
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY  
W SZWECJI 

 

Historia i środowisko są potężnym  mechanizmem kształtującym. Nie można 

opisywać i oceniać kondycji współczesnych bibliotek bez odniesienia się do miejsca w 

którym powstawały i  przeszłości czyli korzeni, które nadały im określony kształt 

i kierunek. Zanim więc zaprezentuję stan obecny biblioteki, w której pracuję, 

przedstawię jej historię i lokalizację.  

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół w Gowidlinie. Miejscowość leży 

na Pomorzu w Gminie Sierakowice w północnej części Polski. Jest to niewielka, ale 

piękna, kaszubska wioska usytuowana nad malowniczym Jeziorem Gowidlińskim. 

Liczy zaledwie ok. 1500 mieszkańców.  

Pierwsze zmianki na temat naszej placówki edukacyjnej pochodzą z 1780 roku, 

prowadził ją wówczas jeden nauczyciel - Polak, katolik - Ignacy Staszewski. Była ona 

szkołą parafialna, w której wówczas uczyło się 30-ścioro dzieci. W takiej formie 

funkcjonowała ponad 80 lat. Rok 1866 przyniósł zmiany, gdyż szkoła została 

oddzielona od parafii sierakowickiej i stała się samodzielną placówką edukacyjną. W  

tych latach założona została również biblioteka szkolna, a podstawą jej zbiorów były 

książki pozyskane od miejscowego proboszcza i nauczycieli. Zajmowała ona jedno 

małe pomieszczenie w głównym budynku szkoły. 

Dzisiaj do Zespołu Szkół w Gowidlinie uczęszcza 386 uczniów, co stanowi 

100% czytelników naszej biblioteki. Patronem naszej placówki jest papież Jan Paweł 

II - "Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy 

o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez 

które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość 

świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego 

poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego". - Bł. 

Jan Paweł II.  Ten cytat naszego patrona szkoły jest naszą myślą przewodnią i 

motorem do działania od wielu lat. 

 Biblioteka szkolna początkowo tj. w lata 1870 -  1990 pracowała w wymiarze 3 

godzin tygodniowo, potem 7 (1991 - 2001), kolejno 15 i od roku 2012 pracuje 25 

godzin tygodniowo. Zbiory udostępniane są dzieciom z oddziału przedszkolnego, 

uczniom klas I - VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum,  a także nauczycielom i 

pracownikom szkoły. Uczniowie mogą wypożyczać książki do domu lub pracować z 

dobrze zaopatrzonym księgozbiorem podręcznym na miejscu.  

Zadaniem wszystkich typów bibliotek jest gromadzenie, opracowanie, 

przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja o 

gromadzonych zbiorach własnych i innych bibliotek. Poza tym każdy typ placówki 

realizuje odrębne zadania szczegółowe. Głównym zadaniem biblioteki szkolnej jest 

zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczności 

szkolnej oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka powinna 

również wspomagać proces dydaktyczny placówki oświatowej, upowszechniać 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnianie dostępu do książek i oraz 

innych form przekazu. Obowiązkiem biblioteki jest jednocześnie realizowanie nowych 



zadań, tych które stawia przed nią czytelnik XXI wieku, co prowadzi za sobą 

koniecznością komputeryzacji placówek i zapewnianie dostępu do bieżących 

informacji – przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. 

W 2012r.  szkoła w Gowidlinie doczekała się pięknego i pokaźnego budynku - 

kolejnego skrzydła szkoły, w którym to swoje miejsce znalazła również biblioteka. 

Zajmuje ona przestronne, jasne pomieszczenie z dużymi szklanymi drzwiami. 

Przestrzeń łączy w sobie funkcje wypożyczalni i czytelni. Biblioteka wyposażona 

została w nowoczesny sprzęt elektroniczny: pięć komputerów z dostępem do 

Internetu na poczet Multimedialnego Centrum Informacyjnego, kserokopiarkę, 

skaner,  drukarkę oraz projektor. Księgozbiór składający się 11 tys. woluminów i 

zajmuje większą cześć pomieszczenia. W pozostałej przestrzeni zorganizowane zostało 

miejsca dla bibliotekarz i stoliki do pracy dla uczniów. 

Wszystkie zbiory biblioteki podzielone są na pięć głównych działów : 

księgozbiór podręczny, księgozbiór dla uczniów, książki dla nauczycieli, podręczniki 

oraz czasopisma prenumerowane przez szkołę. Skatalogowane  są w formie katalogu 

kartkowego. Jednak w niedalekiej przyszłości planuje się wprowadzenie 

zintegrowanego systemu komputerowego, co bardzo usprawni pracę bibliotekarza i 

ułatwi czytelnikowi dotarcie do szukanych pozycji książkowych. Na bieżąco nauczyciel 

prowadzi statystykę czytelnictwa, kataloguje nowo zakupiony księgozbiór, 

opracowuje ewidencję rzeczową płyt, DVD, CD i programów multimedialnych, 

selekcjonuje książki zagubione, zaczytane, zdezaktualizowane i zużyte,  prowadzi 

dokumentację dzienną oraz sprawozdanie półroczne z pracy i działań, jakie 

podejmuje w bibliotece.  

 MCI wykorzystywane jest przede wszystkim do tworzenia i wyszukiwania 

materiałów na zajęcia, przygotowywania do konkursów czy egzaminów. Nasza 

biblioteka cechuje zaangażowanie prospołeczne, gdyż w 2014 roku w ramach projektu 

pt."Internet dla wykluczonych" podjęliśmy inicjatywę udostępnienia komputerów dla 

mieszkańców Gowidlina, a zwłaszcza osób starszych. Seniorzy Gowidlina bardzo 

chętnie i licznie korzystają z dostępu do Internetu w bibliotece szkolnej. 

Oprócz tradycyjnych metod realizacji celów czyli udostępniania zbiorów, 

bibliotekarz podejmuje szereg innych działań dydaktyczno-wychowawczych. W 

szkolnej bibliotece zorganizowałam m.in. konkursy czytelnicze i literackie takie jak: 

np. "Moda na czytanie", "Wiosna z książką", "Jesienno - zimowe wieczory z książką", 

Wybór najlepszego czytelnika szkoły", "Walentynkowy wiersz miłosny", "Fraszka 

zachęcająca do czytania", "Moja poezja zachęcająca do czytania", "Kartka z książki", 

"Książka przyjacielem człowieka", "Najlepszy zimowy czytelnik", "Zimowa przerwa z 

książką", "Wakacje z książką", "Książka ogrodem w kieszeni", "Moja kartka z książki", 

"Mój MIŚ z książki", "Zaczarowany świat baśni i legend", "Konkurs prozy i poezji 

Kaszubskiej". 

 Kolejnym działaniem podejmowanym przeze mnie są "tematyczne dni" w 

bibliotece  np.: "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień czekolady", "Słodka niespodzianka 

między książkami", "Walentynkowa miłość",  "Światowy Dzień Poezji", "Mikołajki w 

bibliotece", "Listopadowa zaduma...", "Dzień Nauczyciela". 



 Jednym z nieodłącznych zadań mojej pracy w bibliotece są tak zwane "lekcje 

biblioteczne" dla uczniów naszej szkoły, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. 

Są to lekcje prowadzone w bibliotece lub poszczególnych klasach o różnorodnej 

tematyce np.: "Książka przyjacielem człowieka", "GPS po bibliotece - klasa I Szkoły 

Podstawowej", "Książka, prasa, czy Internet?", "Moja ulubiona kartka z książki", 

"Radość czytania", "Poszukiwanie informacji w Internecie na temat naszej 

miejscowości", "Wydawnictwa informacyjne oraz multimedialny przekaz treści", 

"Aktorstwo poprzez literaturę -  Adam Mickiewicz - "Świteź","Różne formy 

współczesnej książki drukowanej i jej budowa" oraz wiele innych. Staram sie także 

niektóre fragmenty pozycji książkowych przedstawić wraz z uczniami w formie 

przedstawienia teatralnego np."Święto Baroku", "Opowieść wigilijna", czy "Przed 

sklepem jubilera". 

 Bardzo ważnym elementem mojej pracy są spotkania z ciekawymi ludźmi: 

pisarzami polskimi, artystami regionalnymi. W mojej bibliotece gościłam też aktorkę 

polską pochodzącą z Gowidlina - Danutę Stenkę. Odbyły się m.in. spotkania literackie 

z pisarką Wandą Ostrowską, pisarzem Grzegorzem Kasdepke, pisarką regionalną Ewą 

Warmowską i Danutą  Pioch oraz pisarką współczesną dla dzieci i młodzieży 

Magdaleną Witkiewicz. Uroczystości biblioteczne, bo tak mogę nazwać te wydarzenia, 

cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  

 Biblioteka żyje dzięki czytelnikom, żeby nagrodzić szczególnie zaangażowanych 

stworzyłam "Koło Bibliotekarzy Szkolnych". Ma ono na celu  aktywną pracę uczniów 

na rzecz biblioteki i zachęcanie do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i 

uroczystości. Razem także redagujemy gazetkę szkolną pt.: "Szkolna Lama",  która 

rozprowadzona jest raz w miesiącu wśród uczniów i nauczycieli, a dotyczy ona 

ciekawostek z życia uczniowskiego, różnych spotkań, wyjazdów, nagród, olimpiad, 

konkursów itp. 

 Jako nauczyciel pracujący w bibliotece ściśle współpracuję z moimi 

koleżankami i kolegami przy organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i 

dydaktycznych zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych. Współpraca ta polega 

na wyszukiwaniu materiałów potrzebnych do organizacji tych wydarzeń, zarówno w 

Internecie, jak i dostępnym księgozbiorze, a także na przygotowaniu uczniów do 

występów w różnych programach artystycznych.  

 Bardzo duży nacisk kładę na samokształcenie i rozwój kulturowy moich 

wychowanków. Staram się poprzez różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne poszerzać ich 

zapał i chęć pogłębiania wiedzy i poznawania świata. Organizuję wyjścia i wyjazdy do 

innych bibliotek w naszej okolicy i poza nią, a także udział w warsztatach 

edukacyjnych  m.in. takich jak: "Żyj zdrowo, kolorowo"  w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, "Danuta Stenka w kaszubskim czytaniu biblii" 

- Verva Sacrum w Wejherowie, wystawa "Za zasłoną myśli" w Centrum Inicjatyw 

Edukacyjnych w Kartuzach, wystawa " oraz wyjazdy do Teatrów, Teatrów 

Muzycznych, czy Opery. 

 Swoistą metamorfozę od 1866 roku, czyli od chwili powstania, aż do dziś, 

przeszła Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół w Gowidlinie i nie ma w tym nic 

zdumiewającego, gdyż dążenie do ideału, pragnienie wszechstronnego rozwoju oraz 



chęć doskonalenia się towarzyszyły ludziom od zawsze. Biblioteka zaś to przecież 

przede wszystkim ludzie, zarówno kadra jak i czytelnicy, którzy determinują tego typu 

działania. 

  


