
 

 

Biblioteka szkolna motorem szkoły i jej cyfryzacji  

 

Anna Urbaniak 

dyplomowany nauczyciel bibliotekarz,  

 

Trwa ciągle nasze „librarygate” i choć powiedziano już wiele w tym temacie, należy 

maksymalnie wykorzystać możliwość, jaka pojawiła się przed nauczycielami bibliotekarzami - 

po raz pierwszy od wielu lat udało się skierować uwagę społeczeństwa, mediów i polityków 

na biblioteki szkolne. Dyskusja toczy się także wokół ich funkcji, jaką pełnią w procesie 

edukacji.  

 

Usytuowanie biblioteki w przestrzeni szkolnej ma swoje głębokie uzasadnienie. Uciekając się 

do metafory, można powiedzieć, że biblioteka jest sercem szkoły, miejscem, gdzie skupiają 

się wszystkie nitki procesu edukacji, snute przez innych nauczycieli. Nauczyciel bibliotekarz 

zbiera te nitki i dokłada własną, by następnie upleść z nich sznur, który posłuży uczniom do 

wspinania się wyżej.  

 

Współczesna biblioteka szkolna nie jest zapyziałym magazynem książek w papierowych 

okładkach, jak się jednak, niestety, wielu ciągle kojarzy. Standardem jest biblioteka kolorowa, 

zadbana, pełna atrakcji dla czytelników – poczynając od różnych akcji i konkursów, przez 

zajęcia czytelnicze i medialne, na indywidualnej pracy z uczniem zdolnym i słabym kończąc. 

Czy inaczej byłoby tu tak tłoczno? Czy na każdej przerwie wpadałyby dzieci, ciesząc się, że 

mogą odseparować się od szkolnego harmidru i usiąść w spokoju z książką lub 

czasopismem? 

 

Biblioteka szkolna jest pracownią, w której inicjowane są różne działania kulturalne – 

konkursy szkolne i międzyszkolne, inscenizacje, akademie, apele okolicznościowe. 

Wspomaga szkołę w kształceniu w uczniach nawyku korzystania z instytucji kultury – 

bibliotek, muzeów, kina, teatru. Organizuje spotkania autorskie, zachęca dzieci do 

bezpośredniego kontaktu z ludźmi kultury i sztuki i ich wytworami. Truizmem jest już ciągłe 

powtarzanie, że biblioteka szkolna jest biblioteką pierwszego kontaktu – jeśli dziecko nie 

nauczy się (nie zechce) korzystać z biblioteki szkolnej, mało prawdopodobne, że pójdzie do 

publicznej. Wdrożenie do czytania jest coraz trudniejsze, co widać pośrednio po statystykach 

wypożyczeń – młodsze dzieci są codziennymi gośćmi w wypożyczalni, pochłaniają kolejne 

książki. Im więcej nauki dochodzi, tym rzadziej wypożyczają. Tak ważne jest więc, by 

przyciągnąć dzieci i młodzież różnymi działaniami, utrzymać ich zainteresowanie.  

 

W dobie gwałtownego rozwoju internetu i technologii informacyjnych biblioteka szkolna 

staje się centrum multimedialnym szkoły i ośrodkiem doskonalenia kompetencji 

informacyjnych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciel bibliotekarz często jest 

drugim po nauczycielu informatyki (a niejednokrotnie jedynym) specjalistą od IT w szkole. W 

wielu szkolnych bibliotekach funkcjonują pozyskane w ramach programu unijnego ICIM-y, a 

nawet jeśli nie udało się ich zdobyć – choć jeden, dwa komputery dla uczniów. Pod okiem 

specjalisty od informacji i jednocześnie nauczyciela uczeń poznaje zasady korzystania z 

technologii informacyjnej. To często dopiero tu dziecko uczy się, że internet to nie tylko 

świetna rozrywka (nieskończona „baza” gier), ale i źródło wiedzy, a także – zagrożeń. 

Dowiaduje się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci, jak wyławiać z morza informacji te 

właściwe, szukane i je weryfikować. Edukacja medialna zaczyna się w szkolnej 



 

 

bibliotece. Informacja jest obecnie najcenniejszym i najbardziej poszukiwanym „produktem”, 

i to właśnie bibliotekarz wskazuje, jak ją znaleźć, wyselekcjonować i wykorzystać ku 

własnemu pożytkowi.  

 

Ogromną rolę spełnia biblioteka szkolna w procesie cyfryzacji polskiej oświaty. Często 

to bibliotekarze inicjują udział szkół w projektach związanych z TI, wspierają nauczycieli w 

poszukiwaniu i wykorzystywaniu narzędzi do tworzenia multimedialnych pomocy 

dydaktycznych. To w bibliotece pojawił się pierwszy komputer w szkole poza sekretariatem –

elektroniczne kartoteki i bazy książek niezmiernie ułatwiły proces dydaktyczny.  

Nauczyciele bibliotekarze zakładają i prowadzą strony internetowe szkół i bibliotek, inicjują 

wprowadzanie innowacji, działania związane z różnymi projektami, zarówno lokalnymi, jak i o 

zasięgu krajowym czy międzynarodowym (np. e-Twinning). Biblioteka szkolna jest idealnym 

„miejscem” na tworzenie i administrację szkolnej platformy edukacyjnej (np. Moodle), która 

posłuży zarówno uczniom (materiały do lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, 

miejsce do realizacji różnych projektów itd.), jak i nauczycielom (WDN, samodoskonalenie). 

Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że taka platforma to świetna przestrzeń do działań 

ukierunkowanych na środowisko lokalne i ponadlokalne. Badania amerykańskie1 wskazały 

na dwa razy bardziej efektywną naukę w formie blended learning niż podczas tradycyjnego 

nauczania i coraz więcej szkół kieruje swoją uwagę w tym kierunku. 

 

Wszystkie działania, podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy, są ściśle powiązane z ich 

osobowością i nastawieniem do pracy. Standardem, nie wyjątkiem, jest bibliotekarz 

zaangażowany w całym tego słowa znaczeniu – zaangażowany w proces edukacji, w 

poznawanie dziecięcego świata i rozwijanie wyobraźni młodego pokolenia. Zaangażowany w 

pozyskiwanie sponsorów na nowy sprzęt, książki i inne materiały. Nierzadko własnym 

kosztem – czasu, zdrowia, finansów. 

 

Najbliższy czas pokaże czy i komu zależy na rozwoju bibliotek szkolnych i polepszeniu ich 

sytuacji. Czy marzeniem ściętej głowy jest roić sobie o nowych komputerach, stałym (może 

czterocyfrowym...?) budżecie na zakup nowości, remoncie pomieszczeń – ba, dużych, 

jasnych salach? Doprawdy, na cud zakrawa fakt, że nauczyciele bibliotekarze, gniotący się 

często w warunkach urągających wszelkiej logice i przyzwoitości (znam bibliotekę, której 

pomieszczenie po zmianie lokalizacji przeznaczono na składzik środków czystości – nic 

więcej się tam nie mieściło), potrafią mimo to przyciągnąć dzieci i zaszczepić w nich chęć 

poszukiwania wiedzy o sobie i świecie w książkach. 

  

                                                           
1
 http://www.personneldecisions.com/uploadedfiles/Case_Studies/PDFs/AmericanExpress.pdf  

http://www.personneldecisions.com/uploadedfiles/Case_Studies/PDFs/AmericanExpress.pdf


 

 

Działania przykładowych bibliotek szkolnych 

 

Biblioteka szkolna Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu 

Nauczyciel bibliotekarz: Teresa Prokowska 

 

Biblioteka szkolna (nauczyciel bibliotekarz) jest liderem w zakresie wprowadzania w szkole 

technologii komunikacyjnych i cyfrowych. Jest także inicjatorem i koordynatorem szkolnych 

działań związanych z przygotowaniem uczniów do bezpiecznego korzystania z technologii 

informacyjnej i internetu. Nauczycielka bibliotekarka założyła i prowadzi szkolną stronę 

internetową, stronę biblioteki i wiele innych stron tematycznych oraz projektowych. 

 

Z jej inicjatywy i głównie dzięki jej staraniom zespół uzyskał dwukrotnie tytuł Innowacyjnej 

Szkoły, dwukrotnie Znak Jakości Interkl@sa, Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły 

Bezpiecznego Internetu i Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Nauczyciel bibliotekarz zajmuje 

się także koordynowaniem projektów z funduszy europejskich, wypełnianiem wniosków 

aplikacyjnych, pełni w radzie pedagogicznej zadanie uaktualniania dokumentacji szkolnej w 

zakresie dostosowania jej do prawa zewnętrznego. 

 

Biblioteka jest miejscem żywym, aktywnym, dynamicznym. Zawsze dzieje się tutaj coś 

ciekawego: organizowane są szkolne i środowiskowe imprezy kulturalne. Każdego dnia 

spotykają się tutaj grupy uczniów realizujących określone projekty.  

 

Duży udział mają przedsięwzięcia podejmowane w ramach europejskiego programu 

eTwinning – międzynarodowej współpracy za pośrednictwem mediów elektronicznych. W 

ciągu 4 lat w bibliotece zrealizowanych zostało 12 międzynarodowych projektów 

edukacyjnych. Wzięło w nich udział około 250 uczniów. Współpracowano z uczniami i 

nauczycielami ze 180 szkół z 21 krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.  

 

Biblioteka systematycznie inicjuje i organizuje liczne szkolne, ogólnopolskie i 

międzynarodowe projekty oraz programy rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, przede 

wszystkim umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i 

komunikacyjną, np. cieszące się dużą popularnością wśród uczniów: Szkolny Tydzień 

Kultury, Zabawy słowem, Europa bliżej nas, Bolesławiec – moje miasto, Z baśnią w plecaku, 

Moja mała ojczyzna, E-gazetka szkolna, Miesiąc z książką i biblioteką, Tydzień z Patronem, 

Tydzień Humanistyczny, Ferie z biblioteką. 

 

Kolejnym polem działania Centrum są programy i akcje, w których uczestniczy biblioteka i z 

jej inicjatywy cała szkoła. Realizowane programy: Cała Polska czyta dzieciom, Biblioteka – 

miejsce bezpiecznego internetu, Tydzień z internetem, Tydzień E-Książki, Dzień 

Bezpiecznego Internetu, Przyjazna Szkoła, Innowacyjna Szkoła i Innowacyjny Nauczyciel, 

Szkoła z Klasą 2.0. Biblioteka opracowuje i współrealizuje programy wychowawcze i 

profilaktyczne: Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze, Bezpieczna szkoła dobrych 

obyczajów, program promocji czytelnictwa Dzisiaj w planie mam czytanie. Biblioteka szkolna 

organizuje także spotkania autorskie z twórcami kultury, regionalistami, poetami i pisarzami.  

 

Biblioteka opracowuje i wydaje różnego rodzaju informatory dla uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Szkolne Centrum Informacyjne jest także otwarte dla środowiska. Zachęca i 

przygotowuje rodziców oraz seniorów do korzystania z technologii informacyjnej. 



 

 

 

 

 

Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju 

Nauczyciele bibliotekarze: Anna Dobraczyńska (autorka opisu działań), Jadwiga Oleszek, 

Helena Oleszczak, Elżbieta Ciryt  

 

„Zastanawiam się na temat wykorzystania TIK w szkole i powiem szczerze, i zupełnie 

poważnie, że my, bibliotekarze, w naszej szkole należymy do najbardziej „zorientowanych” w 

tym temacie. Napiszę o tym, co robię sama i we współpracy z koleżankami:  

- strona internetowa biblioteki (właśnie jestem na etapie modernizacji i całkowitej zmiany),  

- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (w 2008 roku byliśmy najlepsi w Polsce i w nagrodę 

od Safer Internet Day szkoła otrzymała tablicę interaktywną),  

- lekcje, warsztaty, projekty o bezpieczeństwie w sieci,  

- organizowałam prelekcje, wykłady o bezpieczeństwie dla uczniów, nauczycieli i rodziców,  

- w tamtym roku napisałam projekt i namówiłam całą szkołę, społeczność lokalną i inne 

osoby do udziału w konkursie „Nowoczesna szkoła”, w którym zdobyliśmy 3 miejsce i 10 tys. 

zł. na pracownię multimedialną w szkole (z której teraz wszyscy korzystamy),  

- w czytelni mamy projektor, ekran, laptopy (część zdobyte przeze mnie w projektach) i 

prowadzimy różne działania z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (często, a w 

zasadzie bardzo często, nauczyciele zwracają się do nas o pomoc w obsłudze sprzętu i/lub 

wspólne prowadzenie zajęć),  

- prowadzę dla naszych nauczycieli warsztaty, np. w tamtym roku to było „Program eXe w 

pracy nauczyciela”, a tym roku ma być o HotPotatoes,  

- współpracuję z nauczycielami przy projektach, przedsięwzięciach, działaniach, gdzie często 

jestem odpowiedzialna za TIK,  

- projekty biblioteczne – w 2012 roku WebQuest „Międzyepokowy Zjazd Bibliotekarzy”, do 

realizacji którego zaprosiłyśmy gimnazja z powiatu biłgorajskiego – uroczyste podsumowanie 

było pokazane w lokalnej telewizji (ja byłam autorką projektu, koleżanki pomagały przy 

realizacji), 

- pracuję z uczniami, przygotowując ich do konkursów informatycznych (w tamtym roku moi 

uczniowie wygrali Ogólnopolski Komputerowy Konkurs Biathlon w kategorii szkoły 

ponadgimnazjalne, w tym 2. miejsce w kategorii gimnazja) – konkurs trwa 4 tygodnie: 

przygotowujemy filmy, prezentacje multimedialne, recenzje gier komputerowych, musieliśmy 

wymyśleć urządzenie informatyczne, które jeszcze nie istnieje (podać parametry, zrobić 

grafikę) – dzieciaki świetnie się przy tym bawią i uczą,  

- w bibliotece przygotowujemy podziękowania, dyplomy, zaproszenia, papier firmowy szkoły 

– wszystkie dokumenty, które wychodzą „na zewnątrz”.  

- wprowadziłam w szkole protokołowanie posiedzeń RP w formie elektronicznej (na 

szczęście już to przejęli inni, ale mają wszystko gotowe, niestety, jak wprowadzałam to, nikt 

nie mógł mi pomóc i sama wiele rzeczy wymyślałam i testowałam),  

- prowadzę zajęcia na platformie moodle – kurs dla uczniów i nauczycieli, którzy chcą 

poszerzyć wiedzę w temacie grafiki komputerowej – „Poznajemy edytor grafiki rastrowej 

GIMP”,  

 

Są to działania poza moją „normalną” pracą w bibliotece i pewnie zapomniałam już o 

połowie. Jeśli chodzi o bibliotekę, do najważniejszych zaliczę:  

- skomputeryzowanie zbiorów (ponad 30 tys.)  



 

 

- lekcje biblioteczne z wykorzystaniem TIK (standard),  

- projekty biblioteczne (ostatni – „Spotkania łączą ludzi ponad granicami”),  

- strona internetowa biblioteki,  

- dokumentacja, komunikacja – wszystko z wykorzystaniem TIK.” 

 

 


