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Streszczenie: Artykuł poświęcony jest roli bibliotek szkolnych w rozwoju czytelnictwa. Omówiono w 
nim warunki pracy bibliotekarzy i czynniki, które uniemożliwiają im wykonywanie postawionych przed 
nimi zadań, związanych z zachęceniem dzieci i młodzieży do systematycznego kontaktu z książką. W 
drugiej części artykułu omówiono działania biblioteki Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu, 
na rzecz uczniów szkoły. 
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30 maja jest dniem kończącym ruch kadrowy w szkołach. Do tego dnia dyrektorzy 
szkół muszą poinformować nauczycieli o tym, co ich czeka w następnym roku. 
Niestety, część nauczycieli bibliotekarzy może dowiedzieć się, że władze 
samorządowe nie wyraziły zgody na zatrudnienie ich na pełnym etacie albo 
zdecydowały o przekształceniu biblioteki szkolnej w bibliotekę publiczną. Biblioteka 
publiczna jest bardziej potrzebna w środowisku lokalnym, bo przecież czytelnictwo 
spada i trzeba coś z tym zrobić. O tym, że być może parę lat temu te same władze 
samorządowe zlikwidowały bibliotekę publiczną (dla oszczędności), nikt nie mówi. 
Nie zamierzam jednak tego artykułu poświęcać udowadnianiu wyższości bibliotek 
szkolnych nad bibliotekami publicznymi. Chciałabym się zastanowić, czy 
bibliotekarze szkolni w obecnej sytuacji mogą mieć wpływ na rozwój czytelnictwa 
swoich uczniów. Swoje rozważania oprę nie tylko na własnych doświadczeniach, lecz 
także na doświadczeniach innych bibliotekarzy. 
 
Biblioteka szkolna stanowi integralną część szkoły. Według definicji Jadwigi 
Andrzejewskiej1, jest to pracownia interdyscyplinarna, która w stosunku do uczniów 
pełni funkcje: 

 kształcąco-wychowawczą, m.in. przez dostarczanie materiałów niezbędnych do 
różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kształcenie przyszłych 
użytkowników informacji, 

 opiekuńczo-wychowawczą, m.in. przez współpracę z nauczycielami 
i wychowawcami w celu rozpoznania uzdolnień, zainteresowań uczniów, ich 
osiągnięć lub trudności w nauce czy w zachowaniu i co najważniejsze — 
rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych, kulturalno-rekreacyjną, m.in. 
przez udział w rozwijaniu życia kulturalnego w szkole, organizowanie czasu 
wolnego uczniów. 

 
Księgozbiór i fundusze 
 
Co bibliotekarz proponuje czytelnikom? Jadwiga Andrzejewska2 ustaliła następujące 
wskaźniki struktury zbiorów, które powinna mieć dobra biblioteka szkolna: 

                                                 
1
 ANDRZEJEWSKA, J. Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 

1996, t. 1, s. 44–47. 
2
 Tamże, s. 83. 
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 40–45% lektury obowiązkowej i uzupełniającej do języka polskiego, 

 30–35% literatury popularnonaukowej obowiązkowej i uzupełniającej, 

 15–20% księgozbioru podręcznego w czytelni i pracowniach, 

 15–20% beletrystyki pozalekturowej, oczywiście w zakresie wydawnictw zwartych. 
 
Do tego dochodzą czasopisma i zbiory specjalne, np. filmy i materiały edukacyjne na 
płytach DVD. Takie ukierunkowanie księgozbioru na lektury i literaturę 
popularnonaukową jest w bibliotece szkolnej prawidłowe i konieczne. Warto jednak 
zwrócić uwagę na tzw. beletrystykę pozalekturową. W bibliotece, której księgozbiór 
obejmuje 30 000 tomów, tego typu literatura zajmuje od 4500 do 6000 woluminów. 
To dużo czy mało? Dużo, jeżeli będzie to zbiór systematycznie uzupełniany o książki 
poszukiwane przez czytelników. Najczęściej jednak bibliotekarz ma tak bardzo 
ograniczone fundusze, że pozostaje mu „wybór” między lekturami obowiązkowymi a 
lekturami obowiązkowymi. Gdy jednak staje się cud i dyrektor dysponuje 
dodatkowymi pieniędzmi (najczęściej pod koniec roku kalendarzowego), bibliotekarz 
nie powinien robić zakupów pod kątem swoich zainteresowań. Literatura z 
najwyższej półki jest oczywiście potrzebna, ale jeżeli służy wyłącznie nauczycielom 
polonistom i czasem maturzystom, to może lepiej, aby tego zakupu dokonała 
biblioteka publiczna. Młodzież nie sięgnie po Jacka Dehnela czy Elfriede Jelinek, a 
będzie szukała raczej literatury popularnej, takiej jak sensacja, horrory, fantasy, 
romanse. Jest to związane z funkcją, jaką w życiu młodzieży spełniają książki. 
Dlatego też jak najczęściej trzeba rozmawiać z czytelnikami o ich zainteresowaniach 
i oczekiwaniach lekturowych. 
 
Rozmowy 
 
Doświadczony bibliotekarz wie, że dzieci i młodzież niechętnie daje się wciągać 
w takie dyskusje, ale próbować warto. Warto także znać to, co ich interesuje, nawet 
jeżeli czytanie książek Grzegorza Kasdepke, Katarzyny Grocholi czy Andrzeja 
Sapkowskiego nie sprawia nam przyjemności. Kiedy już czytelnicy nabiorą do 
bibliotekarza zaufania i zaczną dzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury, 
można spróbować zachęcić ich do sięgnięcia po coś bardziej ambitnego. Nie można 
jednak uczniom na siłę wciskać książek. Nawet jeżeli je wezmą, to nie przeczytają. 
Niedozwolone jest też wyśmiewanie się z wyborów uczniów, ponieważ po takim 
doświadczeniu czytelniczka czy czytelnik może odejść bezpowrotnie z biblioteki. 
 
Czas 
 
Aby rozmawiać, zachęcać, pomagać, bibliotekarz musi mieć czas. Niestety, 
dyrektorzy często uważają, że w bibliotece nic się nie robi, wystarczy tylko podać 
książkę i to jest całe zadanie pracownika. Efektem takiego przekonania jest złe 
traktowanie bibliotekarza szkolnego. Zastępstwa, dodatkowe funkcje, dyżury w 
czasie egzaminów i matur (niektóre wrocławskie bibliotekarki dyżurują 7–8 razy w 
miesiącu), zespoły zadaniowe (całkowicie niezwiązane z pracą biblioteki), długo 
można wymieniać. W czasie wykonywania dodatkowych poleceń dyrekcji biblioteka 
jest zamknięta lub działa w niepełnym wymiarze godzin. Jedna osoba nie zastąpi 
tych nieobecnych, ograniczy się jedynie do wypożyczania lektur, nie porozmawia z 
czytelnikami, nie przygotuje wystawy, konkursu, lekcji bibliotecznej, nie ułoży 
księgozbioru i nie dokona melioracji katalogu. Na to trzeba mieć dużo czasu i 
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spokoju. Oczywiście można zrozumieć dyrektorów, którzy muszą podjąć właściwe 
decyzje w razie niespodziewanej nieobecności nauczyciela, jednak warto byłoby 
zapytać bibliotekarza o formę zastępstwa. Bibliotekarz powinien uczestniczyć w życiu 
szkoły, a co za tym idzie, uczestniczyć w pracach zespołów zadaniowych, ale dobrze 
byłoby, by powierzano mu czynności, które choć w niewielkim stopniu odnoszą się do 
pracy w bibliotece. 
 
Najgorsze, co może szkolną bibliotekę spotkać, to pracownik, który pojawia się w niej 
przypadkiem i pracuje bez przekonania. Pracownik, który wstydzi się swojej pracy i 
niechętnym okiem patrzy na nowe obowiązki, dokonując selekcji zadań, wybiera te 
najbardziej konieczne, czyli np. wypożyczanie, i nie robi nic więcej. Ma czas na plotki, 
wędrówki po szkole i opowiadanie o nicnierobieniu. 
 
Działania — czyli jak bibliotekarze pracują z czytelnikami? 
 
Obserwacje bibliotek szkolnych z ostatnich lat pozwalają na stwierdzenie, że 
biblioteki te powoli przejmują funkcje ośrodków kultury. Podczas przeglądu 
internetowych stron bibliotek rzucają się w oczy konkursy na pisankę, bombkę, kartkę 
świąteczną czy na zdjęcie przedstawiające miejscowe zabytki. Nie należy 
dyskredytować tego typu działań, ale nie mogą być one jedyne. Wśród bibliotekarzy 
szkolnych pojawiają się także stwierdzenia, że najważniejszy jest dobry telewizor 
albo rzutnik multimedialny i mocne głośniki. Wydaje się jednak, że większość imprez 
bibliotecznych powinna nawiązywać do książek.  
 
Konkurs na kartkę świąteczną można połączyć z konkursem polegającym na 
poszukiwaniu książek, w których opisano zwyczaje świąteczne. Organizując klub 
filmowy, można pomyśleć o adaptacjach literatury pięknej, dobrze jest przy tej okazji 
porównać dwie formy przekazu: książkę i film. Wystawę fotograficzną można 
połączyć z prezentacją literatury o podobnej tematyce. Przygotowując w holu 
biblioteki wystawę prac szydełkowych, wykonanych na drutach, frywolitek czy 
biżuterii, wśród eksponatów warto zamieścić fragmenty z powieści opisujących 
bohaterki, które zajmowały się robótkami ręcznymi. Przykłady można mnożyć. 
 
Praca bibliotekarek, włożona w przygotowanie wystawy, konkursu lub wieczorku 
literackiego, może iść na marne, jeżeli nie uda się nawiązać współpracy z 
nauczycielami, którzy zechcą na imprezę biblioteczną przyjść razem z uczniami. Nie 
chodzi o „przeciągnięcie wszystkich przez wystawę” w ramach np. lekcji 
wychowawczej. Bardzo często wystawy i inne imprezy biblioteczne mogą być 
wykorzystane na lekcjach polskiego, historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie. 
To, czy nauczyciele przedmiotu będą taką formą współpracy zainteresowani, zależy 
przede wszystkim od dyrektora szkoły, którego rolą jest przekonać nauczycieli do 
korzystania z oferty przygotowanej przez bibliotekę. Nauczyciele niechętnie 
rezygnują z wypróbowanych metod pracy, polegających często na wyłożeniu 
materiału zawartego w podręczniku bez sięgania do księgozbiorów biblioteki, które 
są im nieznane. Niechętnie pojawiają się także na lekcjach bibliotecznych. 
Bibliotekarze czasem zastanawiają się, dlaczego uczniowie są negatywnie 
nastawieni do lekcji bibliotecznych? Jeżeli jednak zdarza się tak, że ich nauczyciel 
idzie w tym czasie na wagary, to nie ma się czemu dziwić, ponieważ wiedzą oni, że 
nikt nie sprawdzi i nie wyegzekwuje od nich wiedzy uzyskanej w bibliotece. 



  Biuletyn EBIB nr 4/2011(122), Dział artykuły tematyczne 

 
 

4 

 

Z doświadczeń (nie-)młodej bibliotekarki 
 
Od paru lat pracuję w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu. 
Biblioteka (http://szkola.lo10.wroc.pl/biblioteka/) składa się z czterech pomieszczeń: 
wypożyczalni, czytelni, sali multimedialnej i magazynu (276 m2), jest w pełni 
skomputeryzowana (MOL). Oprócz książek proponujemy uczniom czasopisma i 
filmy. Niedawno, z myślą o uczniach z dysleksją i słabszym wzrokiem, zaczęto 
gromadzić książki mówione. Od wielu lat organizujemy lekcje pokazowe dla 
studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, organizowanych przez 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Ponieważ pracujemy 
w składzie trzyosobowym, biblioteka jest czynna codziennie od godz. 800 do 1600 
(lekcje kończą się o 1530). Prowadzimy lekcje biblioteczne, na których uczniowie 
poznają opis bibliograficzny, uczą się korzystać z bibliotecznego katalogu on-line, 
poznają zasady tworzenia map myśli, a także techniki szybkiego czytania ze 
zrozumieniem. Listę zamykają zajęcia prowadzone w ramach edukacji filmowej. 
Jedna z koleżanek, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowuje 
przedstawienia dla przedszkoli. Co roku w holu biblioteki pojawia się nowa wystawa 
tematycznie związana z Wrocławiem i książką. Oto niektóre z wystaw:  
 
Kultura w powojennym Wrocławiu (1945–1955), stworzona, by uczniowie mogli 
poznać wszystkie instytucje kulturalne, które powstawały wtedy jak grzyby po 
deszczu. Na planszach pojawiły się informacje archiwalne dotyczące Ossolineum, 
Muzeum Narodowego, kin, teatrów, bibliotek, księgarń i wydawnictw. Nie mogło 
także zabraknąć miejsca dla Światowego Kongresu Intelektualistów i Literatów 
(Maria Dąbrowska i Marek Hłasko). 
 

 
 

Fot. 1. Plansza z wystawy: Kultura w powojennym Wrocławiu (1945–1955)  
Copyright Beata Łaszewska-Radwańska. 

 

http://szkola.lo10.wroc.pl/biblioteka/
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Materiały niezbędne do przygotowania wystawy pochodziły ze zbiorów Archiwum 
Miejskiego i z prasy z lat 1945–1955, a także z literatury pięknej i 
popularnonaukowej. Katalog przedmiotowy biblioteki uzupełniony został o hasła 
związane tematycznie z wystawą. W katalogu bibliotecznym on-line oraz na jednej z 
plansz umieszczono zestawienie bibliograficzne obejmujące literaturę przedmiotu. 
 
Otwarcie wystawy (24 października 2007 r.) połączono z sesją naukową, w czasie 
której poruszano tematy dotyczące m.in.: życia artystycznego we Wrocławiu w latach 
1945–1955 (Jadwiga Jasińska-Sadura, Muzeum Narodowe), instytucji 
upowszechniających naukę we Wrocławiu w latach 1945–1955 (dr Bożena 
Koredczuk, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego), działalności Mariana Pirożyńskiego (prof. dr hab. Maria Pidłypczak-
Bajerowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i pracy twórczej Sergiusza 
Kazanowicza i jego „Książki na Śląsk” (Aleksandra Czyżewska, uczennica klasy III). 
To ostatnie wystąpienie było bardzo ważne, ponieważ poświęcono je człowiekowi, 
który zorganizował we Wrocławiu pierwszą wypożyczalnię książek. Sergiusz 
Kazanowicz kilka razy zmieniał lokal, ostatecznie zajął pomieszczenia na pl. Solnym 
11. Z bogatego księgozbioru korzystali studenci, naukowcy i artyści. Biblioteka 
działała do roku 1969, czyli do śmierci właściciela. Księgozbiór trafił do Ossolineum, 
a lokal przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna i uruchomiła tam jedną z 
filii. Wisiała tam tablica z informacją o Kazanowiczu i jego bibliotece. Potem w lokalu 
otwarto galerię sztuki. 
 

 
 

Fot. 2. Plansza z wystawy: Kultura w powojennym Wrocławiu (1945–1955). 
Copyright Beata Łaszewska-Radwańska. 

 



  Biuletyn EBIB nr 4/2011(122), Dział artykuły tematyczne 

 
 

6 

 

 
 

Fot. 3. Plansza z wystawy: Kultura w powojennym Wrocławiu (1945-1955). Copyright Beata 
Łaszewska-Radwańska. 

 

W kwietniu 2009 r. otwarto wystawę poświęconą „Sztuce książki w okresie Młodej 
Polski”. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o informacje 
dotyczące secesyjnego zdobnictwa książek i czasopism („Chimera”, „Tygodnik 
Ilustrowany”, „Życie”), a także poznać ilustratorów działających w tamtym okresie, 
takich jak: Józef Mehoffer, Edward Okuń, Jan Bukowski, Franciszek Siedlecki. 
Najwięcej miejsca poświęcono największemu artyście książki — Stanisławowi 
Wyspiańskiemu. Wystawa mogła stanowić pomoc dla nauczycieli polonistów w 
czasie omawiania tematów dotyczących Stanisława Wyspiańskiego i secesji. 
Materiały wykorzystane do przygotowania plansz znaleziono w zbiorach bibliotek 
cyfrowych. Przygotowano także ekspozycję książek dotyczących secesji. 

 
Kolejna wystawa zatytułowana „Eberhard Mock nadchodzi” pojawiła się w maju 2010. 
Poświęcona była bohaterowi książek Marka Krajewskiego — autora sześciu powieści 
kryminalnych rozgrywających się we Wrocławiu. Na planszach zamieszczono 
fragmenty powieści uzupełnione zdjęciami miejsc, których dany fragment dotyczył. 
Wystawę uzupełniała duża mapa Wrocławia z lat 30. ubiegłego wieku (z czytelnymi 
nazwami ulic) oraz ekspozycja książek o międzywojennym Wrocławiu. Aby zachęcić 
uczniów do przeczytania książek Krajewskiego, biblioteka ogłosiła trzy konkursy, w 
których nagrodami były: zakładka do książek, notes oraz najnowsza powieść 
Krajewskiego pt. Erynie. 
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Fot. 4. Notes — nagroda w konkursie Eberhard Mock nadchodzi (okładka zrobiona przez autorkę) 
Copyright Beata Łaszewska-Radwańska. 

 

 
 

Fot. 5. Zakładka do książek — nagroda w konkursie Eberhard Mock nadchodzi (zakładka zrobiona 
przez autorkę). Copyright Beata Łaszewska-Radwańska. 

 

Oczywiście nie samymi wystawami praca w bibliotece stoi. Często rozmawiam z 
uczniami, pytam o przeczytane książki, proszę o podanie tytułów, które powinny 
znaleźć się w bibliotece. W marcu 2011 r. uruchomiłam blog Tylko dla opornych? 
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http://tylkodlaopornych.blogspot.com/, w którym umieszcza się recenzje książek, 
informacje o nagrodach literackich i o wrocławskich imprezach książkowych. Celem 
utworzenia bloga było uaktywnienie czytelników, potrzeba odzewu z drugiej strony, 
komentarze, recenzje. Spora liczba odsłon daje na to nadzieję. 
 
Na zakończenie 
 
Bibliotekarze zastanawiają się często, czy to co robią, ma wpływ na wzrost 
czytelnictwa? Trudno powiedzieć. Na pewno takie „bombardowanie” tematyką 
książkową działa pozytywnie. Może efekty przyjdą później? Jedno jest pewne, 
bibliotekarze szkolni nie mogą pozostawać bierni w walce o nowych czytelników. 
Muszą mieć czas i fundusze na realizację swoich zadań. Jedno i drugie, powinni im 
zapewnić dyrektorzy szkół i władze lokalne. 

http://tylkodlaopornych.blogspot.com/

