
  Biuletyn EBIB nr 4/2011(122), Dział sprawozdania 

 
 

1 

 

Beata Łaszewska-Radwańska 
Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu 
 
 

Sprawozdanie z V Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy 
(Wrocław, 14–15 kwietnia 2011) 

 
 
Słowa kluczowe: biblioteki szkolne, nowe media, konferencja bibliotekarska, podnoszenie kwalifikacji 
bibliotekarzy nauczyciele bibliotekarze, V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy 
 
 
W dniach 14–15 kwietnia 2011 r. odbyła się zorganizowana przez Instytut Badań 
w Oświacie V Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Tegoroczne spotkanie 
poświęcono nowym mediom i ich wykorzystaniu w bibliotece szkolnej i pedagogicznej 
— tematyce jakże aktualnej i potrzebnej bibliotekarzom szkolnym, którzy muszą 
znaleźć swoje miejsce w świecie bibliotek cyfrowych, portali społecznościowych 
i blogów. Patronami honorowymi konferencji byli: Elżbieta Stefańczyk, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, i dr Tomasz Makowski, 
dyrektor Biblioteki Narodowej. Patronatem medialnym konferencję objęły czasopisma: 
Biuletyn EBIB, „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza” i „Przegląd 
Biblioteczny”. 
 
Uczestników przywitał Szymon Więsław (Instytut Badań w Oświacie), który ponadto 
krótko przedstawił sprawy organizacyjne i tematykę konferencji . Następnie głos zabrał 
Marcin Mystkowski (konsultant MOL), który w wykładzie Biblioteki w świecie Internetu 
społecznościowego skoncentrował się na omówieniu Web 2.0 i jego zalet. Mówił 
o tym, że szybki przepływ informacji, możliwość komentowania treści, 
multimedialność, bliskość zasobów, interaktywność i kreatywność powodują duże 
zainteresowanie portalami społecznościowymi (Facebook, Nasza Klasa, Twitter, 
Linkedin, Myspace). Dzięki Web 2.0 stworzono super wyszukiwarkę — Google 
(panuje opinia, że jeśli nie ma cię w Google — nie istniejesz), super encyklopedię — 
Wikipedię i super sklep — Amazon.com. Podkreślił, że współczesne biblioteki 
korzystają z możliwości Web 2.0 w czasie tworzenia, spełniających oczekiwania 
użytkowników (np. forum, wyszukiwarka z dużą możliwością filtrowania), stron 
domowych. Wśród projektów i produktów Web 2.0 wymienić można: Lib Guiness for 
Libraries, Axiell Arena i Darien Library. 
 
Radosław Saj (MOL) zaprezentował Bajeczny Katalog Dziecięcy MOLIK — system  
wyposażony w liczne animacje i interaktywny interfejs. Przewodnikiem po bajkowej 
bibliotece jest fioletowy MOLIK, który podpowiada, jak korzystać z podstawowych 
funkcji katalogu bibliotecznego, dzięki czemu dzieci mogą samodzielnie wyszukiwać 
i zamawiać wybrane książki. MOLIK jest wyposażony w 3000 gotowych, 
multimedialnych opisów najpopularniejszych wydawnictw dla dzieci z systemem 
klasyfikacji treści. System został zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 5 do 
10 lat. 
 
Bożena Boryczka (OEIiZK, Warszawa) wystąpiła z wykładem poświęconym Blogom 
literackim i bibliotekarskim. W Polsce istnieje około 3,5 miliona blogów, a wśród nich te 
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o tematyce literackiej i bibliotekarskiej. Blogi poświęcone literaturze oraz książce 
pełnią wiele funkcji. Są miejscem, w którym można zamieszczać własne utwory 
literackie, recenzje przeczytanych książek czy też informacje o wydarzeniach 
związanych z książką i literaturą. Ważnym elementem blogu są komentarze. 
Umożliwiają one kontakt autora z czytelnikiem. Blogi literackie mają już ugruntowaną 
pozycję. Od roku 2009 prowadzony jest konkurs na „Literacki blog roku”,  którego 
organizatorami są właściciel wortalu literackiego Granice.pl firma W&W Polak Wacław 
oraz Wydawnictwo MG, Ewa Malinowska-Grupińska z siedzibą w Warszawie. 
Pierwszą edycję wygrał Adam Barański za blog: http://ludzie-w-metrze.blogspot.com/1. 
Według autorki, jest to jedno z najlepszych i najbardziej oryginalnych przedsięwzięć. 
Adam Barański opowiada historie ludzi spotkanych w metrze. Uzupełnieniem tekstu są 
filmiki i zdjęcia. Drugą grupę stanowią blogi „czytelniczo-recenzenckie”. Zawierają 
recenzje, sprawozdania z wyzwań czytelniczych, a także wykaz podobnych miejsc w 
sieci. Dzięki temu czytelnicy mogą wędrować od jednego blogu do drugiego. Wśród 
omówionych przez autorkę blogów na szczególną uwagę zasługuje Miasto Książek 
(http://miastoksiazek.blox.pl/html) prowadzone od roku 2007 przez Paulinę Surniak. 
Ciekawym zjawiskiem są zakładane przez bibliotekarzy blogi dotyczące spraw 
zawodowych (Marcin Malinowski — www.malin.net.pl, Ewa Rozkosz — 
http://alfabetyzacjainformacyjna.blogspot.com), a także te pełniące funkcje oficjalnych 
stron bibliotek (http://mbpwlodawa.blox.pl/html — Miejska Biblioteka Publiczna we 
Włodawie). Autorka zachęca bibliotekarzy do tworzenia blogów. Podkreśla, że 
wyzwania czytelnicze mogą być ciekawą formą zainteresowania uczniów książkami. 
Zaznacza jednak, że blogi muszą być prowadzone systematycznie. 
 
Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław) wygłosiła referat na temat 
serwisów społecznościowych. Stały się one bardzo popularne wśród użytkowników 
Internetu, ponieważ służą podtrzymywaniu relacji między ludźmi, zawierają narzędzia 
pozwalające na prowadzenie otwartych dyskusji, zamieszczanie tekstów, filmów 
i muzyki. Serwisy społecznościowe umożliwiają również tworzenie grup skupiających 
osoby o wspólnych zainteresowaniach. Można dodawać komentarze i oceniać 
wszystkie zamieszczone w nich zasoby. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie 
zawartości serwisów według różnych kluczy. Polscy internauci najczęściej wybierają 
Nasza Klasa i Facebook. Co raz częściej na serwisach pojawiają się profile bibliotek 
(np. www.facebook.com/biblioteka.dsw). Założenie takiego profilu wymaga 
systematycznego uzupełniania konta biblioteki o nowe treści. 
 
Szymon Więsław (IBO) wprowadził słuchaczy w zagadnienia wirtualnego świata. 
Przedstawił zmiany, jakie zaszły w naszym życiu w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
(m.in. Internet, telefony komórkowe). Dzięki Internetowi informacje ze świata docierają 
do nas w ciągu paru minut. Mamy dostęp do wszystkich rozkładów jazdy pociągów, 
zdjęć, planów miast. Możemy kontaktować się z ludźmi mieszkającymi w dowolnym 
miejscu na ziemi. Główne zadania bibliotek szkolnych koncentrują się wokół 
dostarczania materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym, przysposabiania do 
czytelnictwa, prowadzenia edukacji kulturalnej, kształcenia umiejętności korzystania 
ze źródeł informacji. Pomocnymi w realizacji tych zadań mogą być Google Earth, 
wirtualne muzea (http://www.googleartproject.com/, http://www.googleartproject.com/, 
http://www.googleartproject.com/) i wirtualne zwiedzanie (np. http://zieba.wroclaw.pl). 

                                                 
1
 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 
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Umiejętne wykorzystanie wszystkich zasobów wirtualnej przestrzeni spowoduje, że 
biblioteka jeszcze lepiej będzie mogła spełniać swoją rolę. 
 
Dariusz Kozłowski (Biuro ZG SBP) przedstawił ofertę Wydawnictwa SBP 
(http://www.sbp.pl/wydawnictwa). Zaprezentował nową książkę autorstwa Grażyny 
Lewandowicz-Nosal pt. Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik. 
Książka ukazała się w nowej serii Biblioteki — Dzieci — Młodzież. Prelegent zachęcał 
uczestników do lektury czasopism i książek wydawanych przez wydawnictwo. Danuta 
Brzezińska (prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) 
przedstawiła stanowisko towarzystwa wobec zmian w przepisach oświatowych 
proponowanych przez MEN. 
 
W trakcie konferencji zostały wręczone nagrody w konkursie literackim „Szuflada”, 
zorganizowanym po raz drugi przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” 
i redakcję kwartalnika „Biblioteka — Centrum Informacji”. Nauczyciele bibliotekarze 
z bibliotek szkolnych i pedagogicznych mogli zgłaszać swoje utwory w dwóch 
kategoriach: 

 wiersz nawiązujący do słów Czesława Miłosza Żebym wreszcie mógł 
powiedzieć, co siedzi we mnie, 

 proza — krótkie opowiadanie humorystyczne (do 5500 znaków ze spacjami) 
na temat: List do Gutenberga. 

 
Nadesłane przez bibliotekarzy utwory oceniało jury konkursu w składzie: Mariola 
Pryzwan, Agata Maria Kozioł, Jakub Kornhauser, Mirosława Bogacz, Bożena 
Boryczka, Małgorzata Górska, Wiesław Zybura. Nazwiska nagrodzonych podano na 
stronie konkursu: http://www.bibliotekawszkole.pl/konkursliteracki/wyniki_szuflada_2010.php. 
 
Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Moniki Jędralskiej (Narodowe 
Archiwum Cyfrowe) na temat: Archiwa cyfrowe w edukacji młodego odbiorcy. 
(http://nac.gov.pl/dzieciaki/robot.swf). Edukacja historyczna jest obecna w procesie 
kształcenia każdego młodego człowieka. W szkole przebiega ona w sposób bardzo 
teoretyczny i mało atrakcyjny dla uczniów. Dla dzieci idealną formą przyswajania 
nowych informacji jest edutainment, czyli połączenie rozrywki (entertainment) 
z edukacją (education). Taką ofertę przygotowało NAC (http://nac.gov.pl/dzieciaki/robot.swf), 
w której zapewnia gry i zabawy na prawdziwym materiale archiwalnym, kontakt 
z materiałami zdigitalizowanymi, przyjemną i naturalną naukę historii. Wszystkim 
użytkownikom NAC proponuje: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej Zosia, 
System Digitalizacji Archiwalnej Sedan, Archiwum Dokumentów Elektronicznych, 
ImagiNAC, blisko 150 tys. fotografii. 
 
Dawid Bałutowski (Grupa PBE, Kraków) omówił zjawisko przemocy cyfrowej, która 
może przybierać różne formy, takie jak: groźby, wyzwiska, ośmieszanie przy użyciu 
poczty elektronicznej, SMS-ów, komunikatorów, portali społecznościowych. 
W odróżnieniu od tradycyjnych form przemocy słownej jest ona trwała, bo występuje 
w formie audio-wideo czy tekstowej (można ją przegrać z sieci na prywatny komputer 
i jest możliwa do wyszukania). Ofiara ma do czynienia z „niewidzialną publicznością” 
— sprawcy zachowują anonimowość i mają nieograniczony dostęp do ofiary. Według 
badań, przeprowadzonych w 2011 r. przez Jacka Pyżalskiego, ponad 1/3 
gimnazjalistów dopuściła się agresji elektronicznej. Pomoc ofiarom przemocy jest 
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często niemożliwa, ponieważ rzadko informują one o tym zjawisku. W każdej szkole 
powinny być prowadzone szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy cyfrowej 
skierowane zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów.  
 
Ostatni referat wygłosiła Joanna Jasiak z Tarnowa, która omówiła nowe przepisy 
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wystąpieniu zatytułowanym 
Biblioteka a nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestników 
konferencji pożegnał Szymon Więsław, obiecując spotkanie za rok. Czy tego typu 
konferencje są potrzebne? Na pewno tak. Bibliotekarze szkolni nie mają zbyt wielu 
okazji do wysłuchania ciekawych wykładów, a najczęstszą formą poszerzania wiedzy 
jest lektura czasopism. Dodatkową wartością są rozmowy kuluarowe, w czasie których 
nauczyciele bibliotekarze wymieniają się uwagami, dzielą doświadczeniami i wspierają 
w „walce” o docenienie ich pracy przez dyrekcję i innych nauczycieli. 
 


