadzać zmian, ale też nie 

zwężały działalności biblioteki i nie hamowały jaj rozwoju.  W statucie szkoły nie może zabraknąć 

postanowień dotyczących obowiązków dyrektora, rady szkoły, rady pedagogicznej, oraz 

nauczycieli i wychowawców wobec biblioteki.  

 

Ewidencja materiałów drukowanych  

Biblioteka prowadzi następujące księgi ewidencyjne: 

 księga inwentarza głównego książek,  

 księga inwentarzowa skompletowanych roczników czasopism, 

 rejestr podręczników gromadzonych w większej ilości egzemplarzy, 

 księga inwentarzowa zbiorów specjalnych, 

 rejestry ubytków,  

 dowody wpływów.  

 

Regulaminy w bibliotece szkolnej 

Warunki korzystania z biblioteki i jej zbiorów określa regulamin biblioteki.  

Projekt regulaminu opiniuje rada pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor szkoły.  

Regulamin określa: 

 warunki wypożyczenia i korzystania z książek, czasopisma i zbiorów nieksiążkowych,  

 obowiązki czytelników, w szczególności zasady rozliczania się z biblioteką przed 

zakończeniem roku szkolnego, w przypadku odejścia ze szkoły, a także w przypadku 

zniszczenia  lub zagubienia wypożyczonych materiałów. 

Biblioteki szkolne posiadające wyodrębnioną np. czytelnię, pracownia ICIM, materiały 

audiowizualne, mogą opracować oddzielne regulaminy określające zasady korzystania z pracowni 

czy zbiorów. Regulamin powinien być krótki, zwięzły zrozumiały dla uczniów i łatwy do 

zapamiętania.  

 

Plan pracy  

Bibliotekarz szkolny powinien zaplanować działalność biblioteki, ale także swój rozwój zawodowy 

oraz zajęcia z uczniami. Plan pracy biblioteki szkolnej uzgadnia się z dyrekcją szkoły i przyjmuje 

do realizacji po zatwierdzeniu go przez radę pedagogiczną. W planie biblioteki należy umieścić 

działania konkretne i wymierne, zadania np. „uporządkowanie katalogu rzeczowego w działach …”  

W planie biblioteki nie uwzględnia się zadań stałych, wykonywanych w sposób ciągły z roku na rok 

określanych ogólnie np. gromadzenie zbiorów, opracowanie książek, udzielanie informacji, 

prowadzenie katalogów itp., są to czynności  których wykaz powinien znaleźć się w przydziale 

obowiązków lub w zapisach w dzienniku biblioteki.   

 
(Źródło: Saniewska Danuta, Vademecum nauczyciele bibliotekarza, Warszawa,  Agencja „Sukurs”, 2007.) 
 

 



ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  

– prace organizacyjno-techniczne (dokumentacja pracy, statystyka biblioteczna) 

 

Dziennik biblioteki szkolnej  

Forma dokumentowania biblioteki szkolnej powinna być określona w statucie szkoły we 

fragmentach dotyczących biblioteki szkolnej. Często przebieg pracy rejestrowany jest przez 

bibliotekarza w zaprowadzonym zeszycie z uwzględnieniem następujących rubryk: data, tematyka 

zajęć bibliotekarza; liczba odwiedzających w wypożyczalni; wypożyczenia do domu: ogółem,  

uczniom: literatura piękna, inne działy; innym czytelnikom: ogółem: w tym literatura pedagogiczna; 

udostępniono na miejscu vol… 

 

Ewidencja i statystyka biblioteczna  

Ewidencję wypożyczeń do domu prowadzi się zapisując na kartach czytelnika i kartach książki. 

Oba rodzaje kart są znormalizowane. Karty czytelnika przygotowuje się na początku roku 

szkolnego na podstawie wykazu uczniów w dzienniku klasowym. 

Ewidencję udostępniania na miejscu i udostępniania Internetu prowadzi się w specjalnie do tego 

zaprowadzonych zeszytach.  

Statystykę dzienną  wypożyczeń odnotowuje się w dzienniku biblioteki. Ponadto wielu 

bibliotekarzy prowadzi dodatkowe zapisy dziennych wypożyczeń według klas, często także z 

podziałem na lektury czy literaturę piękną i popularnonaukową; zależnie od potrzeb, jakie 

bibliotekarz wiąże ze statystyką. Zestawienie sumuje się w tabelach miesięcznych, które są 

podstawą do sporządzania wykresów czytelnictwa. 

 

Dokumenty różne 

 

 Wykaz książek przekazanych do pracowni 

W osobnej teczce gromadzi się wykaz książek przekazanych do pracowni. Każdy spis 

powinien zawierać nr inwentarzowy, autor, tytuł, uwagi. Na końcu wykazu podaje się datę 

przekazania książek, ponadto nauczyciel potwierdza swym podpisem przyjęcie, a 

bibliotekarz przekazanie książek. Wykaz sporządza się w dwóch egzemplarzach: oryginał 

otrzymuje nauczyciel, kopia zostaje w bibliotece.  

 

 Plany pracy i sprawozdania 

W osobnych teczkach w układzie chronologicznym przechowuje się plany pracy  

i sprawozdania. 

 

 Dokumentacja dotycząca pracy z czytelnikiem 

Dokumentację dotyczącą pracy z czytelnikiem np. scenariusze imprez, regulaminy 

konkursów, można gromadzić w koszulkach foliowych włączonych do odrębnego 

segregatora.  
 

(Źródło: Saniewska Danuta, Vademecum nauczyciele bibliotekarza, Warszawa,  Agencja „Sukurs”, 2007.) 

 

 
 

 

 
 



ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  

– praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza 

 

Na prace pedagogiczną bibliotekarz powinien poświęcić  ok. 2/3 czasu pracy. 

 Udostępnianie zbiorów 

 Działalność informacyjna 

 Udział w realizacji czytelniczej i medialnej 

 Organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego 

 Organizowanie różnych form pracy zespołowej i zbiorowej (konkursy, imprezy, projekty, 

wystawy itp.) mającej na celu: 

 aktywizowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, 

 włączenie się do realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w 

tym do realizacji innych projektów edukacyjnych. 

 

 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk  


