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Wstęp

Biblioteki pedagogiczne oprócz tradycyjnych zadań polegających na gromadzeniu, 
opracowywaniu, ochronie, przechowywaniu i udostępnianiu użytkownikom mate-
riałów bibliotecznych podejmują wielokierunkowe działania związane ze wspomaga-
niem pracy nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych. Nieustannie podnoszą jakość 
pracy i poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Tworzenie pozytywnego, atrakcyjnego 
obrazu biblioteki jest procesem ciągłym, wymagającym dużego zaangażowania i rze-
telnej pracy. Sposób postrzegania biblioteki – instytucji o charakterze niekomercyj-
nym – podlega wielu wpływom, które wynikają z ciągłych zmian w środowisku: no-
wych form publikowania, rozpowszechniania i korzystania z literatury czy z rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Zadanie, jakim jest kreowanie wizerunku, powinno więc podlegać stałej mody-
fikacji w zależności od zmian otoczenia, w którym funkcjonuje biblioteka. Można 
łamać stereotypy, wykorzystując kulturę organizacyjną, innowacyjność, relacyjność. 
Poza umacnianiem wizerunku biblioteki poprzez reklamę jej oferty, zbiorów i usług 
warto przede wszystkim promować ją jako instytucję potrzebną społeczeństwu1.

Cytując profesora Jacka Wojciechowskiego: „Dobra biblioteka nie sprzeda się 
sama; jej wizerunek trzeba wykreować i to nie według profesjonalnych parametrów 
wartości, lecz użytkowniczych”2. Potrzeba więc systematycznego poznawania po-
trzeb i oczekiwań, wdrażania nowych strategii, racjonalnego korzystania z technicz-
nych udogodnień. 

Marketing i promocja to podstawowe narzędzia, które budują i umacniają pozy-
tywny wizerunek instytucji. Marketing biblioteczny nie powinien być jednak mylony 
z intensywnym reklamowaniem i oferowaniem usług, ale raczej z badaniem potrzeb 
odbiorców i tworzeniem takiej oferty, która odpowiada na ich rzeczywiste oczekiwa-
nia. Dalszym etapem działań marketingowych jest tworzenie nowej lub udoskona-
lonej na podstawie opinii użytkowników oferty, następnie jej promocja adresowana 

1 J. Wojciechowski, O bibliotekach po mojemu, Warszawa 2012, s. 105.
2 Tamże.
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powinna być do różnych grup odbiorców i wykorzystywać tradycyjne środki oraz 
możliwości rozwijających się technologii elektronicznych. 

Podkreślenie takiej formy bibliotecznego marketingu jest bardzo istotne. Wiele 
osób uważa, że smartfon i Internet są lepsze niż biblioteka, ale często nic albo nie-
wiele wie o formach pracy, usługach, zajęciach i lekcjach prowadzonych w bibliotece, 
które pozwalają na poszerzenie umiejętności w  zakresie poszukiwania informacji, 
gromadzenia publikacji potrzebnych do napisania pracy dyplomowej czy efektyw-
niejszego wykorzystywania licznych aplikacji internetowych. 

Tematem przewodnim tomu jest wymiana doświadczeń i pomysłów związanych 
z kreowaniem wizerunku instytucji, marketingiem i reklamą oraz wzajemne inspiro-
wanie się nauczycieli bibliotekarzy w zakresie promowania oferty i usług bibliotek.

Publikację otwiera tekst Dagmary Kawoń-Nogi Istota profilu instytucji oświaty 
i kreowanie jej wizerunku w przestrzeni publicznej, który przedstawia projekt kam-
panii informacyjno-reklamowej pod hasłem „pedagogiczna.pl”, realizowany w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu w latach 2015-2016. Dokładnie zostały 
w nim omówione poszczególne fazy przedsięwzięcia, a wśród efektów tej inicjatywy 
autorka wymieniła m.in. zwiększenie popularności biblioteki w  środowisku lokal-
nym, wysoką statystykę odwiedzin, podniesienie kompetencji pracowników w  za-
kresie prowadzenia marketingu bibliotecznego, a  także wytworzenie się dobrej at-
mosfery współpracy i chęć samorozwoju.

Katarzyna Sanak-Kosmowska w opracowaniu Online marketing jako instrument 
kreowania wizerunku biblioteki opisuje wykorzystanie serwisów społecznościowych 
w budowaniu i umacnianiu marki Nowojorskiej Biblioteki Publicznej. Przedstawione 
w tekście działania mogą posłużyć jako przykłady dobrych praktyk.

Małgorzata Wojnarowska w tekście Kompetentny pracownik wizytówką placówki 
oświatowej podkreśla przede wszystkim rolę pracownika, w tym jego wygląd, sposób 
komunikowania się i merytoryczne przygotowanie w umacnianiu dobrego wizerun-
ku biblioteki. Autorka zaznacza, że działania marketingowe mogą mieć efektywny 
wpływ na wizerunek instytucji, warto jednak nie zapominać o znaczeniu pierwszego 
wrażenia.

Artykuł Realizacja innowacyjnych projektów podnoszących atrakcyjność oferty bi-
blioteki Sylwii Bąbik przedstawia podstawowe założenia innowacyjnego podejścia do 
kształcenia, w którym najistotniejszy jest rozwój aktywności uczących się, wspieranie 
postaw przedsiębiorczości i kreatywności. Autorka omówiła sposoby kształtowania 
kompetencji kluczowych z pomocą metody projektu i przedstawiła przykłady pro-
jektów edukacyjnych realizowanych w  filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Warszawie w Grodzisku Mazowieckim.

Beata Kania i  Lidia Marzec w  opracowaniu Promocja Biblioteki Pedagogicznej 
w Tarnowie – metody i formy przedstawiły proces opracowania materiałów promu-
jących działania biblioteki oparte na Systemie Identyfikacji Wizualnej Wojewódz-
twa Małopolskiego, który ma za zadanie ujednolicić przekaz promocyjny stosowany 
w regionie. W wyniku tych działań logo, strona internetowa, publikowane ogłoszenia 
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i materiały reklamowe posiadają spójny wygląd i jednoznacznie identyfikują nadaw-
cę, czyli bibliotekę pedagogiczną. Ponadto autorki przedstawiły też formy promocji 
działań biblioteki i ofertę adresowaną do różnych grup odbiorców. 

Kolejne teksty przedstawiają przykłady różnych form promocji, ciekawych za-
jęć i inicjatyw, których zadaniem jest budowanie pozytywnego wizerunku bibliotek 
pedagogicznych: Lidia Ippoldt w  artykule Kształtowanie wizerunku biblioteki pe-
dagogicznej w praktyce na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie omawia 
warsztaty bajko- i biblioterapeutyczne, spotkania z książką w przedszkolu, szkolenia 
dla nauczycieli, współpracę z  instytucjami oświatowymi i  kulturalnymi oraz spo-
łecznością lokalną. Tekst Kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki Katarzyny 
Kapek zwraca uwagę na to, że każdy pracownik jest marką i ma realny wpływ na bu-
dowanie sposobu postrzegania instytucji, w której pracuje. Autorka omawia podsta-
wowe zagadnienia dotyczące kształtowania wizerunku, takie jak ubiór, kompetencje, 
wiarygodność, stałość oraz odpowiednie szkolenia dla personelu. Wskazuje, jaką 
potęgę ma właściwy strój do pracy i zaznacza istotną rolę wizerunku biblioteki w In-
ternecie. Alicja Kisała w pracy Energetycznie, kulturowo i artystycznie – budowanie 
wizerunku poprzez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym 
na przykładzie doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu analizuje 
proces kształtowania wizerunku biblioteki pedagogicznej przez organizację wyda-
rzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym oraz realizację innowa-
cyjnych projektów, podając przykłady projektów skierowanych do przedszkolaków, 
uczniów, nauczycieli, a  także mieszkańców miasta i  regionu. Małgorzata Kucman 
i  Stefania Hrywna w  artykule Bene vertat, quod agis!  – czyli o  kreatywnym i  sku-
tecznym docieraniu do nauczycieli. Z doświadczeń Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Olsztynie omawiają sposoby wspierania nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jako formy kreowa-
nia pozytywnego wizerunku biblioteki w  lokalnym środowisku. Krystyna Łętocha 
i  Kinga Hechsman w opracowaniu Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej 
na przykładzie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Filia 
w Myślenicach opisują działalność filii w zakresie kreowania wizerunku biblioteki, 
komentując przykłady konkretnych działań promujących instytucję i  współpracy 
z lokalnymi instytucjami. Halina Świtlicka w tekście Promocja i kreowanie wizerun-
ku na przykładzie działań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Filia 
w Olkuszu podsumowuje działania wpływające pozytywnie na wizerunek biblioteki 
i jakość świadczonych przez nią usług. Karol Baranowski w opracowaniu Gry miej-
skie narzędziem budowania marki biblioteki omawia atrakcyjność i popularność gier 
miejskich, przykłady realizowanych projektów oraz umacnianie pozytywnego wize-
runku biblioteki.

Anna Walska-Golowska w tekście Mentoring skuteczną formą komunikacji pod-
kreśla wagę sprawnej komunikacji, która ma duży wpływ na kształtowanie wizerun-
ku każdej instytucji. Autorka zachęca do wprowadzania mentoringu w placówkach 
oświatowych w celu dbałości o pracowników, ich komunikację, motywację do posze-
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rzania wiedzy, zachęcania do samorealizacji i wzrostu poczucia ich własnej wartości 
oraz budowania relacji dzięki dzieleniu się doświadczeniem zawodowym.

Tekst zamykający publikację napisany przez Dagmarę Kawoń-Nogę i Beatę Janik 
przedstawia kulisy uczestnictwa polskich bibliotek pedagogicznych w 83. kongresie 
Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i  Instytucji (Internatio-
nal Federation of Library Associations and Institutions) we Wrocławiu w 2017 roku. 
Omówione zostało w nim uczestnictwo Polski w międzynarodowej sesji posterowej, 
udział bibliotekarzy jako wolontariuszy w kongresie, sesje plenarne dotyczące zagad-
nień związanych z działaniami bibliotek pedagogicznych oraz abstrakt wystąpienia, 
które wzięło udział w procesie rekrutacji do jednej z sesji odbywających się w czasie 
kongresu. 

Redaktorki



Dagmara Kawoń-Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Istota profilu instytucji oświaty i kreowanie 

jej wizerunku w przestrzeni publicznej

Funkcje biblioteki pedagogicznej  
a marketing biblioteczny

Generowanie zmian w  oświacie odbywa się ustawicznie zarówno w  skali makro, 
jak i  mikro. Wielkie transformacje programowe czy strukturalne wprowadzane są 
rzadziej, ale do zmian w  skali mikro zasadniczo dochodzi w  codziennej praktyce 
poszczególnych instytucji edukacyjnych. Mogą to być nowości pedagogiczne, orga-
nizacyjne i bazowe. Pierwsze z nich stanowią innowacje w postaci szkolnych progra-
mów, profili autorskich, określonej koncepcji pracy wychowawczej, nowych metod 
lub form organizacyjnych. Zmiany organizacyjne dotyczą m.in. wdrażania nowych 
kierunków kształcenia lub oryginalnej koncepcji planu lekcji, natomiast bazowe 
odnoszą się do optymalizacji infrastruktury technicznej placówki. Inicjowanie mo-
dernizacji procesów w edukacji jest nieodzowne z punktu widzenia ogólnego roz-
woju instytucji oświatowych. Równie ważne jest jednak promowanie zmian w celu 
informowania lokalnej społeczności o potencjale, zasobach i propozycjach placówki, 
przekonania jej o rzeczywistych wartościach i korzyściach płynących z oferty, a także 
pozyskania społecznego poparcia i współpracy1.

Wszelkie działania promocyjne, w tym dotyczące usług edukacyjnych, nierozer-
walnie związane są z aktywnością marketingową i uniwersalnym modelem działań 
marketingowych. Przebiega on według następujących etapów: komunikowanie się 
z otoczeniem w celu pozyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach środowi-
ska; kreowanie nowych produktów na podstawie wcześniej pozyskanych informacji; 
promowanie produktów poprzez szeroką reklamę placówki w środowisku, wykorzy-
stanie różnorodnych form bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na poten-

1 L. Gawrecki, Marketing w  oświacie, [w:] Menedżer i  kreator edukacji, red. C. Plewka 
i H. B ednarczyk, Radom 2008, s. 168.
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cjalnych klientów; kontrola działań marketingowych, realizowana poprzez stałe we-
ryfikowanie skutków działań marketingowych oraz wprowadzanie bieżących korekt 
w koncepcji2.

Z punktu widzenia promocji instytucji oświatowej biblioteka pedagogiczna jest 
placówką specyficzną. Należy się tu odnieść zarówno do służby bibliotecznej w sze-
rokim rozumieniu i uwzględnić złożoność procesów bibliotecznych, jak i do posłan-
nictwa oświatowego i  edukacyjnego (praca na rzecz nauczyciela i  ucznia)  – kon-
kretnych czynności oraz trudnych do określenia zadań edukacyjnych realizowanych 
w codziennej praktyce bibliotecznej. Biblioteka pedagogiczna jest też placówką usłu-
gową, musi więc dbać o swój wizerunek, który jest wartością nadrzędną3. Książnice 
pedagogiczne są ostatecznie po prostu bibliotekami w rozumieniu instytucji kultury, 
„tkwiącymi z jednej strony w przeszłości, a z drugiej działającymi przede wszystkim 
na rzecz przyszłości”4. Można więc stwierdzić, że łączą one minioną rzeczywistość 
ze społeczeństwem informacyjnym czy społeczeństwem wiedzy. Instytucje te pod-
legają odgórnie przypisanym celom, zadaniom i powinnościom5. Bez wątpienia bi-
blioteka pedagogiczna w istotny sposób oddziałuje nie tylko na najbliższe otoczenie 
szkolne i edukacyjne, ale na całą otaczającą ją tkankę społeczną. Warto wspomnieć 
o konieczności dostosowywania narzędzi promowania czytelnictwa, a nie wyłącznie 
biblioteki, do potrzeb i wymagań użytkowników, w tym dzieci i młodzieży6.

W  myśl Rozporządzenia MEN z  dnia 28 lutego 2013  roku w  sprawie szczegó-
łowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ośrodki te służą 
w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także 
wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek systemu oświaty, 
zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Do zadań tego typu bibliotek należą 
gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkow-
nikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów ob-
razu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności litera-
turę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych7.

2 Tamże, s. 167.
3 U. Kulczycka, B. Roszkowska-Paszuk, Katalog online biblioteki narzędziem komunikacji 

z czytelnikiem: analiza funkcjonalności katalogu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w oparciu 
o przeprowadzone badania, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece, red. M. Wojciechowska, 
Warszawa 2017, s. 347.

4 B. Leder-Niewola, Marketing biblioteki w zmieniającym się świecie: marketing w Bibliotece 
Uniwersytetu Łódzkiego  – wybrane działania marketingowe, [w:] Zarządzanie marketingowe 
biblioteką, [red. M. Pig la], Poznań 2008, s. 105.

5 Tamże.
6 B. C eler, Blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych narzędziem kształtowania kultury czytelni-

czej dzieci i młodzieży: przegląd inicjatyw, [w:] Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy: tradycja 
i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. nauk. A. D ymmel, S. D. Kotuła, Lublin 2017, 
s. 328.

7 Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicz-
nych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz. 369).
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Innym obszarem powinności biblioteki pedagogicznej jest organizowanie i pro-
wadzenie wspomagania procesu dydaktycznego, wychowawczego i  opiekuńczego 
szkół i placówek8 oraz dbałość o wysoki poziom systemu wykorzystywania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnej, sprawowanie pieczy nad bibliotekami szkolny-
mi, szczególnie w zakresie metodyki pracy bibliotecznej, organizacji i zarządzania. 
W procesie wspomagania należy uwzględnić m.in. kierunki polityki oświatowej pań-
stwa, zmiany wprowadzane w systemie oświaty oraz wymagania stawiane szkołom 
i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór peda-
gogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej. Wspomaganie to polega na planowaniu 
i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placów-
ki. Obejmuje pomoc w diagnozowaniu potrzeb, ustalenie sposobów działania, form 
wspomagania i ostatecznie ich realizację9.

Biblioteka prowadzi również działalność informacyjną i bibliograficzną, a także 
inicjuje i promuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Orga-
nizuje i prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy współ-
pracują ze sobą, wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. Ponadto biblioteka może 
prowadzić działalność wydawniczą, a  także organizować działalność edukacyjno-
-kulturową, otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i  spotkania autorskie10. 
Z uwagi na fakt, iż biblioteka pedagogiczna ma charakter środowiskowy, należy za-
uważyć, że poza standardowymi funkcjami informacyjnymi, wspierania kształcenia 
oraz zadaniami intelektualnymi i estetycznymi aktywnie uczestniczy ona w przedsię-
wzięciach o charakterze typowo rozrywkowym, substytucyjnym i  integracyjnym11.

Zadania statutowe biblioteki pedagogicznej, ale przede wszystkim ogólna filo-
zofia działania, kultura organizacyjna, sposób komunikowania się ze środowiskiem 
oraz infrastruktura techniczna składają się na tożsamość tej instytucji. Ogólnie rzecz 
biorąc, tożsamość to „suma cech, które pozwalają zidentyfikować bibliotekę, wyróż-
nić ją w środowisku”12. Do właściwości tych należą: ujednolicone i charakterystycz-
ne zasady postępowania, wyrażane określone wartości, wytwarzanie informacji na 
temat tego, czym jest biblioteka, jakie są jej cele i  zadania oraz oczywiste kwestie 
jak logo, standard budynków, aranżacja wnętrz czy ubiór personelu. Tożsamość sta-
nowi nieodzowny element każdej biblioteki, w  tym pedagogicznej, jej budowanie 

8 Nauczyciel w szkole uczącej się: informacje o nowym systemie wspomagania, red. M. Hajdu-
kiewicz, J. Wysocka, Warszawa 2015, s. 62-64.

9 Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i  samokształcenia, M. Kocurek 
[i  in.], Warszawa 2015, s.  5-6, https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attach 
ments/includes/download.php?id=3875 [dostęp: 30 X 2018].

10 A. Lubczyńska, Oferta edukacyjna bibliotek pedagogicznych: przegląd stron WWW, [w:] 
Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji, red. nauk. 
A. F luda-Krokos, W. Dudek, A. Piotrowska, Kraków 2014, s. 58-62.

11 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010, s. 173-186.
12 B. Ż ołędowska-Król, Marketing biblioteczny, [w:] Bibliotekarstwo, red. A. Tokarska, War-

szawa 2013, s. 649.
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wspomaga kreowanie wizerunku, w zasadniczym stopniu wpływa na postrzeganie 
biblioteki przez otoczenie zewnętrzne, pracowników13 i  przedstawicieli organów  
prowadzących.

W  literaturze przedmiotu promocję biblioteczną określa się jako „zespół dzia-
łań i środków, za pomocą których biblioteka przekazuje otoczeniu informacje cha-
rakteryzujące ją, jej zbiory i usługi, kształtuje potrzeby użytkowników oraz pobudza 
i ukierunkowuje popyt”14. Promocja w tym przypadku spełnia funkcję informacyj-
ną w systemie komunikowania się ze środowiskiem lokalnym i funkcję wspierającą 
usługi biblioteczne. Dzięki temu możliwe jest tworzenie związków między biblioteką 
i otoczeniem, intensyfikowanie kontaktów biblioteki z jej użytkownikami rzeczywi-
stymi i potencjalnymi oraz kształtowanie właściwego wizerunku w jej środowisku.

Najpopularniejszymi instrumentami promocji bibliotek są reklama, promocja 
osobista, oferta promocyjna oraz public relations (PR) i publicity15. Reklama jest for-
mą płatnego oddziaływania na motywy, postawy i sposób postępowania środowiska 
wobec biblioteki. To zbiór narzędzi i środków informujących o ofercie bibliotecznej 
oraz zachęcających do korzystania z  niej. Mechanizm działania reklamy obejmuje 
trzy podstawowe elementy: nadawcę (biblioteka), odpowiedni zestaw informacji (ha-
sło) i  odbiorcę (użytkownik biblioteki  – aktualny i  potencjalny). Promocja osobi-
sta polega na komunikowaniu się firmy z nabywcami za pośrednictwem personelu, 
który przekazuje informacje o ofercie. Forma ta oparta jest na osobistych kontak-
tach pracowników firmy z jej klientami. Ma charakter działań bezpośrednich i jest 
najszybszym sposobem dotarcia do użytkownika. Oferta promocyjna, inaczej pro-
mocja uzupełniająca lub promocja sprzedaży, ma za zadanie stosowanie zachęty do 
korzystania z regularnej oferty firmy poprzez dodanie do produktu lub usługi warto-
ści dodatkowej, która często przyjmuje charakter materialny. Public relations należy 
rozumieć jako zespół działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku instytucji 
w  otoczeniu, „budowanie korzystnych postaw wobec niej samej i  jej działalności, 
w tym także wobec jej marki i produktu”16. To aktywności „zmierzające do kształto-
wania pożądanych postaw opinii publicznej poprzez politykę rozgłosu […] i wysoką 
reputację”17. Formuła PR obejmuje „zbiór narzędzi i środków kształtujący stosunki 
publiczne i zjednujący opinię publiczną dla działań biblioteki, umożliwiający jej sys-
tematyczne komunikowanie się z otoczeniem”18. Dla potrzeb biblioteki można sto-
sować różne formy PR: prasową, telewizyjną, radiową, wydawniczą, wystawienniczą 
i inne. Public relations często utożsamia się z publicity, które zawiera się w publiko-

13 Tamże.
14 M. Huczek, Marketing organizacji non profit, Sosnowiec 2013, s. 130. 
15 Tamże, s. 131.
16 P. L ignar, Czym jest, a czym nie jest public relations?, „Marketing i Rynek” 1996, nr 8-9, s. 13.
17 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Kraków 1998, s. 341.
18 J. S ójka, Środki masowego przekazu nośnikami promocji bibliotecznej, „Bibliotekarz” 1993, 

nr 3, s. 14.



15Istota profilu instytucji oświaty i kreowanie jej wizerunku w przestrzeni publicznej

waniu informacji na temat firmy lub jej produktu w dowolnych środkach przekazu 
w celu odpowiedniego ich nagłośnienia. Najczęściej występuje w takiej formie, w ja-
kiej biblioteka nie ma wpływu na to, co i w jakim tonie napisze się lub powie o niej 
i  jej działaniach. Placówki najchętniej więc korzystają z publicity w  sytuacji, kiedy 
same mogą redagować treść informacji przekazywanej przez media19.

W  zakresie promocji bibliotecznej najczęściej stosuje się strategię promotion-
-mix20. Charakteryzuje się ona występowaniem obok siebie różnych (wszystkich) 
instrumentów promocji. Warto pamiętać, iż działanie w obrębie jednego instrumen-
tu powinno być kompatybilne z pozostałymi. Kampanie promocyjne uruchamia się 
w  celu uświadomienia użytkownikom, władzom lokalnym, opinii społecznej i  sa-
mym bibliotekarzom istoty funkcjonowania biblioteki oraz tego, że jest ona potrzeb-
na, pożyteczna i atrakcyjna21.

Charakterystyka kampanii informacyjno-reklamowej  
„pedagogiczna.pl”. Faza koncepcji

Kampania informacyjno-reklamowa realizowana w  Pedagogicznej Bibliotece Wo-
jewódzkiej w Opolu (PBW) przygotowana była na podstawie umowy o współpra-
cy zawartej w 2014 roku z popularnym regionalnym dziennikiem „Nową Trybuną 
Opolską” (NTO). Przedmiotem umowy był zamieszczany w dzienniku dodatek spe-
cjalny zatytułowany „pedagogiczna.pl”. Umowa określała obowiązki każdej ze stron. 
Zgodnie z jej zapisami PBW zobowiązana była do systematycznego przygotowywa-
nia merytorycznych informacji dotyczących bieżącej działalności, a NTO – redago-
wania na podstawie tego materiału całej wkładki zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem, czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wkładka miała zajmować całą 
jedną stronę dziennika i  zawierać stałe detale graficzne  – charakterystyczny tytuł 
„pedagogiczna.pl” i logo PBW – oraz rubryki: artykuł główny, fotografię ilustrującą 
wydarzenie organizowane przez bibliotekę, doniesienia z filii, nowości wydawnicze 
ze zbiorów PBW z recenzjami, kalendarium wydarzeń bieżącego miesiąca i inne in-
formacje. Najistotniejszymi elementami cyklicznie publikowanego dodatku były za 
każdym razem artykuły główne będące zapowiedzią ciekawych wydarzeń organizo-
wanych w bibliotece, relacje z już odbytych imprez lub omówienie istotnego tematu 
z szerokiego wachlarza zagadnień branżowych, np. czytelnictwo dzieci i młodzieży, 
budowanie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego lub promocja nowych usług 
bibliotecznych. Praca koncepcyjna w zespole odpowiedzialnym za opracowanie ma-
teriałów i treści do publikacji opierała się na metodzie burzy mózgów oraz stawianiu 

19 J. S ójka, Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Poznań, 1994, s. 75.
20 Por. Ph. Kot ler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 546.
21 M. Huczek, dz. cyt., s. 150.
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niezliczonej ilości pytań o to, jak reklamować bibliotekę, co dokładnie reklamować, 
w jaki sposób redagować treści, w jaki sposób skutecznie oddziaływać na odbiorców. 
Zgodnie z zamysłem mieli nimi być m.in. aktywni czytelnicy i użytkownicy PBW, 
potencjalni, czyli przyszli klienci, organizatorzy innych instytucji skupionych wokół 
zagadnień edukacji i kultury, a także przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za 
jakość lokalnej oświaty. 

Należy nadmienić, iż cała akcja medialna trwała dwa lata. Wyprodukowano w su-
mie dwadzieścia wkładek (akcja nie obejmowała miesięcy wakacyjnych). Realizowa-
na była na zasadach komercyjnych, a w każdym dniu publikacji dodatku do NTO 
biblioteka otrzymywała 1000 egzemplarzy dziennika do własnej dystrybucji wśród 
czytelników w siedzibie głównej i filiach, a także wśród nauczycieli i uczniów w szko-
łach oraz klientów innych „zaprzyjaźnionych” lokalnych instytucji edukacyjnych 
i kulturowych. 

Faza analizy strategicznej

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było poszerzenie społecznego oddziaływania 
biblioteki i pozyskanie nowych użytkowników. Przyczynek stanowiła determinacja 
zespołu PBW do zmodyfikowania wizerunku instytucji. Zmiana ta miała dotyczyć 
z jednej strony kategorycznego zamknięcia tego etapu, w którym jednostka borykała 
się z problemami likwidacji filii terenowych, zwolnień pracowników i permanentne-
go niedofinansowania, szczególnie podstawowych funkcji branżowych, a z drugiej 
definitywnego otwarcia się na nowe możliwości pomimo tych trudności oraz sto-
sowania alternatywnych rozwiązań organizacyjnych. Oceny poziomu gotowości do 
zmiany dokonano na podstawie opracowanej wspólnie z zespołem biblioteki analizy 
strategicznej SWOT. Ta popularna technika, służąca w obszarze biznesu i zarządza-
nia do porządkowania i analizy informacji, ujawniła szereg wariantów rozwojowych 
związanych z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym PBW, które uwzględniono 
w  budowaniu dużego projektu kampanii informacyjno-reklamowej. Zastosowanie 
uniwersalnego narzędzia SWOT pozwoliło na odseparowanie czterech kategorii 
czynników strategicznych: mocnych stron (S – strengths), słabych stron (W – weak-
nesses), szans (O – opportunities) oraz zagrożeń (T – threats). 

W ujawnionym rejestrze mocnych stron znalazły się m.in. upublicznienie wizji 
i misji PBW, systematyczne informowanie o ofercie, uporządkowanie oferty, kontro-
lowanie publikowanych treści, utrzymanie wysokich standardów jakości świadczo-
nych usług, elastyczna forma nadsyłania do redakcji NTO materiałów przeznaczo-
nych do publikacji, profesjonalna pomoc redaktora. Upatrywano również pewnych 
szans, takich jak możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją, podniesienie 
aktywności czytelniczej w środowisku, wzrost zainteresowania ofertą, a także więk-
sze zaangażowanie pracowników w kreowaniu nowoczesnych usług bibliotecznych, 
ogólny entuzjazm, wytworzenie się atmosfery sprzyjającej rozwojowi i zmianie oraz 
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nawiązanie nowych kontaktów z mediami. Na etapie planowania strategicznego nie-
zbędne było dostrzeżenie słabych stron i zagrożeń, które mogły wystąpić w trakcie 
realizacji projektu. W zakresie planowanej kampanii budowania nowego wizerun-
ku biblioteki czynników tych doszukiwano się m.in. w  ponoszeniu dodatkowych 
kosztów (umowa komercyjna) oraz dodatkowej pracy do wykonania i konieczności 
wprowadzenia dyscypliny opracowania materiałów do cyklicznej publikacji (umow-
ne zobowiązanie PBW)22.

Uświadomienie sobie rzeczywistej sytuacji biblioteki, mentalne przekierowanie 
ogólnego nastawienia zawodowego na pozytywne myślenie i zaangażowanie całego 
zespołu do pracy nad modernizacją oferty i jej promocji pozwoliły na sprawne opra-
cowanie strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym 
ograniczaniu, a nawet eliminowaniu słabych stron i ewentualnych zagrożeń. 

Faza realizacji

Merytoryczną oraz częściowo techniczną obróbką treści przeznaczonej do publikacji 
w  materiale NTO zajmował się zespół pracowników na co dzień funkcjonujących 
w różnych wydziałach PBW. Znakomitą większość obowiązków przypisano nauczy-
cielom bibliotekarzom Wydziału Edukacji i Promocji, ale ważne role wspierające od-
grywali również pracownicy innych agend, takich jak Wydział Gromadzenia, Kon-
troli i  Selekcji Zbiorów, Wydział Informacji i  Bibliografii, Wydział Informatyzacji, 
a także kadra kierownicza filii. Materiał do wkładki dobierano starannie, kierując się 
zasadą ukazania szerokiej perspektywy bibliotekarstwa pedagogicznego, uwzględnia-
nia wyłącznie faktów, ujawniania korzyści płynących z korzystania ze zbiorów i usług 
PBW, systematycznego promowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz otwartością 
i gotowością do współpracy z innymi na rzecz lokalnego środowiska oświatowego. 
Biblioteka zasilała redakcję NTO nowym pakietem specjalnie wyselekcjonowane-
go materiału, na podstawie którego przygotowywano projekt wkładki do akceptacji 
PBW i ostatecznie do publikacji zgodnie z terminarzem. 

Szczegółowa analiza treści całego cyklu „pedagogiczna.pl” jednoznacznie poka-
zuje istotę profilu biblioteki pedagogicznej jako skutecznego ośrodka oddziaływa-
nia społecznego, edukacyjnego i kulturowego, a także kulturotwórczego23. Ujawnia 
się wyraźna kategoryzacja niniejszych treści w poszczególnych artykułach głównych 
na zagadnienia stricte związane z organizacją procesów bibliotecznych, materiał po-
święcony działaniom biblioterapeutycznym, charakterystykę oferty skierowanej do 
nauczycieli i wychowawców, treści popularyzujące konkursy i przeglądy ogłaszane 

22 Warto nadmienić, iż przewidywane ewentualne uwagi ze strony organu prowadzącego doty-
czące zbędnych wydatków w rzeczywistości nie pojawiły się.

23 Por. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu: historia i współczesność (1951-2011), red. 
A. Z acłona, Opole 2011, s. 76-118.
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w  PBW, meldunki odnoszące się do dużych projektów edukacyjnych organizowa-
nych cyklicznie, a  także treści dotyczące czytelnictwa dzieci i  młodzieży (Tab. 1).

Tab. 1. Zawartość merytoryczna dodatku „pedagogiczna.pl” według kategorii tematycznych 
i tytułów artykułów

Kategoria tema-
tyczna artykułu 

głównego
Tytuł artykułu głównego Źródło

Organizacja 
biblioteki

Tu znajdziesz wszystko na temat oświaty,  
edukacji

NTO 2015, nr 8, s. 11

O edukacji OMNIBUS wie prawie wszystko NTO 2015, nr 56, s. 11
Biblioterapia Książka koi niepokoje i daje pogodę ducha NTO 2015, nr 85, s. 14

Biblioterapia, czyli mocna strona książek NTO 2016, nr 31, s. 11
Czytanie pomaga i uczy kreatywnego działania NTO 2016, nr 265, s. 14

Oferta dla 
nauczycieli

Tutoring – sztuka rozwijania talentów NTO 2015, nr 32, s. 11
W sieci można działać z lepszym skutkiem NTO 2015, nr 291, s. 10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa NTO 2016, nr 213, s. 3
Powstaje Regionalny Portal Edukacyjny NTO 2016, nr 289, s. 11

Konkursy 
i przeglądy

Wiedzą, jak efektownie przyłapać kogoś na 
czytaniu

NTO 2015, nr 131, s. 10

Szkolni dziennikarze pokażą, co umieją NTO 2016, nr 7, s. 11
Konkurs na recenzję filmową rozstrzygnięty NTO 2016, nr 61, s. 11

Projekty 
cykliczne

Razem można zrobić więcej i ciekawiej NTO 2015, nr 262, s. 10
Od gier logicznych warto się uzależnić NTO 2015, nr 262, s. 12
Polacy nie czytają – trzeba to zmienić NTO 2016, nr 83, s. 11
Noc Bibliotek, czyli dziwnych zajęć moc NTO 2016, nr 136, s. 12
Jak z dziecka zrobić zapalonego czytelnika NTO 2016, nr 237, s. 10

Czytelnictwo Jak zachęcić nasze dzieci do czytania NTO 2015, nr 220, s. 11
Popularyzują czytanie na różne sposoby NTO 2015, nr 238, s. 11
Przedszkolaki lubią „ciotki” Chotomskie NTO 2016, nr 107, s. 12

Źródło: opracowanie własne

Pierwsza wkładka, opublikowana 12 stycznia 2015 roku z artykułem wiodącym 
Tu znajdziesz wszystko na temat oświaty i  edukacji, stanowiła swoiste wprowadze-
nie do całego projektu „pedagogiczna.pl”. Informowano w niej o zasobach bibliote-
ki, skali czytelnictwa oraz zadaniach statutowych PBW. Wskazano tu, iż materiały 
biblioteczne liczą 400 tysięcy woluminów książek oraz 100 tytułów czasopism me-
todycznych, branżowych, społecznych, naukowych i popularnonaukowych. Korzy-
stają z nich uczniowie, studenci i nauczyciele – w sumie około 20 tysięcy osób. Upo-
wszechnianie piśmiennictwa z zakresu oświaty, edukacji i wychowania zaznacza się 
jako główne zadanie biblioteki, ale materiał informacyjny wyraźnie ukazuje PBW 
jako instytucję, w której służbę biblioteczną postrzega się szeroko. W książnicy or-
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ganizuje się bowiem imprezy edukacyjne, wychowawcze i kulturowe skierowane do 
dzieci i młodzieży, a także szkolenia, prezentacje i konferencje dla nauczycieli i stu-
dentów. Czasami są to działania adresowane do wąskiej grupy, jak konwersatoria dla 
maturzystów, lekcje biblioteczne dla uczniów, warsztaty coachingowe dla nauczycieli, 
sesje biblioterapeutyczne dla przedszkolaków. Innym razem są to masowe przedsię-
wzięcia o zasięgu wojewódzkim.

Zaprezentowano cykl spotkań prowadzonych w  szkołach ponadgimnazjalnych 
z pisarzami, poetami, animatorami kultury. Nadmieniono, iż w ramach tego cyklu 
uczniowie opolskich szkół mieli okazję spotkać się m.in. z Markiem Zagańczykiem, 
Jackiem Podsiadłą, Mariuszem Urbankiem, Antonim Bartoszem, Andrzejem Sta-
siukiem, Krzysztofem Czyżewskim. Pojawiła się tu również wzmianka o ogólnopol-
skim konkursie „Młodzi dla Wolności” ogłoszonym przez Kancelarię Prezydenta 
RP z  okazji 25-lecia wolności w  Polsce. PBW była partnerem tego przedsięwzię-
cia  i  uczestnikiem specjalnego przeglądu nagrodzonych projektów edukacyjnych 
powstałych w szkołach i placówkach całej Polski, który miał miejsce w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie.

W publikowanym materiale zasygnalizowano działania na rzecz budowania pro-
fesjonalnego i przyjaznego warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego, systematycz-
nego aktualizowania elektronicznych katalogów i  baz oraz rozwijania współpracy 
z czytelnią internetową IBUK Libra, a  także rozbudowywania pełnotekstowej bazy 
czasopism SCAN-PRESS. 

Celem tego opracowania było wskazanie, że PBW łączy tradycyjne bibliotekar-
stwo, pracę „w  terenie” i  działania w  przestrzeni wirtualnej na stronie www.peda-
gogiczna.pl. PBW ma się jawić rzeczywistym i  potencjalnym użytkownikom jako 
miejsce dobrze zorganizowane i zarządzane, w którym funkcje biblioteczne wypełnia 
się na najwyższym poziomie oraz realizuje się ciekawą ofertę edukacyjno-kulturalną 
skierowaną do różnych grup społecznych. 

W materiale premierowym, który otwierał cały cykl „pedagogiczna.pl”, zamiesz-
czono również informacje dotyczące akcji „2014 – Rok Czytelnictwa”. Z  tej okazji 
w PBW ogłoszono trzy różne plebiscyty: „Czytelnik Miesiąca”, którego losowano raz 
w miesiącu spośród losów wrzuconych do urny przez czytelników wypożyczających 
książki (można było wrzucić tyle losów, ile wypożyczyło się książek), „Czytelnik 
Roku” – to osoba, która w ciągu 2014 roku wypożyczyła największą liczbę książek 
(rekord to 206 książek) oraz „Przyjaciel Biblioteki”, który zachęcił do zarejestrowania 
się nowych czytelników w PBW w 2014 roku (rekord 10 osób). W notce podano in-
formacje o laureatach i nagrodach.

Materiał z  artykułem głównym O  edukacji OMNIBUS wie prawie wszystko po-
święcono zasobom elektronicznym i  bazom bibliograficznym dostępnym w  PBW. 
Czytamy tam: 

Zaspokajaniu zawodowych potrzeb kadry pedagogicznej i  szykujących się do na-
uczycielstwa studentów służą dostępne w  Internecie elektroniczne bazy biblio-
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graficzne OMNIBUS oraz „Oświata na Śląsku Opolskim”, które obejmują artyku-
ły z  czasopism i  wydawnictw ciągłych o  zasięgu regionalnym i  ogólnokrajowym. 
Tworzone są one przez pracowników Wydziału Informacji i  Bibliografii PBW 
w Opolu24. 

W charakterystyce bazy OMNIBUS podano, że to jedna z największych w kraju 
specjalistycznych baz elektronicznych poświęcona zagadnieniom edukacji w Polsce 
i na świecie. Zawiera ponad 80 tysięcy artykułów z różnych dziedzin wiedzy, pocho-
dzących także z  wydawnictw, których nie odnotowuje Biblioteka Narodowa. Opi-
sy bibliograficzne pochodzą z około 450 tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, 
głównie z dziedziny pedagogiki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, 
psychologii, socjologii, ale także z czasopism literackich, społeczno-kulturalnych, po-
pularnonaukowych oraz bibliotekarskich. Podano także praktyczne informacje: baza 
zawiera 4600 rekordów ze słowem kluczowym „uczeń”, 4900 rekordów dotyczących 
„nauczyciela” oraz 4200 konspektów z nowatorskimi propozycjami metodycznymi 
dla kadry pedagogicznej. W OMNIBUS-ie można też znaleźć ponad 5000 artyku-
łów dotyczących literatury i 1400 recenzji, głównie literackich i filmowych. Baza jest 
codziennie wzbogacana o kolejne opisy bibliograficzne, pochodzące z ponad 100 ty-
tułów czasopism prenumerowanych w PBW. Dostępna jest ona na stronie biblioteki 
www.pedagogiczna.pl oraz poprzez link z ogólnopolskiego serwisu „Elektroniczna 
Biblioteka Pedagogiczna” www.e-pedagogiczna.edu.pl. Jest wykorzystywana podczas 
lekcji, warsztatów bibliotecznych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli, a jej użytkow-
nikami są studenci kierunków nauczycielskich, osoby realizujące kursy pedagogicz-
no-psychologiczne, słuchacze studiów podyplomowych. 

Projekt „pedagogiczna.pl” umożliwił skuteczne upowszechnienie w środowisku 
działań biblioterapeutycznych, które biblioteka pedagogiczna systematycznie rozwija 
od 2013 roku. Biblioterapia, czyli terapia książką, jest doskonałą formą wsparcia, któ-
rą coraz chętniej podejmują różne ośrodki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze. 
Pomaga dzieciom i dorosłym w rozwiązywaniu osobistych, emocjonalnych, rodzin-
nych i społecznych problemów. Nie leczy w sensie medycznym, ale udziela psychicz-
nego wsparcia. Akt biblioterapeutyczny polega na wspieraniu naturalnego rozwoju 
i samorealizacji poprzez stosowanie odpowiednio dobranych treści terapeutycznych, 
za pomocą których można wywoływać pożądane zmiany w sferze społecznej, emo-
cjonalnej i intelektualnej. „Dzięki odpowiedniej lekturze można likwidować napięcia 
i niepożądane stany psychiczne, jak również uczyć wyboru odpowiednich wartości”25. 
Uczestnicy procesu biblioterapeutycznego w sposób bezpieczny dla swojej psychiki, 
identyfikując się z bohaterami literackimi, mają szansę nabrać dystansu do swoich 

24 O edukacji OMNIBUS wie prawie wszystko, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 
2015, nr 56, s. 11.

25 Biblioterapia, czyli mocna strona książek, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 2016, 
nr 31, s. 11. 



21Istota profilu instytucji oświaty i kreowanie jej wizerunku w przestrzeni publicznej

problemów, a poprzez dyskusje nad losami postaci książkowych nabywają inspiracji 
i motywacji do pokonywania trudności i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. 

Biblioterapia jako innowacyjny nurt zadań bibliotecznych stała się podstawą wie-
lu nowych akcji w PBW, o czym donoszą wybrane artykuły cyklu „pedagogiczna.pl”.  
Na łamach NTO pojawiły się meldunki z organizowanych w PBW Opolskich Kon-
ferencji Biblioterapeutycznych, relacja z otwarcia pierwszej w regionie Pracowni Bi-
blioterapii i obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, ponadto szczegółowa 
charakterystyka współpracy z  Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, opis 
działań integrujących ogólnopolskie środowisko biblioterapeutów oraz interesująca 
oferta warsztatów biblioterapeutycznych i zajęć edukacyjnych wykorzystujących ele-
menty biblioterapii. Obecnie PBW stanowi wiodący w regionie i liczący się w Polsce 
ośrodek pracy biblioterapeutycznej, obsługujący znakomitą większość przedszkoli 
i współpracujący z licznymi szkołami i placówkami edukacyjnymi, prowadzący sieć 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wykorzystujących biblioterapię w pro-
cesie dydaktycznym oraz szkolenia dla pedagogów. Realizowane są ciekawe projekty 
edukacyjne, zajęcia rozwojowe, warsztaty biblioterapeutyczne, a także szeroko zakro-
jona akcja popularyzowania biblioterapii w kręgach nauczycielskich. Warto również 
nadmienić, iż pokłosiem szczególnie dużego zaangażowania zespołu PBW w  ini-
cjowanie i rozwój nurtu biblioterapii w przestrzeni regionu i kraju było powołanie 
w siedzibie biblioteki Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutyczne-
go, organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej Książka kluczem do 
zrozumienia siebie i innych oraz włączenie w jej przebieg obchodów jubileuszu 20-le-
cia istnienia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, jak również otrzymanie 
wsparcia dla działań biblioterapeutycznych w specjalnym liście Pani Prezydentowej 
Agaty Kornhauser-Dudy. 

Ważnym aspektem kampanii informacyjno-reklamowej było skierowanie szcze-
gólnej uwagi na zawodowe potrzeby nauczycieli oraz sposoby ich zaspokajania 
w  PBW. Program „pedagogiczna.pl” stał się swoistym spektrum informacji doty-
czącej oferty skierowanej do nauczycieli. „Nowa Trybuna Opolska” odgrywała rolę 
kanału komunikacyjnego, którym docierano do szerokiej rzeszy środowiska pedago-
gów z dokładnymi informacjami dotyczącymi m.in. uruchomienia sieci współpracy 
i  samokształcenia w  związku z  organizacją dodatkowych działań wspierania szkół 
i placówek w systemie bibliotek pedagogicznych w całym kraju26, ogólnej idei Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i inicjatyw PBW realizowanych w ramach 
tego programu27 oraz powstania w PBW interaktywnego narzędzia wspomagającego 
lokalne działania dydaktyczne w formie Regionalnego Portalu Edukacyjnego28.

26 W  sieci można działać z  lepszym skutkiem, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 
2015, nr 291, s. 10.

27 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 
2016, nr 213, s. 13.

28 Powstaje Regionalny Portal Edukacyjny, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 2016, 
nr 289, s. 11.
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Jeden z materiałów poświęcono sztuce tutorskiej29 i próbom zaszczepiania tej no-
watorskiej metody edukacyjnej na gruncie biblioteki pedagogicznej. Tutoring, który 
jest specyficzną formą indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, opiera się na re-
lacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizo-
wane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie oraz rozwój 
przebiegają jednocześnie w wielu sferach. „W tutoringu nie tyle chodzi o sprawdzanie, 
ile ktoś zapamiętał, co o akuszerowanie procesu rozwoju – odkrywania talentów oraz 
rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia i  tworzenia”30. Klasyczny tutoring, 
praktykowany na renomowanych brytyjskich uniwersytetach Oxford i Cambridge, 
przyjmuje formę około godzinnych spotkań tutora z podopiecznym. Spotkania od-
bywają się regularnie co tydzień przez cały trymestr. Student pracuje indywidualnie 
nad wybranym obszarem lub tematem. Swoje wnioski, zwłaszcza w przypadku nauk 
humanistycznych, ujmuje w formie eseju, który jest punktem wyjścia do rozmowy 
z tutorem. Na obu tych uczelniach samodzielna praca, której rytm wyznaczają ko-
lejne spotkania z tutorem, jest podstawową formą kształcenia, którą uzupełniają nie-
obowiązkowe wykłady i seminaria. W ciągu trzech lat student pracuje z kilkunasto-
ma tutorami, z którymi odbywa łącznie około 150 spotkań – tutoriali.

Podobne zasady pracy pedagogicznej opartej na relacji mistrz–uczeń wprowadza 
się do polskiego systemu szkół i ośrodków akademickich, a także do edukacji poza-
formalnej. Dobrymi przykładami mogą tu być Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Pawła Jasienicy w Warszawie, Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu, Mię-
dzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim czy Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Opolska biblioteka pedagogiczna włączyła się w akcję popularyzowania idei tu-
toringu wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i  uczniów poprzez m.in. nawiązanie 
współpracy z Collegium Wratislaviense, wiodącym polskim ośrodkiem prowadzą-
cym certyfikowane programy szkoleniowe w zakresie tutoringu, mentoringu i przy-
wództwa edukacyjnego, organizację spotkań eksperckich z  praktykami i  autorami 
książek poświęconych pracy tutorskiej, m.in. z  Piotrem Czekierdą, oraz realizację 
Regionalnego Forum Tutoringu w Kluczborku. 

Kolejną kategorię tematyczną kampanii promocyjnej stanowią konkursy i plebi-
scyty organizowane w PBW. Biblioteka systematycznie ogłasza tego typu przedsię-
wzięcia skierowane do różnych grup odbiorców. W poszczególnych odsłonach dodat-
ku do NTO zaprezentowano najciekawsze z nich. Intencją organizatorów Konkursu 
na najlepszą gazetkę szkolną i blog szkolny województwa opolskiego jest kultywowanie 
tradycji wydawania gazetek szkolnych oraz popularyzacja blogów szkolnych. Taka 
działalność rozwija wyobraźnię, umiejętność samodzielnego myślenia i prezentowa-

29 Tutoring – sztuka rozwijania talentów, oprac. I. Kłopocka, „Nowa Trybuna Opolska” 2015, 
nr 32, s. 11.

30 K. S łaboń, Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia, 
„Uczyć Lepiej” 2013/2014, nr 4, s. 4-5, https://www.odnpoznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_ 
2013_2014-4.pdf [dostęp: 30 X 2018].
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nia własnych opinii oraz zdolności literackie i zainteresowania dziennikarskie. Po-
nadto sprzyja uwrażliwianiu młodych w zakresie dbałości i poprawności językowej, 
a także jest okazją do konfrontacji własnych dokonań z pracą rówieśników z innych 
szkół. Plebiscyt organizowany jest w PBW nieprzerwanie od dwóch dekad co dwa 
lata, przebiega w czterech kategoriach wiekowych. Jury dokonuje oceny wskazanych 
przez redakcje trzech różnych numerów gazet, uwzględniając m.in. merytoryczną 
zawartość tekstów, podejmowanie istotnych dla szkoły i środowiska uczniowskiego 
problemów, obiektywizm, poprawność językową, różnorodność form wypowiedzi 
dziennikarskiej, styl szaty graficznej. W przypadku blogów szkolnych bierze się pod 
uwagę m.in. społeczny zasięg, aktualność i regularność wpisów, umiejętność wyko-
rzystania różnorodnych materiałów multimedialnych. 

Inne ciekawe propozycje tego typu, do których PBW zdążyła już przyzwyczaić 
mieszkańców województwa opolskiego i które cieszą się dużym zainteresowaniem, to 
konkurs fotograficzny Przyłapani na czytaniu i Konkurs na najlepszą recenzję filmo-
wą. Przyłapani na czytaniu to polska edycja programu Get Caught Reading, kampanii 
prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej, której zadaniem jest promocja czy-
telnictwa poprzez media. Globalną inicjatywę wspierają znane osobistości ze świata 
kultury, filmu i mediów. W Polsce realizowana jest najczęściej w szkołach, bibliote-
kach, ośrodkach kultury i  oświaty. Program ten polega na sfotografowaniu osoby 
czytającej w ciekawej, zabawnej lub nietypowej pozie, formie czy miejscu. W PBW 
konkurs ten skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego. We wszyst-
kich edycjach do chwili obecnej wzięło w nim udział kilkaset osób. Konkurs na naj-
lepszą recenzję filmową biblioteka prowadzi z siecią kin HELIOS. Rozpisuje się go 
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe za każ-
dym razem nawiązuje do aktualnego repertuaru kina. I tak młodzież, przygotowując 
się do opracowania recenzji, uczestniczyła w pokazie takich filmów jak np. Baczyń-
ski, Kamienie na szaniec, Hobbit. Bitwa Pięciu Armii, Gwiezdne wojny. Przebudzenie 
mocy, Dywizjon 303. Historia prawdziwa.

W ostatnim czasie PBW z sukcesem wprowadziła do kalendarza wydarzeń oświa-
towych województwa opolskiego nowe cykle i projekty, takie jak:
 ӹ Festiwal Arteterapii – Homo Creator, 
 ӹ Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, 
 ӹ Dzień gier logicznych, 
 ӹ Kino na Temat, 
 ӹ Kultura z różnych stron widziana, 
 ӹ Noc Bibliotek, 
 ӹ Noc Kultury, 
 ӹ Przedszkolak Ratuje, 
 ӹ UnsungHeroes, 
 ӹ Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna, 
 ӹ Przyłapani na czytaniu, 
 ӹ Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną i blog szkolny województwa opolskiego. 
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Istotnym walorem biblioteki jest tendencja do zdecydowanego i  rzeczywiste-
go wspierania koncepcji realizowanych w  jednostkach terenowych i  wyznaczanie 
w tym obszarze i koordynowanie rozwoju poszczególnych agend filialnych w Brze-
gu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Realizacja kampanii „pedagogiczna.pl” 
była w tym względzie okazją nie tylko do informowania o działaniach, promowania 
i  reklamowania usług bibliotecznych i  samej biblioteki, ale również ważnym me-
dium w prezentowaniu współpracujących i zaprzyjaźnionych instytucji, czytelników 
biblioteki, uczestników wydarzeń, laureatów konkursów, przeglądów i plebiscytów 
oraz samych organizatorów, wymienionych na forum z imienia i nazwiska. To dzia-
łanie nobilituje bibliotekę jako instytucję oraz ludzi jako jednostki współtworzące 
środowisko oświatowe i kulturowe regionu.

Faza oceny efektów

Ocenianie poziomu skuteczności podjętych działań promocyjnych prowadzono cy-
klicznie, raz na pół roku, poprzez ankietowe badanie satysfakcji czytelników, ewa-
luację uczestników wybranych przedsięwzięć realizowanych w  bibliotece, obser-
wację i  rozmowy z użytkownikami biblioteki, sprawozdania z pracy PBW, raporty 
statystyczne oraz autorefleksję pracowników PBW. Generalnie rzecz ujmując, należy 
stwierdzić, iż projekt kampanii informacyjno-reklamowej „pedagogiczna.pl” w bez-
pośredni lub pośredni sposób oddziaływał pozytywnie na ważne czynniki składające 
się na dobry wizerunek biblioteki jako ośrodka oświaty. Należy tu wymienić cho-
ciażby ogólne zwiększenie popularności PBW w  środowisku lokalnym. Nastąpiło 
bowiem odwrócenie kierunku nawiązywania kontaktów, w krótkim czasie dokona-
no przejścia z etapu, w którym to PBW zabiegała o kontakty z różnymi instytucja-
mi (np. przy organizacji dużych imprez edukacyjnych), do etapu, w którym to inni 
zabiegają o  współpracę z  PBW. Statystyka odwiedzin w  okresie trwania kampanii 
utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie. Ten relatywizm wymaga dodat-
kowego komentarza. Dokonując oceny raportów statystyki bibliotecznej za lata 2015-
2016, a szczególnie zestawiając je z raportami z lat wcześniejszych, należy pamiętać, 
iż w roku 2013 w PBW zlikwidowano siedem z jedenastu filii. W latach kolejnych, 
2015 i 2016, spodziewano się więc w globalnych raportach wyników pomniejszonych 
o sumę wyników zlikwidowanych filii. Szczegółowa analiza statystyki z okresu funk-
cjonowania projektu „pedagogiczna.pl” nie ujawniła tych spadków, dlatego mówimy 
o relatywnie wysokim poziomie. 

Warto nadmienić, iż realizacja kampanii musiała wywołać pogłębienie świado-
mości przedstawicieli organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pe-
dagogiczny w  zakresie rzeczywistego potencjału i  zaangażowania PBW w  sprawy 
lokalnej oświaty. 

Innym walorem było podniesienie kompetencji zespołu w obszarze prowadzenia 
marketingu bibliotecznego, a także wytworzenie się dobrej atmosfery pracy i współ-
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pracy w  jednostce. Towarzyszyły jej ogólne poczucie sensu, chęć samorozwoju 
i zdrowa rywalizacja między pracownikami, zespołami zadaniowymi i filiami. Kon-
kurencja zwykle odbija się pozytywnie na jakości usług. Tak było i w tym przypadku. 
Możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej i medialnej poprzez przedstawienie 
konkretnych przedsięwzięć realizowanych w PBW z inicjatywy poszczególnych pra-
cowników była poważną zachętą do angażowania się w pracę na rzecz rozwoju wła-
snego i całej biblioteki. 

Rekapitulacja

Istota profilu każdej biblioteki wynika z ogólnych zagadnień metodyki pracy biblio-
tecznej. Generalnie polega ona na znakomitym rozeznaniu w specyfice pracy z czy-
telnikiem i  księgozbiorem, a  także wysokiej świadomości co do zawiłości proble-
matyki nowoczesnego bibliotekarstwa i czytelnictwa. Wyzwania dla bibliotekarstwa 
pedagogicznego są szerokie i złożone. Z jednej strony, głęboko zakotwiczone w kul-
turze tradycyjnej książnicy, a z drugiej – w poważny sposób ingerujące w funkcjono-
wanie systemu edukacji i pragmatykę nauczycielską. Wydaje się, że zespół biblioteki 
pedagogicznej w  Opolu rozumie aktualne wyzwania w  zakresie zadań statutowych 
polegających w głównej mierze na zarządzaniu informacją oświatową i jej populary-
zowaniu. W ośrodku stosuje się efektywne techniki zarządzania procesami i kadrą, 
współpracuje się z różnymi instytucjami, wdraża zintegrowane systemy biblioteczne, 
realizuje ambitne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturotwórcze i promocyjne. Poprzez 
systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług oraz realizowanie działań 
o charakterze cyklicznym poprawia się wizerunek w środowisku lokalnym31. Kampa-
nia „pedagogiczna.pl” stanowiła świetną okazję do informowania o regularnie posze-
rzanej ofercie PBW o nowe, interesujące przedsięwzięcia skierowane do różnych grup 
odbiorców, w tym studentów, młodzieży szkolnej, dzieci i rodziców, a także seniorów.

Warto podkreślić, iż kreowanie wizerunku instytucji oświaty opierało się w tym 
przypadku nie tylko na działaniach promocyjnych, ale również, a  może przede 
wszystkim – informacyjnych. Dążono do kreowania wizerunku adekwatnego, czy-
li takiego, którego publiczne i medialne oblicze zgodne jest z rzeczywistym poten-
cjałem. Kampania informacyjna prezentowała kwintesencję, sens i  treść biblioteki. 
Upubliczniała informację o zasobach i usługach w celu uzyskania społecznej apro-
baty, a także zaangażowania i pomocy. Program ten uskutecznił organizację proce-
su komunikowania się z otoczeniem. Pozytywny wizerunek instytucji kształtowano 
i utrwalano zarówno wśród użytkowników, pracowników, jak i decydentów. Medial-
na inicjatywa „pedagogiczna.pl”, skupiona na precyzyjnym zaprezentowaniu faktów 

31 Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013-2014, s. 2-19 [materiał powie-
lony]; Sprawozdanie z działalności PBW w roku 2015, s. 2-31 [materiał powielony]; Sprawozda-
nie z działalności PBW w Opolu w pierwszym półroczu 2016 roku, s. 2-22 [materiał powielony]. 
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i istoty profilu biblioteki, to udana próba kreowania wizerunku placówki jako insty-
tucji oświaty. Bez wątpienia przysłużyła się podniesieniu prestiżu i  rangi opolskiej 
biblioteki pedagogicznej. 
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Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie realizowanej w Pedagogicznej Bibliote-
ce Wojewódzkiej w Opolu (PBW) w latach 2015-2016 kampanii informacyjno-reklamowej 
pod hasłem „pedagogiczna.pl”. Omówiono poszczególne fazy całego przedsięwzięcia od eta-
pu koncepcji, przez właściwą realizację, aż do oceny efektów. Refleksje nad istotą profilu bi-
blioteki pedagogicznej jako instytucji oświaty oraz koniecznością budowania właściwego jej 
wizerunku oparto o  teorie zwrócone w  kierunku marketingu bibliotecznego i  zarządzania 
oświatą. 

Summary

The aim of this study is presenting the information and advertising campaign „pedagogic-
zna.pl”, carried out in the Pedagogical Provincial Library in Opole (PBW) in the years 2015-
2016. The work discusses individual stages of the entire project, starting from the concept, 
through its implementation, up to the evaluation of its effects. Reflections on the character 
of a pedagogical library as an educational institution and the need to build its image were 
based on theories related to library marketing and educational management.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, biblioteka pedagogiczna, 
marketing biblioteczny, promocja biblioteki, oferta edukacyjna

Key words: Pedagogical Provincial Library in Opole, pedagogical library, library marketing, 
library promotion, educational offer
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Online marketing jako instrument 

kreowania wizerunku biblioteki

Wprowadzenie.  
Marka i wizerunek marki – systematyka pojęć

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy budowania wizerunku marki biblio-
teki w Internecie jest właściwe zdefiniowanie jej pojęcia. Marka, jak twierdzi Philip 
Kotler: „to nie znaczek, to pewnego rodzaju przyrzeczenie, obietnica, to ona powin-
na kształtować całe zachowanie i  strategię działania firmy. Jest całą marketingową 
komunikacją w pigułce”1. Takie ujęcie zdecydowanie wykracza poza definicję pro-
ponowaną przez Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe (American Marketing 
Association). Ujmuje ono bowiem markę jako znak, symbol, wzór, kolor, dźwięk lub 
kombinację tych elementów mającą na celu wyróżnienie produktu. 

Aby właściwie określić znaczenie marki i jej roli w marketingu, rozważania de-
finicyjne należy uzupełnić o świadomość marki, bez której jej rola byłaby margi-
nalna. Zdaniem Davida Aakera świadomość marki oznacza zdolność potencjal-
nego nabywcy do rozpoznania marki lub przypomnienia sobie, że należy ona do 
określonej kategorii produktu2. Świadomość nazwy marki związana jest z prawdo-
podobieństwem, że przyjdzie ona na myśl konsumentowi. Co ważne, znajomość 
jej nazwy nie jest tożsama z posiadaniem świadomości. Świadomość marki może 
być traktowana jako efekt działań komunikacyjnych mających na celu zwiększenie 
liczby kontaktów nabywców z  reklamą marki bądź też doświadczeń konsumen-
tów korzystających z marki (które zależne są od liczby kontaktów z marką podczas 
użytkowania produktów).

1 Por. K. L iczmańska, Znaczenie silnej marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie 
sektora FMCG, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2017, nr 24, s. 380.

2 D. A. Aaker, Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name, New York 1991, 
s. 19-21.
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Budowa e-wizerunku marki stanowi obecnie temat wielu publikacji3. Wśród 
wskazówek dotyczących tworzenia skutecznej strategii wizerunkowej w  Internecie 
można wyróżnić:
 ӹ konieczność monitoringu publikacji poświęconych marce online, 
 ӹ śledzenie opinii i komentarzy na temat marki na forach internetowych i blogach, 
 ӹ pozycję i  opinie na temat marki w  porównywarkach produktów lub usług on

line (np. portal TripAdvisor dla usług turystycznych, Nokaut, Ceneo dla handlu 
i ecommerce),

 ӹ posiadanie właściwej wizytówki firmy online, a więc strony WWW lub stron afi-
liacyjnych marki w serwisach społecznościowych,

 ӹ spójną budowę wizerunku marki poprzez działania z zakresu e-PR, publikacje na 
temat marki, „marketing szeptany”, 

 ӹ angażowanie społeczności internetowych (związane ściśle z  obecnością marki 
w serwisach społecznościowych), 

 ӹ dbałość o lojalność klientów oraz ich opinie na temat marki.
Kolejnym pojęciem, które wymaga zdefiniowania, jest wizerunek marki. W lite-

raturze przedmiotu znaleźć można wiele publikacji, zarówno naukowych, jak i tych 
o  charakterze praktycznym, poświęconych temu zagadnieniu. Na potrzeby niniej-
szej publikacji przyjęto propozycję definicji autorstwa Kevina L. Kellera. Zdaniem 
autora wizerunek marki oznacza zbiór odczuć związanych z odbiorem marki przez 
jej nabywców. Odnosi się on zatem do zestawu skojarzeń związanych z marką, któ-
re konsumenci mają w pamięci4. Warto odnieść się również do definicji wizerunku 
marki zaproponowanej przez Hertę Herzog, która zalecała rozumienie tego pojęcia 
jako „postrzegania marki odzwierciedlanego przez skojarzenia z marką przechowy-
wane w pamięci konsumentów”5. Skojarzenia z marką zawierają znaczenie marki dla 
konsumentów. Pozytywność, siła i unikalność skojarzeń są wymiarami określającymi 
wiedzę o marce, co odgrywa istotną rolę w określaniu różnych reakcji tworzących 
wartość marki, szczególnie przy dużym zaangażowaniu w proces zakupu. Zdaniem 
K. L. Kellera skojarzenia mogą być klasyfikowane zgodnie z trzema głównymi kate-
goriami: cech, korzyści oraz postaw6.

Podsumowując powyższe rozważania, szczególną uwagę należy zwrócić na wza-
jemne relacje świadomości oraz wizerunku marki. Marka – zarówno w ujęciu sym-
bolicznym, jak i tym szerszym, proponowanym przez Ph. Kotlera – nie będzie miała 
większego znaczenia, jeśli nie zyska uwagi jej potencjalnych odbiorców. Z tym zwią-
zane jest pojęcie świadomości marki, a zatem tego, że w umyśle konsumenta znajduje 

3 P. Okonek, Wizerunek firmy w sieci: jak kreować i zarządzać marką w internecie?, Warszawa 
2010, s. 8.

4 K. L. Kel ler, Conceptualizing, measuring, and managing customerbased brand equity, “Journal 
of Marketing” 1993, vol. 57, s. 3, http://www.jstor.org/stable/1252054 [dostęp: 30 X 2018].

5 H. Herzog, Behavioral science concepts for analyzing the consumer, [w:] Marketing and the 
behavioral sciences, ed. Ph. Bl iss, Boston 1976, s. 76-86.

6 Tamże, s. 5.
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się informacja o jej istnieniu, której potwierdzeniem jest jej przywołanie lub rozpo-
znanie. Można zatem stwierdzić, że warunkiem sine qua non prowadzenia rozważań 
na temat wizerunku marki jest jej wcześniejsza świadomość.

Komunikacja marketingowa online

Zdaniem Jerzego Altkorna komunikacja marketingowa obejmuje zespół środków 
i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje cha-
rakterystyczne dla danej marki, kształtujące potrzeby nabywców, ukierunkowuje po-
pyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową7. Komunikacja ta może być prowadzona 
na wiele sposobów i przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji. Proces 
komunikacji marketingowej obejmuje sześć następujących elementów8:
 ӹ uczestników komunikacji: nadawcę oraz odbiorcę, 
 ӹ przekaz (komunikat),
 ӹ kanał transmisji przekazu,
 ӹ szumy (zakłócenia),
 ӹ sprzężenie zwrotne oraz
 ӹ kontekst komunikacji9.

Na ilustracji zaprezentowane zostały wszystkie elementy procesu komunikacji 
wraz z ich wzajemnymi zależnościami (Il. 1).

Il. 1. Elementy procesu komunikacji marketingowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler, Marketing, Poznań 2005

7 J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, Warszawa 1998, s. 17.
8 J. W. Wiktor, Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, „Prace Naukowe” 

2001, nr 5, s. 113-115.
9 Ph. Kotler w swoim modelu wyróżnił 9 elementów procesu komunikacji: nadawcę, kodowa-

nie, przekaz, kanał, odkodowanie, odbiorcę, zakłócenia, odpowiedź i sprzężenie zwrotne, zob. 
Ph. Kot ler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, [red. nauk. M. B elka], War-
szawa 1994, s. 547.
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Należy podkreślić, że dynamiczny rozwój technologii informatyczno-komunika-
cyjnych istotnie wpłynął na zmiany w obszarze komunikacji marketingowej i strategii 
budowania wizerunku marki. Pojawienie się i upowszechnienie Internetu sprawiło, 
że powstają coraz to nowe narzędzia, które mogą być wykorzystywane w działaniach 
komunikacyjnych i marketingowych przedsiębiorstw.

Wśród metod i  narzędzi marketingu online najpopularniejsza od wielu lat jest 
reklama w wyszukiwarkach (określana najczęściej jako pozycjonowanie), która obec-
nie stosowana jest przez ponad 80% przedsiębiorstw10. Szczególną uwagę należy jed-
nak zwrócić na marketing w mediach społecznościowych, który – ze względu na swój 
interaktywny charakter  – stanowi atrakcyjny obszar budowania wizerunku marki 
i tworzenia wokół niej wspólnoty. 

Funkcjonowanie serwisów społecznościowych jest oparte przede wszystkim na 
tworzeniu społeczności wirtualnych, które wykorzystują mechanizmy komunika-
cji do tworzenia relacji pomiędzy ich użytkownikami w cyberprzestrzeni. Zdaniem 
Manuela Castellsa społeczności wirtualne stanowią „sieci więzi międzyludzkich, bę-
dących źródłem życia towarzyskiego, wsparcia, informacji, poczucia przynależności 
i tożsamości społecznej”11.

Aby opisać istotę portali społecznościowych, badacze z wielu dziedzin i dyscyplin 
naukowych zaczęli używać określenia social media (media społecznościowe). Ter-
min miał wyróżnić te portale ze względu na ich podstawową charakterystykę, a więc 
zawartość treści generowanej przez użytkowników12. Celem uczestniczenia w serwi-
sie społecznościowym jest nawiązywanie lub podtrzymywanie więzi z innymi użyt-
kownikami  – znanymi z  życia realnego bądź mającymi podobne zainteresowania, 
hobby czy problemy. Do podstawowych funkcji każdego serwisu społecznościowego 
zalicza się:
 ӹ stwarzanie możliwości nawiązania i  podtrzymywania kontaktu z  pozostałymi 

członkami społeczności,
 ӹ autoprezentowanie danego użytkownika poprzez zestaw informacji w jego profilu,
 ӹ prezentowanie treści przygotowanych przez użytkownika w ramach danej grupy 

czy całej społeczności,
 ӹ monitorowanie aktywności pozostałych członków grupy i ich ocena. 

10 A. Drab-Kurowska, Miejsce social media w emarketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 88, „Gospodarka elektroniczna: wy-
zwania rozwojowe”, t. 2, s. 44.

11 M. Castel ls, Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. 
T. Hornowski, Poznań 2003, s. 145.

12 A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite!: the challenges and opportunities of so
cial media, “Business Horizons” 2010, vol. 53, s. 59-68, https://www.google.com/url?sa=t&rct= 
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwim6K3Ar43fAhVB-6QKHScgBiYQFjAAe 
gQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmichaelhaenlein.eu%2FPublications%2FKaplan%2C%2520 
Andreas%2520-%2520Users%2520of%2520the%2520world%2C%2520unite.pdf&usg=AOv 
Vaw25OQsXzFRPMkaa2hg9GSMt [dostęp: 30 X 2018].
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Ph. Kotler zaproponował podział social media na dwie szerokie kategorie w danej 
grupie13. Możliwe jest wyróżnienie:
 ӹ społeczności poszukiwaczy, nastawionych na wyszukiwanie istotnych z ich punk-

tu widzenia informacji, np. LinkedIn, Wykop, Goldenline,
 ӹ społeczności edukacyjnych, do których mogą należeć studenci, naukowcy, bada-

cze szukający możliwości wymiany doświadczeń, np. ekspresywne media społecz-
nościowe (blogi, serwisy: Twitter, YouTube, Facebook),

 ӹ kooperacyjnych mediów społecznościowych, np. Wikipedia, PolakPotrafi.
Wraz ze wzrostem komunikatywności mediów społecznościowych konsumen-

ci mają coraz większy wpływ na innych użytkowników dzięki dzieleniu się z nimi 
własnymi opiniami i przemyśleniami. Może to oznaczać, że zmniejszy się wpływ re-
klam korporacyjnych na zachowania konsumenckie, a większe znaczenie będą miały 
polecenie czy opinia znajomych. Ze względu na fakt, że media społecznościowe są 
relatywnie tanie i bezstronne, zmienia się również rozkład sił rynkowych: istotnymi 
czynnikami warunkującymi sukces finansowy stają się komunikacja z klientami oraz 
ich opinie.

Przykłady działań z zakresu marketingu internetowego 
światowych bibliotek – studium przypadku

W celu zbadania, w jaki sposób światowe biblioteki budują swój wizerunek poprzez 
działania marketingowe prowadzone online, zastosowano metodę studium przypad-
ku (case study). Jest to metoda badawcza polegająca na skoncentrowaniu się na jed-
nym lub kilku przykładach jakiegoś zjawiska społecznego. Do jej kluczowych charak-
terystyk można zaliczyć14:
 ӹ cel badania, stanowiący całościowy opis przypadku oraz jego kontekst,
 ӹ sposób traktowania jednostek analizy, polegający na wieloaspektowym ujęciu 

zjawiska w  kontekście jego powiązań czasowych, przestrzennych, kulturowych, 
politycznych, instytucjonalnych i społecznych.
W niniejszym artykule skoncentrowano się na przykładach ilustrujących wykorzy-

stanie poszczególnych narzędzi stosowanych w ramach strategii budowania wizerun-
ku bibliotek w Internecie. Po dokonaniu analizy danych wtórnych, a w szczególności:
 ӹ liczby fanów oraz osób obserwujących (followers) profile bibliotek w serwisach 

społecznościowych, 
 ӹ notek prasowych poświęconych wizerunkowym działaniom bibliotek (na blogach 

o tematyce marketingowej, miejskiej, popularnonaukowej i tym podobnych),

13 Ph. Kot ler, H. Kar tajaya, I. S et iawan, Marketing 3.0, przeł. D. Gasper, Warszawa 2010, 
s. 20.

14 M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, Studium przypadku, [w:] Badania jakościowe, 
t. 2, Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012, s. 4.
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postanowiono o wyborze do analizy Publicznej Biblioteki w Nowym Jorku (The New 
York Public Library).

The New York Public Library (NYPL) – 
ogólna charakterystyka

Najbardziej znana biblioteka w Nowym Jorku została otwarta w 1911 roku. Jej głów-
na siedziba znajduje się na Manhattanie, w budynku im. Stephena A. Schwarzmana. 
Jest to jedna z największych bibliotek publicznych na świecie i  jedna z najważniej-
szych bibliotek naukowo-badawczych w  USA. Na cały system NYPL składają się 
cztery biblioteki naukowo-badawcze, których zbiorów nie można wypożyczać, cztery 
główne biblioteki wypożyczające, biblioteka dla osób niepełnosprawnych i 77 mniej-
szych dzielnicowych oddziałów bibliotecznych. Dostęp do całego systemu NYPL jest 
powszechny i bezpłatny15.

Instrumenty kreowania wizerunku marki NYPL online

Omawiana biblioteka w  swojej komunikacji marketingowej wykorzystuje szereg 
instrumentów tradycyjnych oraz tych online. W pierwszej kolejności należy zwró-
cić uwagę na stronę internetową biblioteki, dostępną zarówno w wersji desktop, jak 
i mobilnej, przeznaczonej dla użytkowników odwiedzających ją z telefonów komór-
kowych (Il. 2). Witryna internetowa ma przejrzysty charakter i została zbudowana 
zgodnie ze współczesnymi trendami – menu górne jest ograniczone, posiada obszer-
ny dział aktualności oraz możliwość zalogowania się do swojego konta bezpośrednio 
ze strony głównej.

Na stronie głównej biblioteki znaleźć można również bezpośrednie linki do kont 
NYPL w serwisach społecznościowych: Facebooka, Twittera, Instagrama, Tumblr’a 
oraz oficjalnego profilu na YouTubie. 

Konto biblioteki w serwisie Facebook odznacza się przejrzystą strukturą i regular-
nością prowadzonej komunikacji. Administratorzy profilu w publikowanych postach 
informują między innymi o  spotkaniach autorskich, premierach książek oraz za-
mieszczają zdjęcia odwiedzających ją osób. Największe zaangażowanie generują po-
sty zawierające ciekawostki, m.in. z okazji urodzin Agathy Christie biblioteka opubli-
kowała quiz sprawdzający znajomość postaci fikcyjnych występujących w książkach 
autorki16. Regularnie na profilu pojawiają się również notki o charakterze historycz-

15 Nowojorska Biblioteka Publiczna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowojorska_Biblioteka_Pub 
liczna, https://www.nypl.org/ [dostęp: 30 X 2018].

16 G. Glazer, Quiz: whodunnit?: Marple vs. Poirot, https://www.nypl.org/blog/2017/09/14/quiz- 
whodunnit-miss-marple-vs-hercule-poirot [dostęp: 30 X 2018].
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nym, związane z ofertą biblioteki zmieniającą się na przestrzeni dziejów. Warto zwró-
cić uwagę na dwie kwestie: po pierwsze, profil regularnie odsyła fanów do e-sklepu 
biblioteki, w  którym można nabyć nie tylko książki, ale również gadżety i  odzież 
(Il. 3); po drugie, administratorzy profilu zachęcają fanów biblioteki do udzielenia 
wsparcia finansowego, a także umożliwiają organizację samodzielnych zbiórek przez 
fanów np. z okazji urodzin. 

Il. 3. Odnośnik do e-sklepu NYPL na oficjalnym profilu marki na Facebooku
Źródło: https://www.facebook.com/commerce/products/1887301704683138/ 
[dostęp: 30 X 2018]

Il. 2. Witryna internetowa Nowojorskiej Biblioteki Publicznej
Źródło: https://www.nypl.org/ [dostęp: 30 X 2018]
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W przypadku oficjalnego konta w  serwisie Twitter komunikacja jest nieco od-
mienna. Mimo że wiele postów pokrywa się z tymi publikowanymi na Facebooku, 
informacje, jakie pojawiają się na Twitterze, są nieco krótsze. Warto również podkre-
ślić, że biblioteka publikuje kilka tweetów dziennie. 

Konto na Instagramie również agreguje informacje na temat bieżących wydarzeń 
w bibliotece, warto jednak zwrócić uwagę na szczególne serie publikacji, które cieszą 
się największym zaangażowaniem. Posty oznaczone #bookfacefriday zawierają zdję-
cia użytkowników biblioteki pozujących z okładkami książek (Il. 4).

Il. 4. Profil na Instagramie NYPL
Źródło: https://www.instagram.com/explore/tags/bookfacefriday/ [dostęp: 30 X 2018]

W ramach serii postów #askalibrarian, publikowanych nie tylko na Instagramie, 
ale również w innych kanałach social media, prezentowane są sylwetki pracowników 
biblioteki, których dodatkowo można zapytać o dowolne kwestie związane z korzy-
staniem z bibliotek. Odpowiedzi są publikowane na stronie NYPL, a dostęp do nich 
jest otwarty. 

Najnowszą serią publikacji są InstaStories (filmy udostępniane na profilu bibliote-
ki) oznaczone #instanovels. W tych krótkich filmach prezentowane są wizualizacje – 
streszczenia książek zachęcające do ich lektury. 

Warto odnotować również aktywność biblioteki w serwisie YouTube. Na oficjal-
nym kanale NYPL znaleźć można kilka serii tematycznych publikacji. Są to m.in. na-
grania z cyklu Library Stories, prezentujące filmy i wywiady o tematyce edukacyjnej. 
W ramach serii Live shorts obejrzeć można krótkie filmy – wywiady z autorami ksią-
żek. Na szczególną uwagę zasługuje również cykl Inside The New York Public Library. 
Filmy z tej serii prezentują historię budynku biblioteki, jej archiwów i przechowywa-
nych unikatów.
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Podsumowanie

Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zrewolucjonizo-
wał wiele obszarów życia współczesnego człowieka. Zmiany dotknęły również spo-
sobów poszukiwania informacji i  spędzania wolnego czasu. Środowisko wirtualne 
stało się naturalnym obszarem komunikacji marketingowej, w którym współcześni 
konsumenci czują się na tyle swobodnie, że jest to dla nich jedno z najważniejszych 
źródeł poszukiwanych informacji. Te zmiany spowodowały, że współczesne przed-
siębiorstwa i  instytucje musiały do swoich działań marketingowych włączyć także 
komunikację online. 

W niniejszym artykule zaprezentowany został przykład silnej marki wykreowanej 
przez nowojorską bibliotekę publiczną, która dzięki dobrym praktykom z powodze-
niem buduje świadomość i wizerunek swojej marki w środowisku wirtualnym. Przy-
kłady działań podejmowanych przez NYPL w serwisach społecznościowych mogą 
stanowić inspirację dla innych instytucji, które pomimo ograniczonego budżetu szu-
kają sposobów komunikowania się ze współczesnymi internautami.

Należy podkreślić, że kreowanie wizerunku marki online może zostać z  powo-
dzeniem włączone w  działania o  charakterze promocyjnym bibliotek. Gwarantem 
sukcesu jest dobór kanałów komunikacji i publikowanych treści. 

Bibliografia

ŹRÓDŁA DRUKOWANE
Aaker D. A., Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name, New York 

1991.
Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, Warszawa 1998.
Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. 

T. Hornowski, Poznań 2003.
Drab-Kurowska A., Miejsce social media w emarketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 88, „Gospodarka elektroniczna: 
wyzwania rozwojowe”, t. 2, s. [44]-51.

Herzog H., Behavioral science concepts for analyzing the consumer, [w:] Marketing and the 
behavioral sciences, ed. P. Bliss, Boston 1963, s. 76-86.

Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, [red. nauk. M. Belka], War-
szawa 1994.

Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, przeł. D. Gasper, Warszawa 2010.
Liczmańska K., Znaczenie silnej marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie sektora 

FMCG, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2017, nr 24, s. 379-388.
Okonek P., Wizerunek firmy w sieci: jak kreować i zarządzać marką w internecie?, Warszawa 

2010.
Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [w:] Badania jakościowe, t. 2, Me

tody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012, s. 1-40.
Wiktor J. W., Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, „Prace Naukowe” 

2001, nr 5, s. 113-128.



38 Katarzyna Sanak-Kosmowska

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
Glazer G., Quiz: Whodunnit?: Marple vs. Poirot, https://www.nypl.org/blog/2017/09/14/quiz 

-whodunnit-miss-marple-vs-hercule-poirot [dostęp: 30 X 2018].
Kaplan A. M., Haenlein M., Users of the world, unite!: the challenges and opportunities of social 

media, “Business Horizons” 2010, vol. 53, s. 59-68, https://www.google.com/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwim6K3Ar43fAhVB-6QKHScgBiYQF
jAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fmichaelhaenlein.eu%2FPublications%2FKaplan 
%2C%2520Andreas%2520-%2520Users%2520of%2520the%2520world%2C%2520unite.
pdf&usg=AOvVaw25OQsXzFRPMkaa2hg9GSMt [dostęp: 30 X 2018].

Keller K. L., Conceptualizing, measuring, and managing customerbased brand equity, “Journal 
of Marketing” 1993, vol. 57, s. 1-22, http://www.jstor.org/stable/1252054 [dostęp: 30 X 
2018].

Nowojorska Biblioteka Publiczna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowojorska_Biblioteka_Pub 
liczna, https://www.nypl.org/ [dostęp: 30 X 2018].

Abstrakt

Celem przedstawionego artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania komunikacji marke-
tingowej, a  w  szczególności serwisów społecznościowych, jako sposobu budowania silnej 
marki online przez Nowojorską Bibliotekę Publiczną. W pierwszej części artykułu dokonano 
przeglądu literatury przedmiotu poświęconej marce, w szczególności jej świadomości i wi-
zerunkowi. W dalszej części przedstawiona została charakterystyka komunikacji marketin-
gowej online, w tym serwisów społecznościowych. W ostatnim rozdziale pokazano przykład 
dobrych praktyk komunikacji marketingowej w  social media prowadzonej przez Nowojor-
ską Bibliotekę Publiczną. 

Summary

The purpose of the article is to present the use of marketing communication, in particular 
social networking sites, as a way of building a strong online brand by the New York Public 
Library. The first part of the article presents a review of the literature of the subject dedi-
cated to brand, in particular brand awareness and image. Then the characteristics of online 
marketing communication are presented, including social networking sites. The last chapter 
shows an example of good marketing communication practices regarding social media con-
ducted by New York Public Library.

Słowa kluczowe: online marketing, content marketing, biblioteki w  Internecie, wizerunek 
marki

Key words: online marketing, content marketing, online libraries, brand image
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Kompetentny pracownik  

wizytówką placówki oświatowej

Najlepszą wizytówką placówki oświatowej jest jej profesjonalny pracownik. Każda 
osoba tam zatrudniona, która ma kontakt z klientami, bez względu na pełnioną funk-
cję, wpływa na całościowy wizerunek placówki. Warto postawić więc pytania: 
 ӹ W jaki sposób pracownik wpływa na opinię o całej placówce?
 ӹ Jakimi kompetencjami powinien się wykazać, aby być świetną wizytówką swojej 

placówki?
 ӹ Jak kadra zarządzająca powinna dbać o kompetentnych pracowników, by dobrze 

świadczyli o placówce?
Nawiązując do tematu, pomyślmy przez chwilę o wizytówce. Na pierwszy rzut oka 

jest to po prostu mała karteczka. Ot, kawałek papieru. A jednak ma bardzo duże zna-
czenie – zawiera ważne dane, które są potrzebne do kontaktu: nazwę firmy, nazwisko, 
adres, telefon. Jednak wizytówka posiada nie tylko informacyjną rolę. Ma jeszcze do 
spełnienia inne zadanie – powinna dobrze świadczyć o właścicielu i jego firmie lub 
placówce. Ta promocyjna funkcja ma duże znaczenie. Ważne, że wizytówka istnieje 
(wciąż nie jest to oczywiste w placówkach oświatowych, a szkoda). Istotne też, gdy 
jest właściwie wykonana pod względem treści i formy, nieprzeładowana informacja-
mi i grafiką, ma odpowiedni krój, rozmiar i kolor czcionki, wykonano ją na dobrym 
gatunkowo, białym papierze – jest stonowana, elegancka. Z przyjemnością bierze się 
ją do ręki, bo jest profesjonalnie przygotowana.

A pracownik jako wizytówka firmy? Który pracownik? Niektórzy chcieliby wi-
dzieć w tej roli przede wszystkim dyrektora. Przecież on lub ona reprezentuje pla-
cówkę na zewnątrz, spotyka się z ludźmi, załatwia różne sprawy, rozmawia, negocju-
je, otwiera konferencje, przyjmuje gości. Z pewnością jego lub jej promocyjna rola 
jest przez to szczególna i bardzo odpowiedzialna. Przez ich pryzmat wiele osób bę-
dzie postrzegać całą firmę.
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Ale czy klient przychodzący do biblioteki ma kontakt z dyrektorem? Może się tak 
zdarzyć, choć pewnie nieczęsto. Natomiast na pewno osobą, z którą się zetknie, jest 
pracownik pierwszego kontaktu. On go przywita, założy kartę, poinformuje o zasa-
dach korzystania z zasobów bibliotecznych, coś doradzi, poinstruuje, wreszcie wypo-
życzy mu potrzebne książki i dopełni wszelkich formalności z tym związanych. Dla 
klienta wizytówką biblioteki będzie ten właśnie pracownik. 

 Czy wszyscy pracownicy naszych placówek mają świadomość, jaka jest ich wi-
zerunkowa rola? Owa świadomość ma tym większe znaczenie, że placówki eduka-
cyjne to organizacje niedochodowe. W bibliotece, szkole, poradni nie mamy osob-
nego działu marketingu, w  którym pracuje grono dobrze opłacanych specjalistów 
zajmujących się badaniem rynku, opracowywaniem strategii, planowaniem i orga-
nizowaniem działań promocyjnych. Tymczasem w oświacie działają już od pewnego 
czasu mechanizmy rynkowe, rośnie konkurencja, a na to nałożył się dodatkowo niż 
demograficzny. Musimy więc sami podejmować działania promocyjne, pozyskiwać 
klientów, rozpoznawać ich potrzeby i dostosowywać do nich swoją ofertę – i to nie 
tylko doraźnie, akcyjnie; stale trzeba zabiegać o zaufanie klientów. Każdy pracownik 
powinien to robić na swoim odcinku pracy.

Warto kilka chwil poświęcić na zjawisko zwane efektem pierwszego wrażenia. Tu 
doskonale pasuje stwierdzenie Andrzeja Sapkowskiego, które warto mieć na uwa-
dze w  różnych sytuacjach: „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze 
wrażenie”1. Decyduje o tym kilka sekund. Są bardzo ważne, gdyż mamy skłonność 
do zapamiętywania właśnie tego pierwszego wrażenia. W tak krótkim czasie raczej 
nie zaprezentujemy całej gamy swoich intelektualnych możliwości oraz umiejętności 
zawodowych. A więc co zostanie zapamiętane, zanim nawet jeszcze zdążymy się ode-
zwać? Decydujący będzie wygląd – ubiór, postawa, mimika, spojrzenie, gesty. Jeśli to 
pierwsze wrażenie jest pozytywne, ludzie skłonni nam są, niejako „na kredyt”, przy-
pisać wiele pozytywnych cech (efekt aureoli, halo efekt). Odwrotnie jest w przypadku 
złego wrażenia przy pierwszym kontakcie (efekt Golema) – negatywny obraz długo 
pozostaje w pamięci i jest to, niestety, trwalsze zjawisko. Trzeba sporo czasu, by to złe 
wrażenie zatrzeć. To powinien mieć na względzie każdy pracownik, szczególnie ten 
pierwszego kontaktu. Być może klient tylko z nim będzie miał do czynienia, korzy-
stając z biblioteki, i odniesione wówczas wrażenie zaważy na opinii o całej placówce. 
Pamiętajmy też, że ludzie mają tendencję do zapamiętywania nie tylko informacji 
początkowych (efekt pierwszeństwa), ale także końcowych (efekt świeżości). Warto 
więc zadbać nie tylko o pierwsze wrażenie, ale także o to, w jaki sposób kończymy 
z kimś spotkanie i w jakich emocjach go pozostawiamy.

Spróbujmy sobie wyobrazić, że po raz pierwszy wchodzimy do biblioteki. Zwróć-
my uwagę na kilka aspektów – jak wygląda otoczenie i wejście, kto i  jak nas wita 
w holu, czy pomaga nam trafić do miejsca docelowego, czy pracownik pierwszego 

1  A. Sapkowski, Trochę poświęcenia, [w:] tegoż, Miecz przeznaczenia, Warszawa 1995, 
s. 193.
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kontaktu jest dla nas uprzejmy, czy nie okazuje zniecierpliwienia, czy stara się być 
pomocny w załatwieniu sprawy, jak wygląda jego stanowisko pracy.

Czasem dzwonimy do placówki, żeby uzyskać ważne dla nas informacje, a więc 
nasz pierwszy kontakt odbywa się przez telefon. I tu znów kilka pytań – czy w ogóle 
można się dodzwonić, po ilu sygnałach jest odbierany telefon, czy osoba odbierająca 
telefon przedstawia się, czy stara się być pomocna, czy oddzwania z informacją, gdy 
to wcześniej obiecała, czy jako rozmówca odnoszę wrażenie, że jestem kimś ważnym 
dla drugiej strony.

Z  powyższych przykładów wynika, że efektu pierwszego wrażenia nie moż-
na lekceważyć, bo zaważy na opinii o placówce klienta, który powinien poczuć, że 
w danym momencie dla pracownika nie ma nic ważniejszego. Powinien on odnieść 
wrażenie, że jest dobrze poinformowany, słuchamy go uważnie, jesteśmy pomocni, 
a kontakt przebiega w miłej atmosferze. Pamiętajmy też, że nic nie jest dane raz na za-
wsze – o wizerunek trzeba dbać nieustannie. Pracuje się na niego latami, a jakiś błąd, 
nieprzemyślana decyzja, kryzysowa sytuacja mogą zniweczyć wcześniejsze wysiłki. 
Utraconą reputację jest bardzo trudno odzyskać.

Co to znaczy kompetentny pracownik? Nie wchodząc w definicje kompetencji, 
bo jest ich wiele, poprzestańmy na tym, że jest to swego rodzaju mieszanka wie-
dzy, umiejętności i postaw. Znajdą się tam kwalifikacje zdobyte drogą formalnego 
przygotowania do zawodu, ale także wiele innych sprawności niezbędnych do pracy 
i funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przykładowo bibliotekarz 
pełni wiele ról: to ekspert w swojej dziedzinie, ale także operator baz danych, znawca 
technologii informacyjnych, badacz, planista, organizator, doradca, przewodnik, na-
uczyciel i wychowawca. Jest sprawny w komunikacji, negocjowaniu, rozwiązywaniu 
konfliktów, otwarty na wiedzę i nowe umiejętności czytelników, kreatywny, poszuku-
jący. Ta lista wydaje się nie mieć końca. To prawdziwy człowiek do zadań specjalnych.

Nawet jeśli instytucja ma samych kompetentnych pracowników, nie gwarantuje 
to sukcesu wizerunkowego. Nie pomogą najlepsze akcje promocyjne kierowane do 
klientów zewnętrznych bez pracy wewnątrz organizacji, dobrej komunikacji, zaufa-
nia, współpracy, budowania wspólnoty. Stąd powiedzenie „PR zaczyna się w domu”2. 
Jeśli nie ma dobrej komunikacji, współpracy i wzajemnego zaufania, a pracownicy 
czują się źle traktowani i niedoceniani, to ten fakt na pewno odbije się na zewnętrz-
nym wizerunku instytucji. Ich opinia jest bowiem najbardziej wiarygodna dla oto-
czenia, bo pochodzi z samego źródła. Stąd postulat dla dyrektorów – pracownicy są 
najlepszymi ambasadorami swojej firmy, a więc trzeba o nich dbać. Wiąże się to z naj-
ważniejszymi wartościami przywództwa edukacyjnego, takimi jak szacunek, zaufa-
nie, odpowiedzialność, otwartość, dialog, służebność, partycypacja, wiarygodność3.

2  B. Rozwadowska, Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 116.
3  R. Batko, O wartościach w przywództwie edukacyjnym, [w:] Przywództwo edukacyjne: zapro-

szenie do dialogu, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2015, s. 97-104.
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Zwykło się mawiać, że najważniejszy jest klient. Ale kompetentny pracownik jest 
co najmniej tak samo ważny jak klient. Jeśli jest doceniany, to czerpie satysfakcję 
z pracy, chętnie się angażuje w różne zadania, rozwija swój warsztat, jest kreatywny 
i otwarty. A wtedy swoim profesjonalizmem, wiarygodnością i walorami osobowo-
ściowymi jest w stanie przysporzyć placówce wielu klientów.
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Abstrakt

Omawiając elementy składające się na profesjonalny wizerunek placówki oświatowej, au-
torka podkreśla przede wszystkim rolę pracownika: jego wygląd zewnętrzny, sposób ko-
munikowania się, organizację stanowiska pracy, merytoryczne przygotowanie, sumienność, 
punktualność, takt, życzliwość i uśmiech. Z kolei kadra kierownicza powinna mieć na uwa-
dze właściwe motywowanie pracowników oraz dbać o relacje wewnętrzne w instytucji. Pro-
fesjonalny pracownik, który jest jednocześnie doceniany i pracuje w dobrej atmosferze, jest 
w stanie przysporzyć placówce wielu klientów.

Summary

Discussing the elements that make up a professional image of an educational institution, the 
author above all emphasizes the role of employees: their appearance, way of communicat-
ing, organization of their duties, workskills, diligence, punctuality, tactfulness, kindness and 
smile. In turn, the management team should keep in mind motivating employees and car-
ing for internal relations in the institution. Professionals who are appreciated and work in 
a good atmosphere will be able to encourage more clients to use the institution.

Słowa kluczowe: wizerunek, kompetencja, pracownik, promocja, public relations

Key words: image, competence, employee, promotion, public relations
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Jeśli pragniecie wychować dzieci na jednostki zdolne i inteligentne, umiejące iść na-
przód z podniesioną głową i dokonywać wyboru swych zadań, musicie zabrać się 
do tego inaczej. Musicie znaleźć taki sposób, który pozwoli waszym koźlętom za-
chować zdrowy apetyt na młode, miękkie pędy i  subtelny instynkt, który każe im 
skubać ostrożnie podejrzane zioła, a także tę pełnię życia, która zdaje się żywić wio-
sną i pięknem1.

Nawiązując do cytowanej wyżej myśli Celestyna Freineta, można śmiało powie-
dzieć, że zarówno innowacje pedagogiczne, jak i projekty edukacyjne są tymi wła-
ściwymi sposobami na wyzwalanie kreatywności uczniów i  nauczycieli. Biblioteki 
pedagogiczne w  ramach kompleksowego wspomagania szkół i  placówek inicjują 
działania umożliwiające wdrażanie nowatorskich rozwiązań zgodnie z  polityką 
oświatową Unii Europejskiej, ustawą o polskim prawie oświatowym i podstawami 
programowymi kształcenia ogólnego. 

W przygotowanym pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa Raporcie dla UNE
SCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku zaprezentowano 
analizę wymagań edukacyjnych stojących przed współczesną szkołą oraz szkołą 
przyszłości. Autorzy Raportu podkreślają, że „rozwój społeczeństw informacyjnych 
oraz stały postęp technologiczny […] uwypuklają rolę, jaką odgrywają zdolności 
intelektualne i poznawcze. […] Chodzi zatem o przygotowanie ludzi do innowacji, 

1 C. Freinet, Gawędy Mateusza, [w:] E. Fi l ipiak, H. Smolińska-Rębas, Od Celestyna Frei
neta do edukacji zintegrowanej: w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak or
ganizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka, Bydgoszcz 2000, s. 46.
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zdolnych rozwijać się, dostosowywać do szybko zmieniającego się świata, do kontro-
lowania zmian”2. 

Komisja wskazała również cztery istotne filary – aspekty kształcenia, wokół któ-
rych powinna być organizowana edukacja, a które dla każdej jednostki są filarami jej 
wiedzy:
 ӹ uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobyć narzędzia rozumienia rzeczywistości, 
 ӹ uczyć się, aby działać – czyli móc oddziaływać na swoje środowisko, 
 ӹ uczyć się, aby żyć wspólnie – czyli współpracować z innymi na różnych płaszczy-

znach działalności ludzkiej, 
 ӹ uczyć się, aby być – czyli podejmować działania mające na celu wszechstronny 

rozwój jednostki. 

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska stanęła przed koniecznością porządko-
wania zachowań edukacyjnych nauczycieli zorientowanych na kształtowanie kom-
petencji kluczowych uczniów, definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw odpowiednich do sytuacji życiowych. Zalecenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie ucze
nia się przez całe życie wskazało kompetencje kluczowe jako te, których wszystkie 
osoby we współczesnym świecie potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, 
do bycia aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia3.

W dokumencie tym wymieniono osiem kompetencji kluczowych: 
 ӹ porozumiewanie się w języku ojczystym,
 ӹ porozumiewanie się w językach obcych, 
 ӹ kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 
 ӹ kompetencje informatyczne, 
 ӹ umiejętność uczenia się, 
 ӹ kompetencje społeczne i obywatelskie, 
 ӹ inicjatywność i przedsiębiorczość, 
 ӹ świadomość i ekspresja kulturalna.

Ostatnie lata przyniosły wiele działań związanych z wprowadzaniem do placówek 
innowacji pedagogicznych. Jak podaje Erich Petlák w publikacji Innowacje w naucza
niu szkolnym, pojęcie to zaczęło być coraz częściej stosowane w dydaktyce od drugiej 
połowy XX wieku4. Działania innowacyjne dotyczyły początkowo treści kształcenia, 
później przeniosły się na takie obszary jak metodyczne aspekty pracy nauczyciela, 

2 Edukacja – jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw 
Edukacji dla XXI wieku, pod przewod. Jacquesa’a Delorsa, Warszawa 1998, s. 69-70. 

3 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 18 grudnia 2006 w  sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), (Dz. Urz. UE 2006, L 394, 
s. 10-18).

4 E. Pet lák, Innowacje w nauczaniu szkolnym, przeł. A. S obótka, Kraków 2017, s. 9-10.
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reformy w systemie szkolnym, nowatorstwo w funkcjonowaniu placówek edukacyj-
nych czy innowacje w funkcjonowaniu jednostki. Regulacje dotyczące działalności 
innowacyjnej znajdziemy w  ustawie Prawo oświatowe5. Dwa najważniejsze zapisy 
dotyczą:
 ӹ obowiązku tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, 

w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 1 pkt 3), 
 ӹ konieczności zapewnienia przez system oświaty kształtowania u  uczniów po-

staw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia inno-
wacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 
pkt 18). 

Zajęcia innowacyjne odbywać się mogą np. w ramach realizacji projektów edu-
kacyjnych. Upowszechnienie projektów edukacyjnych jest odpowiedzią edukacji na 
pilną potrzebę rozwoju kapitału społecznego w Polsce. W rządowej strategii „Polska 
2030” uznano to za jedno z dziesięciu kluczowych wyzwań w perspektywie najbliż-
szych 20 lat. Jak podają Judy Harris Helm i Lilian Katz, metoda projektów jest „spo-
sobem wspierania aktywnego, zaangażowanego i celowego uczenia się oraz rozwoju 
intelektualnego, a dla niektórych nauczycieli może stać się początkiem nowego, sku-
teczniejszego sposobu uczenia i zwracania baczniejszej uwagi na potrzeby dziecka”6. 
Niedawno wprowadzona podstawa programowa akcentuje metodę projektu w spo-
sób wyjątkowy. Czytamy w niej: 

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym ży-
ciu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca 
w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub 
indywidualnych oraz organizacja i  zarządzanie projektami. Zastosowanie metody 
projektu, oprócz wspierania w  nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, po-
maga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia 
stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, orga-
nizacyjnych lub metodycznych7. 

5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 art. 1 pkt 18, art. 44 
ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1).

6 J. H. Helm, L. Katz, Mali badacze: metoda projektu w edukacji elementarnej, przeł. E. Pul-
kowska, Warszawa 2003, s. 23.

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro
gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko
wanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 
(Dz.U. z 2017, poz. 356, załącznik nr 2).
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Pojęcie i  nazwa „projekt” pochodzi z  języka włoskiego od słowa progetto8. Na-
zywano tak praktyczne ćwiczenia edukacyjne, które już w XVI wieku wykonywali 
studenci architektury w  Accademia di San Luca w  Rzymie. Podstawowe cechy tej 
metody w renesansowym ujęciu to: 
 ӹ orientowanie się na osobę uczącą się (uczenie się samodzielne poprzez realizację 

większego przedsięwzięcia), 
 ӹ orientowanie się na rzeczywistość (rozwiązywanie problemów praktycznych 

w warunkach pozaszkolnych), 
 ӹ orientowanie się na produkt (wykorzystywanie wiadomości z różnych dyscyplin 

naukowych, aby stworzyć projekt w postaci szkicu, planu lub modelu). 

Obecnie metoda projektu traktowana jest jako jedna z metod nauczania, które 
bazują na aktywności własnej uczących się, dają możliwość odejścia od nauczania 
przedmiotowego na rzecz działań o  charakterze interdyscyplinarnym, co pozwala 
stworzyć w umyśle dziecka scalony obraz świata na podstawie ustalonych wcześniej 
założeń. Polega ona bowiem na „wykonaniu przez grupę uczniów większego zada-
nia, zaczynając od samodzielnego sformułowania tematu – zadania, poprzez poszu-
kiwanie rozwiązania i jego realizację, aż do zaprezentowania wyników”9. Dzięki temu 
kształtuje się osobę kreatywną. Robert Gloton i Claude Clero charakteryzują osobę 
kreatywną jako wrażliwą na świat, jej myślenie zaś opisują jako płynne, mobilne oraz 
niezależne10. Osoba taka nie boi się podejmować ryzyka, jest otwarta na nowe do-
świadczenia, a ponadto wykazuje wysoki poziom dyscypliny oraz wytrwałość. Pro-
jekt edukacyjny realizowany jest przez uczniów pod opieką kreatywnego nauczyciela, 
który powinien pamiętać o swoistym „dekalogu” zachowań11:
 ӹ wspieraj, a nie wyręczaj swoich uczniów,
 ӹ pozwól uczniom poczuć się „właścicielami” wykonywanego projektu, 
 ӹ pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań,
 ӹ zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów, 
 ӹ zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji,
 ӹ stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwiązań,
 ӹ zachęcaj do analizy popełnionych błędów i  wyciągania z  nich wniosków na 

przyszłość,
 ӹ pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim począt-

kowym wyobrażeniem o nim, 

8 Jak aktywizować uczniów: metoda projektu edukacyjnego, Kielce 2015, s. 2, http://sodmidn.kiel 
ce.eu/sites/sodmidn.kielce.eu/files/biuletyny/Biuletyn%20Jak%20aktywizowa%C4%87%20
uczni%C3%B3w.pdf [dostęp: 30 X 2018].

9 E. Goźl ińska, Nie lekcje, lecz zajęcia edukacyjne, Warszawa 2004, s. 27.
10 R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, przeł. I. Wojnar, Warszawa 1988, s. 53-55.
11 A. Mikina, B. Z ając, Metoda projektów: poradnik dla nauczycieli i  dyrektorów gimnazjów, 

Warszawa 2012, s. 88-89.
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 ӹ pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w grupie,
 ӹ współpracuj z  innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet przedmiotowy, 

ma pewien wymiar interdyscyplinarny.

Praca przy realizacji projektów to niezwykle absorbujące zajęcie. Patrząc z humo-
rem na nauczyciela koordynującego projekt, można powiedzieć, że powinien mieć:
 ӹ pojemną głowę na kłębiące się w niej pomysły,
 ӹ wielkie oczy, by widzieć więcej od innych,
 ӹ uśmiech od ucha do ucha, by otwierać ludzkie serca,
 ӹ uszy jak radary NASA,
 ӹ szyję giętką niczym wąż, by obracać głową we wszystkie strony,
 ӹ przynajmniej trzy pary rąk z wymiennymi końcówkami,
 ӹ silne nogi jak u hobbita, by to wszystko udźwignąć.

Niestety wszystkie te zalety na nic się czasami zdadzą, ponieważ efekt końcowy 
projektu może nie mieć wiele wspólnego z początkowymi założeniami.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w War-
szawie Filia w Grodzisku Mazowieckim od wielu już lat współpracuje z kreatywny-
mi nauczycielami i uczniami przy realizacji projektów edukacyjnych. Wszystkie te 
projekty są wpisane w organizację lokalnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym i  społecznym oraz objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Mia-
sta. Od lat sponsorują je władze gminy Grodzisk Mazowiecki, powiatu grodziskiego 
i Dyrekcja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Warszawie. Co ważne, są one częścią innych dużych projektów pilotażowych re-
alizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pracownicy biblioteki 
pedagogicznej uczestniczyli w ostatnim czasie w dwóch projektach ORE – Wspoma-
ganie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz Szkoła 
Ćwiczeń. Wspólnie z nauczycielami szkół i przedszkoli wypracowali nie tylko mate-
riały do wdrożenia tych projektów w całym kraju, ale także podjęli konkretne dzia-
łania, realizując zadania na terenie biblioteki pedagogicznej. W efekcie komplekso-
wym wspomaganiem zostały objęte dwa przedszkola i dwie szkoły z terenu powiatu 
grodziskiego. W  ramach przydzielonych bibliotece zadań zrealizowane zostały już 
trzy projekty edukacyjne, a dwa kolejne będą wdrażane w roku szkolnym 2018/2019. 
Ponadto zakupiono i przekazano placówkom na czas trwania projektów, w ramach 
wypożyczeń międzybibliotecznych, pomoce dydaktyczne i  książki wskazane przez 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Sprawozdanie z przebiegu projektów zostało prze-
kazane wydziałom oświaty w gminie i starostwie. Realizacja projektów edukacyjnych 
okazała się więc świetnym sposobem na integrację środowiska oświatowego oraz 
uatrakcyjnienie oferty biblioteki. 
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Abstrakt 

Tekst przedstawia główne założenia innowacyjnego podejścia do kształcenia, w którym naj-
istotniejszy jest rozwój aktywności uczących się, tworzenie postaw przedsiębiorczości i kre-
atywności. Autorka omawia formy uczenia się, które w pełni mogą realizować innowacyjne 
nauczanie – kształcenie kompetencji kluczowych oraz pracę metodą projektu. Przedstawio-
ne zostały także przykłady projektów edukacyjnych realizowanych przy czynnym współ-
udziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warsza-
wie Filia w Grodzisku Mazowieckim.
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Summary

The text presents the main assumptions of the innovative approach to education, whose 
most important aspect is the development of learners’ activity, promoting entrepreneurial 
attitudes and creativity. The author discusses forms of learning that can fully implement the 
notion of innovative teaching - shaping key competences and working in the project meth-
od. The work also presents examples of educational projects carried out with active partici-
pation of the  Grodzisk Branch of Pedagogical Provincial Library in Warsaw.

Słowa kluczowe: innowacja pedagogiczna, projekty edukacyjne, kompetencje kluczowe, 
wspomaganie szkół

Key words: pedagogical innovation, educational projects, key competences, school support
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Załącznik nr 1

Z pszczółką Mają poznajemy świat – projekt edukacyjny realizowany w ramach kom-
pleksowego wspomagania przedszkoli przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Grodzisku Mazowieckim w za-
kresie rozwijania kompetencji kluczowych przedszkolaków. 
1.  Cel ogólny: rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci.
2.  Cele szczegółowe:
Dziecko:
•	 szanuje	emocje	swoje	i innych	osób,
•	 przedstawia	swoje	emocje	 i uczucia,	używając	charakterystycznych	dla	dziecka	

form wyrazu, 
•	 docenia	emocjonalną	wartość	otoczenia	przyrodniczego	jako	źródła	satysfakcji	

estetycznej,
•	 przejawia	poczucie	własnej	wartości	jako	osoby,	wyraża	szacunek	wobec	innych	

osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze,
•	 odczuwa	i wyjaśnia	swoją	przynależność	do	rodziny,	narodu,	grupy	przedszkol-

nej itp.
•	 używa	zwrotów	grzecznościowych	podczas	powitania	i pożegnania,
•	 obdarza	uwagą	inne	dzieci	i osoby	dorosłe,
•	 komunikuje	się	z dziećmi	i osobami	dorosłymi,	wykorzystując	komunikaty	wer-

balne i pozawerbalne,
•	 wyraża	swoje	rozumienie	świata,	zjawisk	i rzeczy	znajdujących	się	w bliskim	oto-

czeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, 
gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych),

•	 wyraża	swoje	rozumienie	świata,	zjawisk	i rzeczy	znajdujących	się	w bliskim	oto-
czeniu za pomocą języka mówionego, 

•	 posługuje	się	językiem	polskim,
•	 odróżnia	elementy	świata	fikcji	od	realnej	rzeczywistości,	
•	 wymienia	nazwę	swojego	kraju	i jego	stolicy,	rozpoznaje	symbole	narodowe	(go-

dło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte 
w podaniach, przysłowiach, legendach i bajkach, 

•	 orientuje	się,	że	Polska	jest	jednym	z krajów	Unii	Europejskiej,
•	 rozumie	bardzo	proste	polecenia	w języku	obcym	nowożytnym	i reaguje	na	nie,	
•	 używa	wyrazów	i zwrotów	mających	znaczenie	dla	danej	zabawy	lub	innych	po-

dejmowanych czynności.

3.  Czas realizacji projektu: ……………………………………………………………

4.  Odbiorcy: projekt przeznaczony jest dla uczniów klas „0” przedszkola, będzie re-
alizowany przez wychowawców grup w danym roku szkolnym. Koordynatorami 
projektu są: …………………
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5.  Zasady udziału w projekcie: udział dzieci z grup „0”, projekt zaplanowany jest na 
trzy kolejne lata i będzie dotyczył kolejno Europy, Azji i Afryki. W roku szkol-
nym …………………………… zaprezentowane będą dzieciom następujące 
państwa: Polska, Finlandia, Niemcy, Francja, Włochy, Ukraina; dzieci aktywnie 
uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, a po zakończeniu 
wykonają ilustrację nawiązującą do tematu dowolną techniką plastyczną indy-
widualnie lub grupowo; prace dzieci będą eksponowane na tablicy danej grupy; 
podsumowaniem projektu będzie uroczystość zorganizowana w maju, podczas 
której każda z grup zaprezentuje krótki występ artystyczny prezentujący ulubio-
ny kraj z poznanych podczas projektu; uczestnicy projektu otrzymają nagrody 
i dyplomy ufundowane przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, Starostwo Powiatu 
Grodziskiego i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Warszawie. 

6.  Ewaluacja nastąpi w  czerwcu poprzez przeprowadzenie wywiadów z  dziećmi 
i nauczycielami biorącymi udział w projekcie. 

7.  Harmonogram realizacji projektu na rok szkolny 2017/18:

Realizator Zadanie Termin Środki
Nauczyciele 
przedszkola

1. Zapoznanie uczniów z projektem

2. Umieszczenie informacji o realiza-
cji projektu na stronie internetowej 
przedszkola 

3. Umieszczenie w  salach grup „0” 
map fizycznych Polski i Europy

4. Przygotowanie i  zaprezentowanie 
dzieciom prezentacji komputerowych 
dotyczących najciekawszych i najbar-
dziej istotnych informacji o omawia-
nych państwach

5. Wyjazd do Warszawy do Instytutu 
Kultury Francuskiej

6. Spotkanie z  rodowitym Włochem 
osiadłym w Polsce

7. Prezentacja prac plastycznych wy-
konanych przez dzieci

ostatni tydzień 
października 
2017

ostatni tydzień 
października 
2017

ostatni tydzień 
października 
2017

cały okres trwa-
nia projektu 

marzec 2018

kwiecień 2018

cały okres trwa-
nia projektu 

literatura, pomo-
ce dydaktyczne, 
materiały piśmien-
nicze, papiernicze 
i plastyczne, atlasy 
geograficzne, mapy 
fizyczne świata, 
Europy i Polski
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Realizator Zadanie Termin Środki
8. Uczenie dzieci kilku podstawowych 
zwrotów grzecznościowych w  języku 
omawianego kraju 

9. Przygotowanie z  dziećmi progra-
mów artystycznych dotyczących wy-
branego kraju 

10. Zorganizowanie uroczystości ro-
dzinnej w  celu prezentacji progra-
mów artystycznych dzieci z grup „0”

11. Ustalenie z  firmą cateringową 
menu charakterystycznego dla pre-
zentowanego w danym dniu państwa

cały okres trwa-
nia projektu

kwiecień/maj 
2018 

maj/czerwiec 
2018

cały okres trwa-
nia projektu

Kierownik
Filii PBW 

1. Koordynowanie projektu

2. Spotkanie szkoleniowe dla nauczy-
cieli na temat Rozwijanie kompetencji 
kluczowych dzieci w przedszkolu

3. Poprowadzenie zajęć przybliżają-
cych dzieciom Polskę i Finlandię

4. Zdobycie środków finansowych na 
realizację projektu

cały okres trwa-
nia projektu

październik 2017

listopad/ 
grudzień 2017

cały okres trwa-
nia projektu

środki finansowe 

Pracownik 
PBW 

1. Poprowadzenie zajęć przybliżają-
cych dzieciom Niemcy i Włochy

styczeń/luty 2018 literatura przedmio-
tu, pomoce dydak-
tyczne, teatrzyk 
kamishibai

Pracownik 
PBW 

1. Poprowadzenie zajęć przybliżają-
cych dzieciom Francję

marzec 2018 literatura przedmio-
tu, pomoce dydak-
tyczne, teatrzyk 
kamishibai

Pracownik 
PBW 

1. Poprowadzenie zajęć przybliżają-
cych dzieciom Ukrainę

2. Przygotowanie dyplomów dla 
uczestników konkursu Zapraszamy 
na wycieczkę do…

kwiecień 2018

maj/czerwiec 
2018

literatura przedmio-
tu, pomoce dydak-
tyczne, teatrzyk 
kamishibai

Koordynator 
projektu 
w przed-
szkolu

Koordynowanie przebiegu projektu, 
przygotowanie sprawozdania z  reali-
zacji projektu 

cały okres trwa-
nia projektu 

Realizatorzy projektu:    Zatwierdzam do realizacji:



Beata Kania, Lidia Marzec
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

Promocja Biblioteki Pedagogicznej 

w Tarnowie – metody i formy

Biblioteki coraz chętniej i częściej wykorzystują w swojej pracy elementy marketingu, 
promocji i public relations. Jako placówki usługowe muszą sprostać wyzwaniu pozy-
skiwania klienta, w tym przypadku czytelnika, który wbrew stereotypom nie rekru-
tuje się wyłącznie spośród nauczycieli i studentów, lecz z szerokiego grona odbior-
ców. Aby go pozyskać i zapewnić mu wysoką jakość usług, nauczyciele bibliotekarze 
muszą znać podstawowe zasady pracy z klientem. Początkowo specjaliści zajmujący 
się marketingiem nie dostrzegali środowiska oświatowego jako obszaru, w którym 
można zastosować działania marketingowe. W  ostatnich latach sytuacja ta uległa 
zmianie i na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej publikacji omawiających 
to zagadnienie.

Teoretyk i praktyk w dziedzinie bibliotekoznawstwa profesor Jacek Wojciechow-
ski w swojej książce Marketing w bibliotece o potrzebie promowania bibliotek pisał 
już w 1993 roku. Według niego „biblioteczna promocja polega, po pierwsze, na po-
wiadomieniu rzeczywistych i potencjalnych klientów o repertuarze i lokalizacji ofe-
rowanych usług. Ale jednocześnie – na przekonaniu ich do pożytków z tych usług 
wynikających oraz na takim zorganizowaniu podaży i dystrybucji, żeby korzystanie 
z usług było możliwe i łatwe”1.

W 2016 roku Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wprowadziła nową identyfi-
kację wizualną. Celem tej zmiany było „odświeżenie” i wzmocnienie wizerunku pla-
cówki. Wikipedia definiuje identyfikację wizualną jako: „podstawowe narzędzie słu-
żące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli 
i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji 

1 J. Wojciechowski, Marketing w bibliotece, Warszawa 1993, s. 100.
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rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny 
jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji”2.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.: 
 ӹ logo, 
 ӹ kolorystyka, 
 ӹ krój pisma, 
 ӹ wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz, 
 ӹ wygląd produktów oraz ich opakowań, 
 ӹ szata zewnętrzna materiałów promocyjnych. 

Budowanie wizerunku. System identyfikacji wizualnej

W  województwie małopolskim jako jednym z  pierwszych w  Polsce wprowadzony 
został System Koordynacji Marki Małopolska. Kreowaniem wizerunku i działaniami 
promującymi województwo zajmuje się Departament Marki Małopolska, z którym 
współpracują pozostałe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego prowadzone przez 
województwo, w tym również tarnowska biblioteka. Każda jednostka wyznacza łącz-
nika, który współdziała z Departamentem w planowaniu działań marketingowych 
swojej placówki i jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie Systemu Identyfikacji 
Wizualnej3, czuwając nad poprawnym i spójnym wizerunkiem marketingowym.

Działania podjęte przez województwo stały się impulsem do odświeżenia we-
wnętrznego systemu identyfikacji wizualnej biblioteki. W 2016 roku w placówce za-
padła decyzja o zmianie logo. Miało być ono dynamiczne i nowoczesne oraz nawią-
zywać w swej kolorystyce do barw województwa. Projektując logo, wzięto pod uwagę 
wszystkie wymogi formalne, które są zawarte w definicji znaku. Mówiąc o budowie 
logo, często zamiennie stosuje się pojęcia logo i logotyp. Nie jest to prawidłowe. Na 
logo składają się (Il. 1) sygnet (ilustracja) i logotyp (napis). Każdy z elementów logo 
można stosować oddzielnie. 

Poprzednie logo Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie, mimo iż nawiązywało 
w  swej stylistyce do herbu miasta Tarnowa, wymagało zmiany i  dostosowania do 
nowoczesnych trendów stosowanych we współczesnym projektowaniu graficznym. 
Aktualne logo powstało w wyniku konkursu, w którym udział wzięli uczniowie Ze-
społu Szkół Plastycznych w  Tarnowie. Projekt konkursowy został zmodyfikowany 
i ostatecznie przyjął obecny kształt (Il. 2).

2 Identyfikacja wizualna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Identyfikacja_wizualna [dostęp: 30 X 
2018].

3 Logo / System Identyfikacji Wizualnej, https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-
identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego [dostęp: 30 X 2018]; System Identyfikacji 
Wizualnej Województwa Małopolskiego, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/logo 
typy/MANUAL-web.pdf [dostęp: 30 X 2018].
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Il. 1. Budowa logo (oprac. graf. L. Marzec)

Il. 2. Logo Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie (oprac. graf. A. Szarkowicz)

Filie biblioteczne otrzymały logo ze zróżnicowanymi logotypami (Il. 3). 

Il. 3. Logo filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie (oprac. graf. A. Szarkowicz)

Nowe logo wymusiło konieczność opracowania kolejnych elementów systemu 
identyfikacji wizualnej: papieru firmowego, teczek ofertowych, tabliczek z  ozna-
czeniem gabinetów i  wydziałów, roll-upa oraz indywidualnych i  firmowych wizy-
tówek. Dodatkowo logo biblioteki znalazło się na kalendarzach, statuetkach, smy-
czach i torbach konferencyjnych. Zawsze jest ono zamieszczane w towarzystwie logo 
Małopolski. 
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Spójny system identyfikacji wizualnej placówek województwa małopolskie-
go zakłada obowiązkowe umieszczanie na materiałach promocyjnych, obok znaku 
identyfikującego daną jednostkę, również logo Małopolski. Za tym idzie również 
konieczność zatwierdzania w Departamencie Marki Małopolska wszystkich projek-
tów graficznych, na których pojawia się logo Małopolski. Jest to rozwiązanie niekie-
dy uciążliwe, ale słuszne, mające na celu ujednolicenie komunikacji marketingowej 
regionu.

Formy promocji biblioteki

Organizując różnorodne wydarzenia edukacyjne, Biblioteka Pedagogiczna w Tarno-
wie przygotowuje i dystrybuuje plakaty. Plakat jest jednym z podstawowych druków 
informacyjnych. Podaje on najważniejsze dane o wydarzeniu, które promuje, a jego 
elementy graficzne są nie mniej ważne niż informacja tekstowa. Graficznym opraco-
waniem plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę 
zajmuje się bibliotekarz pracujący w Wydziale Zbiorów Multimedialnych. Na potrze-
by wydziału został zakupiony program CorelDRAW. Pozwala to uniknąć kosztów 
związanych z zakupem grafik, a biblioteka nie ponosi ryzyka związanego z ochro-
ną praw autorskich, które pojawia się przy pobieraniu gotowych plików graficznych 
z Internetu. Korzystając z podanych linków na stronie internetowej Biblioteki Peda-
gogicznej w Tarnowie, można zobaczyć niektóre projekty plakatów4. 

Typowym elementem identyfikacyjnym wszystkich bibliotek są zakładki do 
książek. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie opracowuje i drukuje kilka projektów 
zakładek. Są one dostępne w różnych miejscach biblioteki, a także rozdawane czy-
telnikom podczas zapisu. Na zakładkach umieszcza się dane teleadresowe biblioteki 
i informacje, które mają za zadanie ułatwić czytelnikowi kontakt z placówką i poin-
formować go m.in. o godzinach otwarcia. Podobne funkcje spełnia corocznie wyda-
wany kalendarz.

Bardzo ważnym kanałem promocji placówki, jej zbiorów i organizowanych przez 
nią przedsięwzięć jest Internet. Ograniczony budżet biblioteki nie pozwala na za-
trudnienie profesjonalistów do tworzenia i prowadzenia stron internetowych. Dlate-
go też ważne jest takie zorganizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego 

4 Konkurs Pieśni Patriotycznej i Poezji Śpiewanej, https://bpt.edu.pl/index.php/wydarzenia/209-
konkurs-piesni-patriotycznej-i-poezji-spiewanej [dostęp: 30 X 2018]; Konkurs recytatorski 
twórczości Zbigniewa Herberta „Pan od poezji”, https://bpt.edu.pl/index.php/wydarzenia/196-
konkurs-recytatorski-tworczosci-zbigniewa-herberta-pan-od-poezji [dostęp: 30 X 2018]; Lato 
w  mieście: bezpieczne wakacje. Tarnów 2018, https://bpt.edu.pl/index.php/wydarzenia/217-
wakacje-w-bibliotece-pedagogicznej-w-tarnowie [dostęp: 30 X 2018]; Konkurs Plastyczny na 
plakat 11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości (Tarnów Pierwszy Niepodległy), https://bpt. 
edu.pl/index.php/wydarzenia/170-konkurs-plastyczny-na-plakat-11-listopada-narodowe-swie 
to-niepodleglosci-tarnow-pierwszy-niepodlegly [dostęp: 30 X 2018]. 
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nauczycieli, aby zdobyć wiedzę i umiejętności w  tym zakresie. Dodatkowo można 
wykorzystać doświadczenie specjalistów prowadzących szkolenia do oceny strony 
internetowej oraz profilu na Facebooku i wprowadzić ewentualne zmiany na podsta-
wie ich wskazówek.

W  dobie Internetu strona WWW jest wizytówką każdej instytucji. Najczęściej 
bywa też pierwszym kontaktem czytelnika poszukującego informacji o książce z bi-
blioteką, dlatego musi być ona czytelna, intuicyjna i przyjazna w obsłudze. Poprzed-
nia wersja strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wymagała od-
nowienia. Pomimo że spełniała swoje zadania, nie odpowiadała aktualnym trendom. 
Po wprowadzonych poprawkach jej wygląd uległ całkowitej zmianie. Tło zostało 
rozjaśnione, wprowadzony został prosty krój czcionki, a menu zaprojektowano tak, 
by było dla czytelnika jak najbardziej intuicyjne. W  efekcie strona jest przejrzysta 
i przyjazna dla użytkownika (Il. 4). 

Il. 4. Oferta edukacyjna na stronie internetowej biblioteki (oprac. graf. A. Szarkowicz)

Poszczególne elementy strony zmieniają się w związku z różnymi świętami, rocz-
nicami lub wydarzeniami. Na poniższych grafikach znajdują się przykłady belki stro-
ny internetowej w wersji świątecznej (Il. 5), promującej działalność edukacyjną (Il. 6) 
oraz związanej z przeprowadzką (Il. 7), która wiązała się z dłuższym zamknięciem 
biblioteki dla użytkowników.
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Il. 5. Baner strony internetowej w okresie świątecznym (oprac. graf. A. Szarkowicz)

Il. 6. Baner strony internetowej reklamujący ofertę edukacyjną biblioteki 
(oprac. graf. A. Szarkowicz)

Il. 7. Baner strony internetowej informujący o przeprowadzce biblioteki 
(oprac. graf. A. Szarkowicz)

Instytucja, która chce trafić do szerokiego grona odbiorców, wykorzystuje po-
pularność mediów społecznościowych i zakłada profil na Facebooku. Prowadzenie 
fanpage’a daje możliwość dotarcia do nowych osób, potencjalnych odbiorców usług 
biblioteki. Należy pamiętać, że czytelnikom lubiącym facebookowy profil biblioteki 
trzeba dać coś więcej niż użytkownikom strony internetowej. Facebook i  jego nie-
co luźniejsza formuła daje okazję do bardziej swobodnych wpisów, bezpośredniego 
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zwracania się do odbiorców, a także pozwala na ich zaangażowanie się w naszą dzia-
łalność. Fanpage Biblioteki Pedagogicznej informuje odwiedzające go osoby o zbliża-
jących się wydarzeniach, a przede wszystkim poleca ciekawą literaturę. W tym celu 
utworzono kilka cykli: Rekomendacja, Czytaj z bibliotekarzem oraz Literacki kalen-
darz adwentowy. Każdy post, który pojawia się na Facebooku w ramach danego cy-
klu, jest opatrzony charakterystyczną grafiką (Il. 8), której kolorystyka utrzymana 
jest w barwach logo biblioteki.

Il. 8. Graficzny wyróżnik cyklu Rekomendacja na Facebooku biblioteki 
(oprac. graf. A. Szarkowicz)

Cykl Czytaj z bibliotekarzem to spersonalizowane „polecanki”. Bibliotekarze reko-
mendują przeczytane i według nich warte polecenia książki, a swoim wizerunkiem 
i krótką opinią potwierdzają, że warto sięgnąć do prezentowanych pozycji. Przygoto-
wanie recenzji w cyklu Czytaj z bibliotekarzem jest pracochłonne, dlatego posty z tej 
serii pojawiają się raz w miesiącu. Grafiki prezentowane w ramach cyklu są dostępne 
na profilu Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie5. 

Promowanie zbiorów w  sieci przynosi niekiedy zadziwiająco szybki efekt. Tak 
dzieje się w przypadku promocji nowości książkowych. Specjaliści badający efekty 
promocji w mediach społecznościowych podkreślają skuteczność postów typu: Zo-
baczcie, właśnie dotarła do nas nowa partia książek. Wpadnijcie do biblioteki, zanim 
inni wypożyczą wszystkie. Zamieszczenie takiego posta na Facebooku tarnowskiej 
Biblioteki Pedagogicznej wywołało natychmiastowe zainteresowanie tytułami, które 
były widoczne na załączonym do niego zdjęciu. 

Szczególnej promocji wymagają zbiory multimedialne, ponieważ jeszcze nie 
wszyscy czytelnicy wiedzą, że w bibliotece pedagogicznej można wypożyczać płyty, 
audiobooki i dobre filmy. W związku z tym kilka razy w roku, zarówno na stronie 
internetowej, jak i w mediach społecznościowych, pojawiają się promocyjne posty. 
Dodatkowo w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie oraz w jej filii w Brzesku dzia-
łają Kluby Gracza. W  trakcie spotkań miłośników planszówek uczestnicy poznają 
zgromadzone w zbiorach biblioteki gry, a najprostszą i najprzyjemniejszą formą zgłę-
bienia ich reguł jest po prostu zagranie w nie. Inną formą promocji gier jest wykorzy-

5 Czytaj z bibliotekarzem: maj 2017, https://www.facebook.com/bptarnow/photos/a.228387870 
699804/648535732018347/?type=3&theater [dostęp: 30 X 2018]; Czytaj z  bibliotekarzem:  
lipiec 2017, https://www.facebook.com/bptarnow/photos/a.228387870699804/682852351920 
018/?type=3&theater [dostęp: 30 X 2018].
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stywanie ich w trakcie zajęć dydaktycznych. Świetnie sprawdzają się tutaj karty Dixit, 
kostki Story Cubes, Dobble itp. 

Korzystając z gier (planszowych, karcianych, terenowych, gier w wersji XXL), bi-
blioteka prowadzi zajęcia wakacyjne i feryjne. Wakacje w 2017 roku odbyły się pod 
nazwą Bibliogierki-tu czy-tam i cieszyły się wielką popularnością. W zajęciach wzięło 
udział blisko 500 dzieci spędzających lato w mieście. Warto zaznaczyć, że wszystkie 
gry znajdujące się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej mogą być wypożyczane.

Promocja działalności edukacyjnej

Oddzielny element pracy bibliotecznej stanowi działalność edukacyjna. Coraz więcej 
czasu, poświęcanego do tej pory przede wszystkim na pracę z książką i czytelnikiem, 
przeznacza się na organizowanie zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych 
oraz na wspomaganie nauczycieli. Dobrze przemyślana oferta edukacyjna gromadzi 
wokół biblioteki nową grupę użytkowników. W tarnowskiej placówce oferta opraco-
wywana jest przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informację o niej zamieszcza się na 
stronie internetowej w specjalnej zakładce (tutaj też znajduje się szerszy opis zajęć) 
oraz rozpowszechnia się w formie ulotek, które trafiają do bezpośrednich odbiorców. 
Ulotki roznoszone są do szkół, rozkładane w różnych ogólnie dostępnych miejscach 
w bibliotece i we współpracujących z biblioteką instytucjach oświatowych i kultural-
nych (Il. 9-10). Działalność edukacyjną systematycznie promuje się na Facebooku 
poprzez zamieszczanie wpisów o poszczególnych tematach oraz relacji z zajęć. 

Biblioteka oferuje również zajęcia wyjazdowe. Nie każda szkoła ma możliwość 
przyjazdu do biblioteki i wtedy bibliotekarz jedzie do niej. Dzięki takim rozwiąza-
niom zwiększa się grono zadowolonych odbiorców, a biblioteka poszerza zasięg swo-
jej działalności. 

Chociaż spotkania autorskie, wystawy, rajdy rowerowe i dyskusyjne kluby książki 
to aktywność typowa dla bibliotek publicznych, również w bibliotece pedagogicznej 
można stosować te popularyzujące działalność formy, nadając im jednak charakter 
edukacyjny i wychowawczy. Promując placówkę, jej zbiory i ofertę edukacyjną, warto 
wziąć udział w targach edukacyjnych organizowanych przez samorządy powiatowe 
(Il. 11). Ciekawie zaaranżowane stoiska, na których nie tylko można obejrzeć ekspo-
zycje książek, ale też sprawdzić swoje umiejętności np. w sztuce kaligrafii, przyciągają 
zwiedzających targi i pokazują inne oblicze biblioteki. 

Niezwykle ważna we wszystkich działaniach marketingowych jest współpraca 
z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki niej w zaprzyjaźnio-
nych instytucjach pojawiają się plakaty i ulotki informujące o przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez bibliotekę. Można też zorganizować wybrane imprezy wspólnie. 
Przykładem takich działań była premiera Lata Muminków w  tarnowskim Teatrze  
im. Ludwika Solskiego. Biblioteka ogłosiła konkurs na plakat do spektaklu. Teatr 
ufundował bilety dla laureatów, a wszyscy przychodzący na spektakl mogli podziwiać 
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prace nadesłane na konkurs, które zawisły 
w holu teatru, gdzie została zorganizowana 
ich wystawa6.

Kolejnym przykładem współpracy lo-
kalnej, w tym przypadku z nadleśnictwem, 
oraz nie tylko rekreacyjnego, ale również 
edukacyjnego charakteru bibliotecznych 
wydarzeń jest edycja ogólnopolskiej akcji 
pod nazwą Odjazdowy Bibliotekarz zor-
ganizowanej w brzeskiej filii w 2017 roku. 
Tematem przewodnim rajdu rowerowego 
były drzewa, celem wyprawy polana nad-
leśnictwa i  spotkanie z  leśniczym, który 
przekazał uczestnikom ciekawostki na te-
mat drzew. W 2018 roku lokalni pszczela-
rze edukowali o potrzebie ochrony pszczół 
i częstowali miodem ze swoich pasiek. Te-
mat zainspirował bibliotekarzy szkolnych 
i  pedagogicznych z  regionu powiatu brze-
skiego do opracowania projektu edukacyj-
nego łączącego nauczanie języka angiel-
skiego z wiedzą o pszczołach7.

W  Tarnowie podczas rajdu Odjazdowy 
Bibliotekarz nauczyciel historii opowie-
dział uczestnikom o  trudnych wojennych 
losach regionu i  symbolice zwiedzanych 
miejsc. W  2018 roku rajd związany był 
z  obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości i odbył się w rodzin-
nym gospodarstwie Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach. Co roku Odjazdowy 
Bibliotekarz wpisuje się w  obchody Święta 
Małopolski, które przypada w czerwcu8.

6 Konkurs na plakat do spektaklu „Lato Muminków”: wystawa w Teatrze im. Ludwika Solskiego 
w  Tarnowie, https://www.facebook.com/bptarnow/photos/a.228387870699804/65752167778 
6419/?type=3&theater [dostęp: 30 X 2018].

7 Odjazdowy Bibliotekarz zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie Filię w Brze-
sku, https://bpt.edu.pl/index.php/filie/filia-w-brzesku/224-odjazdowy-bibliotekarz-w-brzesku
-2018#prettyPhoto[joomgallery]/17/ [dostęp: 30 X 2018].

8 W drodze do Muzeum Domu Rodzinnego Wincentego Witosa: Odjazdowy Bibliotekarz 2018, 
https://www.facebook.com/bptarnow/photos/a.228387870699804/814944812044104/?type=3 
&theater [dostęp: 30 X 2018].

Il. 10. Promocja oferty edukacyjnej biblio-
teki na rok szkolny 2018/2019 (oprac. graf. 
A. Szarkowicz)



63Promocja Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie – metody i formy

Tego typu wydarzenia są okazją do bliż-
szej integracji bibliotekarzy i  czytelników. 
Nie jest to bez znaczenia, bowiem w  ten 
sposób powstaje grupa aktywnych przyja-
ciół biblioteki, na którą można liczyć pod-
czas organizowania różnych uroczystości, 
a  także na to, że w  lokalnym środowisku 
o  bibliotece będzie się mówiło dużo i  do-
brze. Oferta biblioteki musi być tak skon-
struowana, aby uwzględniała odbiorców 
nie tylko ze wszystkich grup wiekowych, 
ale też była zróżnicowana pod względem 
rodzaju ich zainteresowań. Ci, którzy bio-
rą udział w grach terenowych i rajdach ro-
werowych, niekoniecznie przyjdą na spo-
tkanie autorskie czy wieczór poezji. Dla 
czytelników ceniących spokojną rozrywkę 
i zacisze biblioteki taką ofertą będą dysku-
syjne kluby książki. Skupiają one ludzi zain-
teresowanych ambitną literaturą. Uczestni-
cy klubów, które działają w Tarnowie oraz 
filiach w Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej, 
to stali bywalcy biblioteki, osoby w średnim 
i starszym wieku, na udział których, podob-
nie jak w przypadku młodych i aktywnych, 
można liczyć przy organizacji różnych wy-
darzeń. Krąg „przyjaciół biblioteki” rozwi-
ja się. Uczestnicy spotkań zachęcają swoich znajomych do korzystania z  bogatych 
zbiorów biblioteki, co przekłada się na wzrost liczby zarejestrowanych czytelników 
i wypożyczonych książek. 

W tarnowskiej bibliotece działa Mamoteka, czyli klub czytających mam, którego 
celem są rozmowy o rodzicielstwie, czytaniu i wychowaniu oraz o kobietach – ich 
pasjach, zainteresowaniach i  problemach. Tarnowskie Mamolki (mamy jako mole 
książkowe) uczestniczą w życiu biblioteki: tworzą książkowy kalendarz adwentowy, 
przychodzą na spotkania autorskie, przyprowadzają swoje dzieci na zajęcia, polecają 
bibliotekę i jej zbiory swoim rodzinom i znajomym. Działalnością Mamoteki zainte-
resowało się Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne (PTB). Na jednym ze spotkań 
krakowskiego oddziału PTB bibliotekarka Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wraz 
z przedstawicielką mam przedstawiły ideę klubu. Mamoteka ma własne logo, którym 
opatruje materiały graficzne związane ze swoją działalnością.

Il. 11. Biblioteka Pedagogiczna w  Tarno-
wie na targach edukacyjnych (oprac. graf. 
M. Szczeblewska)



64 Beata Kania, Lidia Marzec

Inną formą mającą wpływ na wzrost popularności biblioteki są spotkania autor-
skie. Dają okazję do integracji lokalnej społeczności i w ten sposób zaproszeni goście 
mają możliwość poznania biblioteki i jej zbiorów. 

W  ostatnim czasie Biblioteka Pedagogiczna w  Tarnowie bierze udział w  wyda-
rzeniach kierowanych do dużej liczby odbiorców, organizowanych z  okazji święta 
miasta, targów książki czy też, jak na zdjęciu poniżej, w Weekendzie z Funduszami. 
Udział w tego typu imprezach daje szansę na bezkosztową promocję. Często insty-
tucje odpowiedzialne za organizację imprezy zapewniają gadżety reklamowe oraz 
stoisko, na którym można się promować. Po stronie biblioteki jest zaproponowanie 
atrakcyjnych działań. Nowatorskim i ciekawym pomysłem jest Biblioteczne Pogoto-
wie Literackie9.

Każde organizowane wydarzenie należy dobrze wypromować. Pracownicy odpo-
wiedzialni za jego przebieg są również odpowiedzialni za pomysł na jego promocję. 
Oprócz plakatów i  zamieszczenia informacji na stronie internetowej i  Facebooku 
warto pomyśleć o zapowiedzi w lokalnym radiu, gdzie można opowiedzieć nie tylko 
o danej imprezie, ale również o najbliższych planach, zachęcając słuchaczy do wzięcia 
w nich udziału. Należy też pamiętać o przygotowaniu i rozesłaniu informacji dla pra-
sy. Wykorzystanie wszystkich kanałów informacyjnych ma znaczenie wtedy, kiedy 
organizowana jest impreza o charakterze otwartym. Jeżeli biblioteka przygotowuje 
wydarzenie dla zamkniętego grona odbiorców, wówczas rozsyła zaproszenia.

Promocja bezpośrednia, wysoki poziom usług 

Identyfikacja wizualna to także styl i  charakter pomieszczeń. Aktualnie Biblioteka 
Pedagogiczna w  Tarnowie aranżuje nową siedzibę. Projektując przestrzeń, wyzna-
cza się miejsca do odpoczynku, refleksji, pracy w przyjemnym otoczeniu. Tworzenie 
cichych zakątków, montowanie wygodnych siedzisk, zaprojektowanie przestrzeni, 
elementów wyposażenia i wystroju daje okazję, aby stworzyć i podkreślić spójny, wi-
zerunkowy styl. 

Podsumowanie

Omówione działania realnie przekładają się na wzrost zainteresowania wydarzenia-
mi i zbiorami biblioteki. Świadczą o tym wzrastające statystyki (Tab. 1.): 

9 Weekend z Funduszami, https://www.facebook.com/bptarnow/photos/a.228387870699804/80 
2868949918357/?type=3&theater [dostęp: 30 X 2018].
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Tab. 1. Statystyka uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bibliotece

Zajęcia  
wakacyjne Liczba zajęć Odjazdowy  

Bibliotekarz
2016 480 2016/2017 87 21
2018 1037 2017/2018 151 52

Źródło: opracowanie własne

Poprzez pryzmat usług, udostępniania, informacji, możliwości uzyskania po-
trzebnych materiałów i  zaspokajania oczekiwań postrzegają bibliotekę klienci, pu-
bliczność, społeczność miasta. Od dostępności bądź niedostępności biblioteki, od 
tego, co i jak szybko można w niej otrzymać, wreszcie od życzliwości i uprzejmości 
pracowników w zasadniczym stopniu zależą społeczne opinie o bibliotece. W tej per-
spektywie rodzą się sympatia, obojętność, agresja lub awersja środowiska. Na poglądy 
użytkowników mają wpływ także pory i czas otwarcia biblioteki, styl pracy z czytel-
nikiem, panująca w bibliotece atmosfera. Dlatego też działalność jest nastawiona na 
czytelnika, a postawa pracowników ukierunkowana na satysfakcję odwiedzających 
bibliotekę użytkowników. 
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Abstrakt

Tekst przedstawia wybrane działania marketingowe podjęte w  ciągu ostatnich dwóch lat 
(2016-2018) przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie oraz jej filie. Miały one na celu pro-
mowanie placówki i budowanie jej wizerunku w środowisku. Opracowane materiały promu-
jące działania biblioteki oparte zostały na Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa 
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Małopolskiego, który ma za zadanie ujednolicić przekaz promocyjny stosowany w regionie. 
Poruszane zagadnienia wymagają wizualizacji przedstawionych działań, dlatego artykuł za-
wiera wybór grafik. Do pozostałych obrazów zamieszczono linki odsyłające do informacji 
na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

Summary

The text presents selected marketing activities undertaken in the last two years (2016-2018) 
by the Pedagogical Library in Tarnów and its branches. They aimed to promote the facility 
and build its image in the community. The created promotional materials were based on the 
Visual Identification System of the Małopolska Voivodeship, which aims to unify the pro-
motional messages used in the region. The issues raised require visualization of the activi-
ties presented, therefore the article contains a selection of visual materials. For other images, 
links to information on the website of the Pedagogical Library in Tarnów are provided.

Słowa kluczowe: Biblioteka Pedagogiczna w  Tarnowie, promocja, wizerunek publiczny, 
marketing, oferta edukacyjna, szkolenia, środowisko lokalne

Key words: Pedagogical Library in Tarnów, promotion, public image, marketing, educatio-
nal offer, training, local community



Lidia Ippoldt
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Kształtowanie wizerunku biblioteki 

pedagogicznej w praktyce na przykładzie 

Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wizerunek (z franc. image) odnosi się do kogoś albo czegoś, co sprawia, że zawsze 
występuje on w obrębie określonej rzeczywistości. Wizerunek może być także zupeł-
nie subiektywnym wyobrażeniem na temat kogoś albo czegoś, nie tylko jakiejś osoby, 
lecz także – co oczywiste i w naszej zglobalizowanej rzeczywistości powszechne – 
konkretnej instytucji czy organizacji, w tym przedmiotów należących do najszerzej 
rozumianej sfery publicznej. Co więcej, ukształtowane na temat kogoś bądź czegoś 
wyobrażenie wcale nie musi odpowiadać – i coraz częściej nie odpowiada – stanowi 
faktycznemu. Niejednokrotnie ufundowane jest na subiektywnej ocenie stanu rzeczy 
lub absolutnie niepowiązanych ze sobą skojarzeniach1.

Kształtowanie wizerunku biblioteki w  środowisku lokalnym może wpłynąć nie 
tylko na „zatrzymanie klientów (czytelników) w organizacji”, ale także sprzyjać szyb-
kiemu i efektywnemu zbudowaniu najlepszej jakości pracy i usług biblioteczno-in-
formacyjnych2. Nie ma wątpliwości co do tego, jak ważny jest właściwy wizerunek dla 
przetrwania lub upadku instytucji. Prosty fakt, że wizerunek ma tak silny wpływ na 
ludzkie decyzje na wszystkich poziomach, sprawia, iż konieczne są olbrzymie inwe-
stycje w tworzenie i utrzymanie własnego wizerunku3. Wszystkie działania do tego 
zmierzające można podzielić na:

1 Public relations w sferze publicznej: wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Sza-
dok-Bratuń, Warszawa 2012, s. 26-27.

2 Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. Kocójowa, 
Kraków 2004, s. 10.

3 R. Ba l l, Zarządzanie public relations i relacjami z klientami w bibliotekach: personel i klienci, 
[w:] Public relations: biblioteki…, dz. cyt., s. 31.



68 Lidia Ippoldt

 ӹ działania wzmacniające materialne elementy wizerunku,
 ӹ działania relacyjne,
 ӹ działania sprzedażowe4.

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie jest niewielką instytucją z pięcioosobowym 
personelem. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Skawina, któremu 
podlegają także inne placówki oświatowe gminy, takie jak przedszkola, szkoły oraz 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na terenie gminy działa-
ją też biblioteka publiczna z kilkoma filiami, Centrum Kultury i Sportu, Centrum 
Wspierania Rodziny i wiele innych instytucji. Wszystkie wyżej wymienione placów-
ki organizują imprezy kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe i sportowe. To pozwala 
bibliotece pedagogicznej włączać się w  wiele inicjatyw, ale też stanowi zagrożenie 
niedostatecznego jej dostrzeżenia wśród innych instytucji. Dlatego biblioteka stara 
się wdrażać wszystkie wyżej wymienione rodzaje działań, by móc cieszyć się w śro-
dowisku lokalnym pozycją prężnie funkcjonującej placówki, wpływającej na kształt 
oświaty i kultury gminy.

Działania wzmacniające materialne elementy wizerunku

W działaniach tych Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie wykorzystuje przede wszyst-
kim materiały marketingowe, takie jak logo, zakładki do książek, strona internetowa, 
profil na Facebooku. Logo jest graficznym symbolem ułatwiającym identyfikację. Ma 
związek z  pojęciem marki. Można mówić o  określonej marce podmiotu sfery pu-
blicznej, a jej desygnatem w tym przypadku będzie właśnie logo. Dzięki niemu może 
nastąpić identyfikacja określonej przynależności, jakości czy też statusu tego, co zo-
stało określonym logo oznaczone5. Biblioteka stosuje logo główne na wszystkich ma-
teriałach promocyjnych, plakatach, ogłoszeniach o imprezach, które organizuje oraz 
zaświadczeniach i dyplomach przygotowywanych dla uczestników szkoleń i konkur-
sów. Jest ono umieszczane również na publikacjach współwydanych przez bibliotekę 
oraz materiałach innych placówek, gdy biblioteka pedagogiczna jest współorganiza-
torem imprezy. Logo umieszczone jest również na stronie placówki, profilu na Face-
booku, roll-upie, banerze i koszulkach firmowych. Obok logo głównego instytucja 
posługuje się też logo okazjonalnym, które wykorzystuje w  przypadku imprez cy-
klicznych, np. „Biblioteka Pedagogiczna w Świecie Sztuki”. 

Parę lat temu Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie zdecydowała się na promocję 
za pomocą zakładek do książek. Cieszą się one powodzeniem zarówno u dzieci, jak 
i dorosłych, zapewne ze względu na elementy, które na nich widnieją. Z jednej strony 
umieszczono tam wizerunek bibliotecznej maskotki – stonogi, która reklamuje zbio-

4 M. Dzięcie lewska, Jak zbudować pozytywny wizerunek firmy?, https://marketerplus.pl/tek 
sty/artykuly/jak-zbudowac-pozytywny-wizerunek-firmy/ [dostęp: 30 X 2018].

5 Public relations w sferze…, dz. cyt., s. 166.
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ry oraz działania placówki: kursy, szkolenia, Zespół Samokształceniowy Nauczycieli 
Bibliotekarzy, warsztaty bajko- i biblioterapeutyczne, porady i instruktaże udzielane 
przez pracowników. Druga strona zakładki informuje o godzinach otwarcia i danych 
teleadresowych biblioteki. Zakładki rozdawane są zawsze uczestnikom imprez orga-
nizowanych przez placówkę, laureatom konkursów, a także naszym czytelnikom i ich 
dzieciom przychodzącym do biblioteki z rodzicami.

Elementy i narzędzia tzw. identyfikacji wizualnej służą kształtowaniu wizerunku, 
a ściślej – wpływaniu na jego percepcję, a także mają znaczenie komunikacyjne6, dla-
tego Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie ma też swoją stronę i profil na Facebooku, 
które zawierają przede wszystkim aktualne informacje o wydarzeniach, zasadach ko-
rzystania i zmianach w funkcjonowaniu placówki.

Dla czytelników z  pewnością najważniejszym elementem strony internetowej 
jest katalog online, z którego mogą korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Za jego 
pośrednictwem użytkownicy mogą nie tylko sprawdzić, czy pozycja, której szukają, 
jest w zbiorach, ale również czy w danym momencie jest dostępna. Mogą ją też za-
rezerwować. Na stronie WWW, podobnie jak na Facebooku, znajdują się godziny 
otwarcia placówki, dane kontaktowe, a także partnerzy biblioteki. Instytucja dokłada 
wszelkich starań, by oba te elementy jej wizerunku były aktualne, a także przejrzyste 
i nowoczesne.

Ogólnopolską wizytówkę Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie stanowią publika-
cje, które placówka wydała wraz z Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Centrum 
Wspierania Rodziny w Skawinie. Jest to pięć zbiorków, w tym dwa tomy bajek te-
rapeutycznych dla młodszych i  starszych dzieci autorstwa pedagogów i bibliotera-
peutów, jeden dwupłytowy audiobook z  takimi bajkami, jeden zbiorek opowiadań 
terapeutycznych dla młodzieży wraz ze scenariuszami dla nauczycieli i wychowaw-
ców. Ostatnią pozycją jest zbiór siedmiu opowieści „uzdrawiających”, nagrodzonych 
w trzech edycjach konkursu na bajkę profilaktyczną, ogłoszonego wśród młodzieży 
gimnazjalnej. Ilustracje do książki wykonały dzieci ze szkół podstawowych gminy.

Wyżej opisane publikacje są doskonałą promocją Biblioteki Pedagogicznej w Ska-
winie nie tylko w gminie, ale i w całej Polsce, gdzie docierają bezpłatne egzemplarze 
za pośrednictwem uczestników konferencji i szkoleń, a także poczty. Zbiorki wysy-
łane są na prośbę nauczycieli i bibliotekarzy, którzy chcą wykorzystać teksty terapeu-
tyczne w swojej pracy.

Działania relacyjne

Relacje z  klientami są szczególnie istotne dla bibliotek w  czasach elektronicznych 
usług samoobsługowych. Nigdy wcześniej klienci nie mogli tak łatwo porównywać 

6 Tamże, s. 159.



70 Lidia Ippoldt

usług i  swobodnie poruszać się po rynku. Jednocześnie nigdy dotąd nie było tak 
trudno utrzymać klientów i pozyskać ich trwałą lojalność. Ponieważ biblioteki nie są 
już składnicą całej światowej wiedzy, muszą zabiegać o użytkowników. W tym celu 
potrzebna jest informacja na temat profesjonalnych usług i indywidualne podejście 
do klienta7. Z pewnością najbardziej zindywidualizowaną formą komunikacji z czy-
telnikiem są bezpośrednie rozmowy z nim. Podczas wizyt w bibliotece użytkownik 
chce się głównie dowiedzieć o zasadach jej funkcjonowania, zbiorach placówki, spo-
sobach ich przeszukiwania. Ważne jest, by czytelnik otrzymał rzetelną, przejrzystą 
informację od kompetentnego bibliotekarza. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki 
Pedagogicznej w Skawinie ciągle doskonalą swoje umiejętności, by móc spełniać wy-
mogi czytelników. Podlegają też ocenie użytkowników, którzy co jakiś czas proszeni 
są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, w której respondenci mogą ocenić nie tylko 
księgozbiór, ale i personel placówki. Pracownikom szczególnie zależy na szybkiej ko-
munikacji z czytelnikami i dlatego wykorzystują oni do korespondencji z użytkow-
nikami biblioteki również pocztę mailową, Messengera i  formularz kontaktowy ze 
strony instytucji. Służą one wyrażaniu opinii, prolongacie książek, zamówieniom 
i zapytaniom o zbiory czy usługi.

Budowanie i  utrzymywanie więzi z  otoczeniem poprzez organizowanie środo-
wisk wspierających działania danej organizacji i zagwarantowanie im odpowiednich 
warunków do sprawnej, dwukierunkowej komunikacji należy bowiem, zdaniem 
Remigiusza Sapy8, do najważniejszych zadań w ramach PR. Dlatego też Biblioteka 
Pedagogiczna w Skawinie stara się sygnalizować swoją lokalną obecność także dro-
gą konferencji i  seminariów współorganizowanych z  innymi placówkami. Na tych 
spotkaniach biblioteka jest reprezentowana nie tylko poprzez obecność pracowni-
ków, ale również roll-up, baner, miniwystawki publikacji, które posiada w  swoich 
zbiorach, a także zestawienia bibliograficzne na tematy związane z konferencjami. Te 
wszystkie kanały informacyjne, o których wspomina R. Sapa, dają możliwość utrzy-
mania więzi z otoczeniem.

Działania sprzedażowe mające na celu 
pozyskanie nowych czytelników

W artykule 22 Ustawy o bibliotekach znajduje się zapis, że biblioteki pedagogiczne 
prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia 
i  doskonalenia kadry pedagogicznej9. Potrzeby wspierania oświaty i  wychowania 

7 R. Ba l l, dz. cyt., s. 38.
8 R. Sapa, Biblioteczny serwis WWW jako narzędzie Public Relations: komunikacja z grupami 

otoczenia, [w:] Public relations: biblioteki…, dz. cyt., s. 62.
9 Art. 22 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, (Dz.U. 1997 nr 58 poz. 539). 
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można rozumieć wielowymiarowo, stąd działania Biblioteki Pedagogicznej w Skawi-
nie obejmują swym zasięgiem zarówno czynnych i emerytowanych nauczycieli, jak 
i studentów oraz uczniów, ale także dzieci jeszcze nieobjęte obowiązkiem szkolnym. 
Do wszystkich wyżej wymienionych odbiorców biblioteka kieruje swoją ofertę, którą 
stara się promować kampaniami marketingowymi w samej placówce oraz w placów-
kach oświatowych i kulturalnych, w których może się ta oferta spotkać z zaintereso-
waniem. Plakaty i ulotki trafiają więc do przedszkoli, szkół, placówek specjalnych, 
domu kultury i innych instytucji działających w gminie. Oferta rozsyłana jest także 
bezpośrednio do tych adresatów, którzy mogą się nią zainteresować z racji swojego 
zawodu czy wieku. Tą drogą udaje się bibliotece pozyskiwać m.in. uczestników szko-
leń, konferencji, kursów i warsztatów.

Biblioteka Pedagogiczna w  Skawinie nie dysponuje dużym lokalem, w  którym 
mogłyby się odbywać szkolenia czy warsztaty, dlatego też często porozumiewa się 
z placówkami, w których mogłaby je przeprowadzić. Dzięki temu od kilku lat w kil-
kunastu przedszkolach i szkołach gminy odbywają się systematycznie warsztaty dla 
dzieci i młodzieży – w szczególności bajko- i biblioterapeutyczne. Na zajęciach pro-
mowane są wartości wychowawcze i  terapeutyczne, czytelnictwo, ale też książki ze 
zbiorów biblioteki czy teatrzyk kamishibai, którym dysponuje placówka.

Mimo niewielkiej powierzchni udało się wygospodarować w lokalu przy Rynku 
biblioteczny kącik z literaturą dziecięcą, zabawkami, grami i malowankami dla dzie-
ci. Coraz częściej najmłodsi znajdują tu książeczki dla siebie, a rodzice przyzwycza-
jają się do tego, że w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie są lektury dla ich 
kilku- bądź kilkunastoletnich dzieci.

Młodzi czytelnicy odwiedzają też bibliotekę w ramach wycieczek, lekcji bibliotecz-
nych czy ferii zimowych. Te ostatnie są organizowane przez placówkę już od kilku lat. 
W czasie przerwy semestralnej proponowano uczniom klas I-IV szkoły podstawowej 
zabawy plastyczne, teatralne, językowe, literackie, dni z grami planszowymi. Takie 
przedsięwzięcia to również szansa, by ich uczestnicy trafili później do biblioteki po 
lektury szkolne czy nieobowiązkowe, do poczytania w wolnym czasie.

W ramach działalności public relations w obszarze społeczności lokalnej została 
uwzględniona także ta jej grupa, która nie utrzymuje wprawdzie kontaktów z biblio-
teką, ale przyczynia się w istotnym stopniu do tworzenia opinii o niej10. Takim dzia-
łaniem jest w Skawinie cykl imprez pod hasłem „Biblioteka Pedagogiczna w Świecie 
Sztuki” skierowany do odbiorców w różnym wieku. Do najstarszych mieszkańców 
gminy – seniorów adresowane są spotkania z elementami biblioterapii. Seniorzy ze 
skawińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Seniorek” są też wykonawcami, a czasa-
mi autorami tekstów przedstawianych podczas spotkań poetycko-muzycznych pre-
zentowanych licznej publiczności w  miejscowym domu kultury. W  ramach wyżej 
wymienionego cyklu biblioteka w Skawinie oferuje też bezpłatne warsztaty artystycz-

10 B. Antczak, Public relations w bibliotece WSB w Toruniu, [w:] Public relations: biblioteka…, 
dz. cyt., s. 150.
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ne Igłą malowane nauczycielom, którzy zdobyte tam umiejętności mogą wykorzystać 
w pracy ze swoimi uczniami. Cykl trafia wreszcie do najmłodszych w postaci spo-
tkań z książką w przedszkolu. To tam nauczyciele z biblioteki czytają przedszkola-
kom bajki, których bohaterów dzieci później rysują i prace prezentują na wystawach 
organizowanych w skawińskiej bibliotece pedagogicznej. Ekspozycje są okazją do od-
wiedzin placówki przez dzieci, wychowawców, rodziców, a nawet czasami dziadków.

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie jest instytucją publiczną, która dba o to, by 
jej wizerunek został wykreowany profesjonalnie oraz aby był w najbardziej podsta-
wowym znaczeniu tego słowa wizerunkiem pozytywnym i dającym się zaakceptować 
przez odbiorcę11. Bibliotekarze zabiegają o  to mimo nielicznej obsady i niewielkiej 
powierzchni lokalu, a także wielu innych bolączek, związanych chociażby z niedo-
statkami finansowymi.
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Abstrakt

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie dba o swój wizerunek poprzez działania wzmacniające 
jego materialne elementy, oddziaływania relacyjne oraz sprzedażowe. Pomimo niewielkiej 

11 Public relations w sferze…, dz. cyt., s. 33.
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obsady i powierzchni lokalowej podejmuje wiele inicjatyw, takich jak m.in. warsztaty bajko- 
i biblioterapeutyczne, spotkania z książką w przedszkolu, szkolenia dla nauczycieli. Podtrzy-
muje też współpracę z licznymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz społecznością 
lokalną zrzeszoną w stowarzyszeniach i fundacjach. Dzięki temu uczestniczy w wielu przed-
sięwzięciach: konferencjach, działaniach wydawniczych i  akcjach społecznościowych, któ-
re promuje na Facebooku i stronie placówki. Akcentuje też swoją obecność, wykorzystując 
logo, roll-up, baner i zakładki do książek, co z pewnością pomaga bibliotece profesjonalnie 
wykreować pozytywny wizerunek.

Summary

The Pedagogical Library in Skawina takes care of its image through activities strengthening 
its material elements, relational and sales impacts. Despite small staff and space, in under-
takes many initiatives, such as fairy tale workshops and bibliotherapy, presenting books in 
kindergartens or teacher training. It also supports cooperation with numerous education-
al and cultural institutions and the local community, present in different associations and 
foundations. Thanks to the above, it participates in many activities, such as conferences, 
publishing and social activities that it promotes on Facebook and the website of the institu-
tion. It also emphasizes its presence using its logo, roll-ups, banners and bookmarks, which 
certainly helps the library in a professional creation of its positive image.

Słowa kluczowe: Biblioteka Pedagogiczna w  Skawinie, kształtowanie wizerunku, działania 
wzmacniające materialne, działania relacyjne, działania sprzedażowe

Key words: Pedagogical Library in Skawina, building image, strengthening material activi-
ties, relational activities, sales activities
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Kształtowanie pozytywnego  

wizerunku biblioteki

W ostatnich latach obserwujemy znaczące zmiany, które dokonały się w bibliotekach. 
Modyfikacje dotyczą funkcjonowania bibliotek i  gromadzonego księgozbioru, co 
jest widoczne w poszerzeniu zbiorów o gry planszowe, audiobooki, filmy na płytach 
DVD i inne dokumenty elektroniczne. To również reorganizacja związana z pojawie-
niem się Internetu i  nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmiany 
społeczne spowodowały, że w bibliotekach pojawili się czytelnicy z całkiem nowymi 
potrzebami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego klienta, biblioteki 
pedagogiczne zmieniają swój wizerunek. Dążą do zaspokojenia potrzeb odbiorców 
poprzez dopasowanie oferty, modernizowanie pomieszczeń i wyposażenia instytucji. 
Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą umiejętności zawodowe, a coraz 
częściej także kompetencje miękkie. Świadome budowanie marki oraz kształtowanie 
wizerunku to szansa na sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają nowoczesne technolo-
gie oraz wymagający czytelnicy.

Marka biblioteki

W książkach znajdziemy wiele definicji marki. Jedną z najczęściej cytowanych jest 
definicja Philipa Kotlera: „nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stwo-
rzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich 
spośród konkurencji”1. Wskazane podejście do marki jest obecnie niewystarczające. 

1 Ph. Kot ler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, [red. nauk. M. B elka], War-
szawa 1994, s. 410.
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Cytowaną definicję warto uzupełnić poglądami, które prezentuje Leslie de Cherna-
tony: „możliwe do zidentyfikowania produkt, usługa, osoba lub miejsce, uzupełnio-
ne o trwałe wartości, uznawane przez nabywcę lub użytkownika jako odpowiednie, 
takie, które w najwyższym stopniu zaspokajają jego potrzeby”2. W takim ujęciu z bi-
blioteką zdecydowanie wiążą się dwa hasła – usługa i miejsce. Biblioteka pedagogicz-
na jako instytucja oferuje określone usługi, takie jak np. udostępnianie księgozbioru, 
organizowanie warsztatów metodycznych, prowadzenie zajęć biblio-edukacyjnych. 
Jednocześnie jest postrzegana i oceniana jako miejsce mniej lub bardziej odpowiada-
jące potrzebom konsumentów. Proces budowania marki niektórzy specjaliści porów-
nują do góry lodowej – niewidoczna i największa jej część ma decydujące znaczenie 
w kształtowaniu marki. Elementy niewidoczne bezpośrednio (85%) to między inny-
mi kultura, tożsamość, wyznawane wartości, zasady, reputacja, filozofia działania. 
Natomiast elementy widoczne stanowią zaledwie 15%; są to np. wygląd zewnętrzny, 
wizerunek w sieci, komunikacja werbalna i niewerbalna3. Świadome i umiejętne mo-
delowanie marki instytucji ma na celu podkreślenie atutów firmy oraz budowanie 
zaufania wśród odbiorców.

Personal branding

Podejmując temat kreowania marki biblioteki pedagogicznej, konieczne jest zwróce-
nie uwagi na zagadnienie budowania marki osobistej wśród osób, które pracują w tej 
instytucji. Personal branding to „strategia marketingowa inwestowania w budowanie 
reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy za pomocą specjalistów do 
spraw wizerunku”4. Są to działania, które mają na celu „markowanie” własną osobą, 
nazwiskiem wszystkiego, co robimy. Działania te mają na celu skonstruowanie atrak-
cyjnego dla określonej grupy odbiorców wizerunku osoby. W ten sposób zwiększa się 
rozpoznawalność i zainteresowanie oferowanymi usługami. 

Odbiorcami bibliotek pedagogicznych są obecnie nie tylko nauczyciele i studen-
ci kierunków pedagogicznych. Wśród klientów widzimy seniorów, studentów do-
wolnych kierunków, dzieci, młodzież oraz inne zainteresowane osoby. Zmieniające 
się wymagania i potrzeby czytelników stały się powodem, dla którego biblioteki pe-
dagogiczne stale poszerzają i ulepszają swoją ofertę. Wprowadzają np. gry miejskie, 
naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu, przygotowują interesujące wy-
stawy, konkursy, quizy i inne zadania z użyciem atrakcyjnych aplikacji, np. Kahoot, 
Mentimeter. Pojawienie się nowych odbiorców z różnorodnymi potrzebami zmusiło 
środowisko bibliotekarzy do reorganizacji pomieszczeń bibliotek oraz zwiększenia 

2 L. de  Chernatony, Marka: wizja i tworzenie marki, przeł. A. Kania, Gdańsk 2003, s. 24.
3 Tamże.
4 Personal branding, https://pl.wikipedia.org/wiki/Personal_branding [dostęp: 30 X 2018].
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kompetencji osób pracujących w instytucji. Specjaliści od marketingu nazywają takie 
zjawisko face liftingiem. Warto w tym miejscu zauważyć, jak szybko wzrasta w środo-
wisku bibliotekarskim poziom świadomości związany z budowaniem marki osobistej 
i firmy. Jest to właściwa droga do kształtowania w umysłach odbiorców pożądanego 
wizerunku. Każdy człowiek jest marką i buduje ją każdego dnia. Jak pisze Agniesz-
ka Walczak-Skałecka: „Marki osobiste możemy pozycjonować jako marki premium 
lub nie. Jednak świadome dbanie o  pewien minimalny poziom jest wskazane bez 
względu na wszystko. Wszędzie tam, gdzie istotna jest usługa, którą na razie wy-
konują ludzie, marka osobista będzie bardzo istotna”5. Biblioteka pedagogiczna jest 
właśnie takim miejscem. Miejscem, w którym dla klientów ważna jest usługa. Warto 
w tym miejscu zastanowić się, co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki, w jaki 
sposób jest witany, jaka jest jakość obsługi oraz prezencja osób mających kontakt 
z klientami. Pracownikom powinno zależeć na marce osobistej oraz na pozytywnym 
wizerunku biblioteki po to, żeby się wyróżnić, żeby konsumenci bardziej lubili naszą 
markę od marek konkurentów6.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w  Lublinie przygotowała dla 
swoich pracowników pedagogicznych i administracyjnych cykl szkoleń związanych 
z  budowaniem marki i  modelowaniem pozytywnego wizerunku. Pierwsze zajęcia 
obejmowały podstawowe informacje i  definicje oraz przypominały wszystkim, że 
omawiany temat jest aktualnie wyjątkowo ważny. Kolejne dotyczyły profesjonal-
nej obsługi klienta w bibliotece, współpracy z  tak zwanym czytelnikiem trudnym, 
dress code’u, czyli stroju odpowiedniego w pracy, wyrażania swoich myśli w sposób 
zrozumiały dla odbiorcy, używania zwrotów, które stwarzają przyjazną atmosferę 
(np. chętnie pomogę, zrobię to z przyjemnością). Na wybrane spotkania zostali zapro-
szeni eksperci, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Świadoma praca 
nad dobrym wizerunkiem własnym jest tutaj kluczowym elementem. Spotkania, na 
których wspólnie omawiane są poszczególne moduły kreowania marki własnej i bi-
blioteki, pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm tego procesu.

Wizerunek biblioteki

Zasady budowania marki osobistej są podobne jak w przypadku renomy firmy. Prze-
bieg kształtowania marki związany jest z  trzema czynnikami: wizerunkiem, tożsa-
mością i reputacją. Należy podkreślić, że kreowanie wizerunku nie jest tym samym 
co budowanie marki. Wizerunek można zdefiniować jako wrażenie, które jest wy-
wierane u odbiorców, to skojarzenia z  firmą lub ofertą, to opinia, jaką o nas mają 
klienci. Nie mamy na niego wpływu wprost, jednak można pośrednio go kształtować. 

5 A. Walczak-Skałecka, Silne marki zmieniają świat, Lublin 2016, s. 14.
6 M. Tesławski  i  Przyjacie le, Projektowanie strategii marki, Lublin 2018, s. 26.
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„Wizerunek ma bezpośredni wpływ na budowanie marki. […] Czym lepszy wizeru-
nek, tym silniejsza jest nasza marka”7. Każda osoba pracująca w bibliotece powinna 
zdawać sobie sprawę, jak ważne jest to zagadnienie i świadomie włączyć się w kształ-
towanie wizerunku.

Warto zastanowić się, co wpływa pozytywnie, a co negatywnie na image bibliote-
karza. Można wyróżnić cztery podstawowe elementy, które kształtują jego wizerunek. 
Są to ubiór, kompetencje, wiarygodność i stałość. Eleri Sampson pisze: „Twój wygląd 
ma wpływ na to, jak ludzie będą reagowali na ciebie, twoje potrzeby i prośby”8. Kiedy 
spotyka się drugiego człowieka, to mniej lub bardziej świadomie oceniany jest jego 
wygląd. Reagujemy na obraz, a nie na człowieka. W pierwszym kontakcie ważne jest 
wrażenie. Badania naukowców dowiodły, że obraz jest najbardziej wiarygodną formą 
przekazu informacji. Z tego powodu niezwykle istotna jest prezencja osoby. Strój do 
pracy związany jest między innymi z zajmowanym stanowiskiem, rodzajem wykony-
wanej pracy, oczekiwaniami ze strony firmy, konwencją dominującą w instytucji oraz 
wizerunkiem, jaki chcemy stworzyć.

 ӹ Kompetencje personelu zatrudnionego w bibliotece
Kompetentny pracownik to taki, który stale doskonali posiadane umiejętności oraz 
nabywa nowe. Dbałość o  profesjonalizm w  wykonywanej pracy to cecha dobrego 
i  odpowiedzialnego pracownika. Ważne są odpowiednie wykształcenie i  wiedza 
związana z zajmowanym stanowiskiem. Właściwe przygotowanie zawodowe i ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji kadry znacząco wpływają na wizerunek biblioteki. Istot-
ne miejsce w harmonogramie szkoleń powinny zajmować takie tematy jak profesjo-
nalna obsługa klienta, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zespołem, motywacja 
pracowników, wystąpienia publiczne. Szkolenia i systematyczne doskonalenie są klu-
czowymi elementami rozwoju biblioteki.

 ӹ Wiarygodny, czyli zasługujący na zaufanie
Wygląd ma wzbudzać przekonanie, że bibliotekarz potrafi wykonać rzeczy, których 
oczekują od niego klienci. Język, którym się posługuje, musi być adekwatny do zajmo-
wanego stanowiska. Zalecana jest praca nad kulturą słowa, stylem wypowiedzi, warto 
poznać podstawowe zwroty po angielsku. Poznanie konwencji i zasad obowiązują-
cych w zawodzie bibliotekarza będzie pomocne w budowaniu jego wiarygodności.

 ӹ Stałość
Skuteczność wizerunku zależy między innymi od dbania o jego niezmienność. Budo-
wanie wizerunku to nieustanny i długofalowy proces, który wymaga zaangażowania, 

7 J. F i l ipek, Wizerunek i  jego wpływ na efektywność marketingu, http://www.codes.pl/wizeru 
nek-i-jego-wplyw-na-efektywnosc-marketingu/ [dostęp: 30 X 2018].

8 E. Sampson, Jak tworzyć własny wizerunek, przeł. A. Białkowska-Gużyńska, Warszawa 
1996, s. 61.
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konsekwencji, wytrwałości i cierpliwości. Dobrze zarządzany wizerunek przyniesie 
pożądane efekty, na które należy zaczekać.

 ӹ Skuteczna komunikacja
Jednym z elementów kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki jest skuteczna 
komunikacja. Słownik Języka Polskiego definiuje komunikację jako „przekazywanie 
i odbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą”9. Biblioteka pe-
dagogiczna powinna szczególnie dbać o sposób przepływu informacji, które kieruje 
do swoich czytelników. Umiejętność profesjonalnej obsługi klientów bezpośrednio, 
przez telefon i mailowo należy doskonalić poprzez udział w szkoleniach. Personel bi-
blioteki jest jej wizytówką i jest odpowiedzialny za budowanie opinii o jakości usług 
świadczonych w bibliotece. Istotne w tym miejscu jest zwrócenie uwagi na sprawność 
prezentacyjną bibliotekarzy. Jest to „umiejętność, którą trzeba ćwiczyć, to kompe-
tencja, dzięki której można pokazać, kim jestem”10. Osoby, które często występują 
na konferencjach, udzielają wywiadów, prowadzą szkolenia, muszą trenować wspo-
mnianą umiejętność. W kwestii prezencji dużą rolę odgrywają mowa ciała (komuni-
kacja pozawerbalna), naturalne cechy człowieka i te dodane: makijaż, fryzura, ubiór, 
rekwizyty. Istnieją podstawowe zasady związane z właściwym dopasowaniem ubioru 
do okazji (dress code), których każdy pracownik jest w stanie się nauczyć. Strój po-
winien być dopasowany przede wszystkim do sytuacji i  zajmowanego stanowiska. 
Bardzo ważny jest uśmiech, którym witamy czytelników. Duże znaczenie ma również 
komunikacja werbalna: modulowanie głosu, płynność wypowiedzi, akcentowanie.

Kiedy mowa jest o  budowaniu wizerunku, warto wskazać elementy, które od-
działują negatywnie na sylwetkę bibliotekarza. Podczas specjalnych okazji to wygląd 
decyduje o pierwszym wrażeniu. Rekruterzy, menedżerowie, członkowie zarządów 
zgodnie wskazują na kilka typowych błędów: zniszczone buty, nieprzyjemny zapach 
ciała, zbyt silny zapach perfum, łupież na kołnierzu, niedbale ogolona twarz, źle ob-
cięte włosy, nieprzyjemny oddech, łuszczący się lakier na paznokciach. Wymienione 
defekty nie są kwestią związaną z wysokimi wydatkami finansowymi. Dotyczą pod-
stawowych zasad schludnego wyglądu. Do tak zwanych złodziei wizerunku specjali-
ści zaliczają również spóźnianie się, okazywanie złego humoru, brak zorganizowania, 
zbyt częste przepraszanie w trakcie rozmowy. Kształtowanie reputacji jest wysiłkiem 
i procesem rozciągniętym w czasie. Należy unikać powyższych przykładów, żeby nie 
zniweczyć efektów swojej pracy.

Pracownicy biblioteki powinni traktować kontakt z czytelnikiem jako szansę na 
kształtowanie pozytywnego wizerunku swojej instytucji. Zdobycie sympatii i zaufa-
nia klientów pozwala na budowanie głębokich i trwałych relacji, czego efektem może 
być np. polecanie biblioteki innym osobom, nawiązanie ciekawej współpracy, zwięk-

9 Komunikacja, https://sjp.pwn.pl/szukaj/komunikacja.html [dostęp: 30 X 2018].
10 Ch. Anderson, TED Talks: oficjalny poradnik TED: jak przygotować wystąpienie publiczne, 

przeł. M. Goc-Ryt, Wrocław 2018, s. 27.
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szenie zainteresowania naszą ofertą. W skutecznej komunikacji istotne jest poznanie 
sposobów radzenia sobie z tak zwanym trudnym klientem. Praktyczne przećwiczenie 
na szkoleniu konstruktywnego zachowania w kłopotliwych sytuacjach ułatwi biblio-
tekarzom właściwe wykonywanie obowiązków. Kontakt z  konfliktowym czytelni-
kiem jest zawsze dużym wyzwaniem, dlatego należy zapoznać się z odpowiednimi 
technikami, które stosuje się w takich przypadkach.

Wizerunek biblioteki pedagogicznej w Internecie

Zastanawiając się nad wizerunkiem, koniecznie musimy wspomnieć o kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku biblioteki w  Internecie. Należy zdecydować, jak bibliote-
ka ma być postrzegana przez czytelników, co chcemy im zakomunikować, do kogo 
kierujemy ofertę. Komunikacja internetowa ma w dzisiejszych czasach bardzo duże 
znaczenie. Aby wizerunek w sieci był mocny, należy szczególną uwagę poświęcić bu-
dowaniu wiarygodności i zaufania. Ponadto istotną rolę odgrywają grafika, zdjęcia, 
filmy i  reklamy, które umieszczane są na stronie WWW. Specjaliści zalecają, żeby 
dbać o  spójną kreację graficzną strony internetowej i  portali społecznościowych. 
Dbając o dobry wizerunek biblioteki w sieci, należy pamiętać, że każda aktywność 
pozostawia ślady i wpływa na wartość komunikacji. Biblioteki organizują liczne spo-
tkania i wydarzenia, które warto nagłaśniać. Uczestnicy chętnie oglądają fotorelacje, 
galerie, filmiki. Warto zadbać o ich aktualność i atrakcyjność, ponieważ jest to spo-
sób na utrwalanie więzi z czytelnikami. 

Wizerunek nie jest wieczny. Oznacza to, że co pewien czas należy go odświeżyć, 
zwłaszcza logo. Zmieniają się trendy, pojawiają się nowe pokolenia z nowymi wyma-
ganiami. Wówczas przychodzi czas na zastanowienie się nad rebrandingiem. Inter-
net jest jednym z ważniejszych elementów, które służą budowaniu marki, prestiżu 
i renomy biblioteki, dlatego nie wolno zapominać o stałej pracy nad dobrą jakością 
informacji zamieszczanych w mediach i portalach społecznościowych.

Budowanie wizerunku na co dzień

Warto dbać o opinię dotyczącą własnej osoby i biblioteki. W tym celu można zasto-
sować metodę drobnych działań połączoną z samoświadomością – wiem, co robię 
i dlaczego to robię. Jest kilka prostych elementów, które należy włączyć w codzienną 
pracę: sumienność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dotrzy-
mywanie słowa, wykonywanie pracy najlepiej jak potrafimy, etyczne postępowanie, 
okazywanie wszystkim szacunku i życzliwości. W centrum uwagi zawsze ważni po-
winni być ludzie. Trzeba dbać o  dobrą, wartościową komunikację i  stosunki mię-
dzyludzkie. Markę biblioteki należy budować na solidnych fundamentach. Duże 
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znaczenie ma świadomość personelu, że jego marka osobista (wyznawane wartości, 
kultura, intelekt) ma bezpośredni wpływ na markę instytucji. W trosce o dobrą re-
putację biblioteki kadra pedagogiczna i administracyjna powinna zaangażować się 
w omawiane działania i doskonalić kompetencje miękkie, dbać o sprawność prezen-
tacyjną, uczestniczyć w szkoleniach, które doskonalą profesjonalną obsługę czytelni-
ków, troszczyć się o atrakcyjny wygląd instytucji oraz interesującą ofertę. Kreowanie 
pozytywnego wizerunku biblioteki pedagogicznej zależy właśnie od nas, pracowni-
ków biblioteki.
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Abstrakt

Autorka porusza temat związany z  kształtowaniem wizerunku bibliotekarzy i  bibliotek. 
Podkreśla, jak ważne jest uświadomienie sobie, że każdy jest marką i ma realny wpływ na 
budowanie sposobu postrzegania instytucji. Omawia podstawowe zagadnienia dotyczące 
kształtowania wizerunku, kompetencje, wiarygodność, stałość oraz odpowiednie szkolenia 
personelu. Wskazuje, jaką potęgę ma właściwy strój do pracy. Zaznacza istotną rolę wize-
runku biblioteki w Internecie.

Summary

The work discusses issues related to shaping the image of librarians and libraries. The au-
thor emphasizes how important it is to realize that everyone is a brand and has a real impact 
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on building the perception of institutions. The work discusses basic issues regarding image 
building, competences, credibility, stability and appropriate staff training. It indicates the 
power of the right work outfit and emphasizes the important role of the image of libraries on 
the Internet.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w  Lublinie, wizerunek, 
marka, personal branding, dress code, kompetencje

Key words: Pedagogical Provincial Library in Lublin, image, brand, personal branding, 
dress code, competences
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Energetycznie, kulturowo i artystycznie 

Budowanie wizerunku poprzez organizację wydarzeń  

o charakterze edukacyjnym i kulturalnym na przykładzie  

doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Warto, aby biblioteka w  społecznym odbiorze kojarzyła się z  nowoczesną instytu-
cją, nie tylko dysponującą innowacyjną infrastrukturą, bogatym księgozbiorem, ale 
przede wszystkim – by była widoczna i rozpoznawalna na mapie kulturalnej okolicy. 
Ciągle aktualne są słowa profesora Jacka Wojciechowskiego: 

Ze względu na niekomercyjny charakter oraz społeczne zadania biblioteki należą 
do grona tych instytucji, które nie powinny lekceważyć wyobrażeń, jakie ma o nich 
publiczność. Z tych wyobrażeń, przeświadczeń i obiegowych stereotypów wynikają 
bowiem warunki i możliwości funkcjonowania, a następnie – rezultaty1. 

Sposób postrzegania biblioteki zarówno pozytywny, jak i negatywny budowany 
jest latami. Kształtowanie wizerunku biblioteki to budowanie jej prestiżu za pomocą 
działań statutowych, kontaktów z użytkownikami, współpracy z innymi bibliotekami 
i kultury organizacyjnej2. W czasach, gdy galerie handlowe organizują spotkania au-
torskie i księgarnie stają się kawiarniami, biblioteki pedagogiczne muszą wypracować 
sobie własny styl, swoje własne miejsce nie tylko w edukacji, ale także w kulturze, łą-
cząc realizację zadań statutowych z atrakcyjną formą. Niestety, nawet gdy w bibliote-
kach prowadzi się ciekawą i zróżnicowaną działalność, bardzo trudno przebić im się 
do mediów. W dużej mierze przyczynia się do tego niezbyt wysoki prestiż bibliotek 
w oczach „nieczytającej” części społeczeństwa, w której ciągle pokutuje wyobrażenie 

1 J. Wojciechowski, Marketing w bibliotece, Warszawa 1993, s. 108.
2 J. Sadowska, Na marginesie zarządzania  – wizerunek biblioteki, „Bibliotekarz” 2010, nr 9, 

s. 15-18.
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tych instytucji jako zakurzonych wypożyczalni książek oraz kiepskich warunków fi-
nansowych, w jakich one funkcjonują. Prasa lokalna najczęściej wydaje się zapomi-
nać o  istnieniu bibliotek, chyba że chodzi o otwarcie nowego budynku lub alarmy 
dotyczące dramatycznie niskiego poziomu czytelnictwa.

Jak pisze prof. Jacek Wojciechowski:

każda biblioteka ma charakter środowiskowy, niezależnie nawet od tego, w  jakim 
stopniu realizuje funkcję integracyjną. Jest w  nim „zanurzona”, pozostaje w  nim 
w bliskich relacjach, funkcjonuje na rzecz i dla bezpośredniego środowiska, z peł-
nym rejestrem swoich powinności, nie tylko prointegracyjnych […] Tam, gdzie ta-
kich intencjonalnych praktyk nie ma, trzeba je wypracować, opanować i  wdrożyć 
[…] Tak więc nastawienie środowiskowe nie jest żadnym zadaniem dodatkowym 
ani powinnością filantropijną, lecz wynika z samej istoty bibliotekarstwa, z jego pa-
radygmatu – a już inna sprawa, że ma jednocześnie charakter promocyjny3.

Biblioteki pedagogiczne rzadko mieszczą się w miejscach usytuowanych w głów-
nych ciągach komunikacyjnych. Trzeba wiedzieć, gdzie one są, żeby do nich trafić. 
Również charakter gromadzonych zbiorów, służących w przeważającej części samo-
kształceniu, a nie rozrywce, nie sprzyja rozwojowi spontanicznych kontaktów. Choć 
książnice aspirują do tego, by stać się „trzecim miejscem”4, rzadko, z racji odmien-
nych zadań, udaje się to bibliotekom pedagogicznym. Na ogół biblioteki, z wyjątkiem 
nowych czy też świeżo wyremontowanych publicznych, nie są zbyt widoczne w prze-
strzeni miasta. Trzeba umieć się w nich poruszać, znaleźć się często w niezbyt kom-
fortowej sytuacji, zwerbalizować swoje oczekiwania, co dla wielu osób bywa trudne. 
Niezbędne wydaje się dysponowanie pewnymi kompetencjami, trudnymi dla osób 
co prawda czytających, lecz od dawna nieobecnych w fachowej bibliotece. Oczeki-
wania ze strony aktywnych czytelników są coraz wyższe i coraz trudniej im sprostać, 
zwłaszcza wobec braku rządowych projektów wsparcia dla bibliotek pedagogicznych.

Najsilniejsze marki opierają się na czymś więcej niż logo, nazwa czy slogan. Ba-
zują na emocjach, jakie dany produkt  – w  tym przypadku biblioteka  – wywołuje 
u użytkownika. Siłą biblioteki jest użytkownik, który odwiedza książnicę: to on kreu-
je jej markę. Bibliotekarz powinien stanowić markę samą w sobie, ponieważ jakość 
świadczonych przez niego usług w dużej mierze stanowi o wartości usług instytucji. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wizerunek ulega modyfikacjom wraz ze 
zmianą poglądów i upodobań, dlatego też nie jest pojęciem statycznym i trwałym5, 
toteż konieczne jest badanie oczekiwań klientów wobec bibliotek i w miarę możliwo-

3 J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010, s. 183.
4 Trzecie miejsce to termin określający miejsce w przestrzeni publicznej, które oddziela środowi-

sko życia w domu i pracy. Pojęcie to zostało użyte w 1989 r. przez socjologa Raya Oldenburga, 
zob. M. Wilkowski, Trzecie miejsce, https://instytucje.wilkowski.org/zalozenia/trzecie-miej 
sce/ [dostęp: 30 X 2018].

5 M. Huczek, Public relation a wizerunek biblioteki, „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyj-
ny Bibliotekarzy” 2004, nr 5, http://www.ebib.pl/2004/56/huczek.php [dostęp: 30 X 2018].
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ści dostosowanie do nich oferty instytucji. Tworzenie wyrazistego wizerunku nie jest 
możliwe bez celowych działań marketingowych, wśród których niezbędna wydaje się 
rzetelna informacja o tym, co dzieje się w bibliotece. 

Wychodząc z założenia, że najlepsza biblioteka z doskonałymi zbiorami nie spełnia 
swoich zadań, nie mając narzędzi do informowania o posiadanych zbiorach i prowa-
dzonej działalności, praca bibliotekarzy skupiła się głównie na tworzeniu katalogów 
elektronicznych i retrokonwersji, tworzeniu baz bibliograficznych, bazy pełnoteksto-
wej obejmującej czasopisma, działalności wydawniczej i ulepszaniu strony interne-
towej. Wiele uwagi poświęcono również działalności szkoleniowej i  dydaktycznej, 
organizując konferencje i spotkania dla nauczycieli, konsultacje dla studentów oraz 
prowadząc lekcje biblioteczne poświęcone w głównej mierze technologiom informa-
cyjno-komunikacyjnym. Wielkim wyzwaniem stała się formuła matury ustnej z ję-
zyka polskiego, polegająca na przygotowaniu przez uczniów prezentacji. Opracowa-
ny wówczas Program pomocy maturzystom, poza ogromnym zainteresowaniem szkół 
lekcjami poświęconymi tworzeniu bibliografii załącznikowej i indywidualnymi kon-
sultacjami dla uczniów, zaowocował powstaniem bibliografii online Motywy literac-
kie (wzbogaconej później o motywy w kulturze), która dziś liczy ponad 500 tematów 
i wykazywana jest przez Bibliotekę Narodową wśród bibliografii niepublikowanych. 
Niewątpliwy walor promocyjny, choć dla ograniczonego kręgu odbiorców, miały 
również wydawane przez bibliotekę publikacje: Starodruki w zbiorach Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu6, Oświata na Śląsku Opolskim7 czy wreszcie czasopi-
smo społeczno-kulturalne „Strony” wydawane w latach 2009-20128.

W  miarę postępów prac dotyczących podstawowej działalności bibliotecznej 
stopniowo rozwijano aktywność promocyjną. Początkowo były to klasyczne przed-
sięwzięcia obejmujące wystawy, spotkania autorskie oraz udział w ogólnopolskich ak-
cjach promujących czytelnictwo. Wspomaganie szkół i działania związane z promo-
cją czytelnictwa stały się jednymi z głównych obszarów pracy. Prowadzone podczas 
konferencji i szkoleń ankiety ewaluacyjne wykazały duże zapotrzebowanie nauczy-
cieli w tym zakresie. Również rozpoczęte w 2012 roku coroczne badania satysfakcji 
czytelników i diagnoza potrzeb czytelniczych (będące stałym elementem ewaluacji 
pracy biblioteki i stanowiące, poza statystyką, punkt wyjścia do opracowywania pla-
nów pracy) utwierdziły w przekonaniu, że należy rozwijać tę formę działalności9. Aby 

6 Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu: katalog, wstęp i oprac. 
A. Paszkowska, Opole 2009.

7 Oświata na Śląsku Opolskim: bibliografia w wyborze za lata 2005-2010, oprac. I. Kowalska, 
A. Z acłona, Opole 2011.

8 Opolski dwumiesięcznik o charakterze społeczno-kulturalnym, prezentujący twórczość pisa-
rzy i  publicystów regionu oraz kraju i  omawiający interesujące zjawiska z  dziedziny teatru, 
muzyki i plastyki.

9 W latach 2012-2015 prowadzono badania diagnozujące potrzeby czytelników i poziom usług 
biblioteki, stanowiące co roku element ewaluacji jej pracy. Obejmowały one takie zagadnie-
nia jak: charakterystyka użytkowników, częstotliwość odwiedzin, najczęściej wykorzystywane 
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dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców i przypomnieć nauczycielom o naszym 
istnieniu, założyliśmy profil biblioteki na Facebooku. Nie zaniedbaliśmy również 
tradycyjnych mediów, nawiązując współpracę z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, 
m.in. Radiem Opole oraz najpoczytniejszym miejscowym dziennikiem, czyli „Nową 
Trybuną Opolską”. Prowadzona na jej łamach kampania promocyjna w postaci uka-
zującej się wkładki „pedagogiczna.pl” oraz informowanie o nadchodzących wyda-
rzeniach na antenie radiowej okazały się skuteczne i przyczyniły się do większej roz-
poznawalności biblioteki oraz zwiększenia liczby odwiedzin na stronie internetowej 
osób zainteresowanych ofertą naszej placówki.

Mimo że wszystkie biblioteki mają charakter środowiskowy, sfera edukacyjna, na 
rzecz której pracują biblioteki pedagogiczne, jest dość hermetyczna. Co roku nastę-
puje częściowa wymiana sporej grupy użytkowników (studentów i uczniów) związa-
na z rozpoczęciem lub zakończeniem edukacji. Stałymi użytkownikami biblioteki są 
nauczyciele, jednakże ich oczekiwania nie ograniczają się już do podstawowej oferty 
bibliotek. Nauczyciele oczekują wsparcia w postaci informacji, zbiorów czy szkoleń, 
ale także w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących nie tylko przysposobienia 
bibliotecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych czy promocji czytelnic-
twa. Mimo iż wydaje się, że jest to w pewnym sensie „wyręczanie” nauczycieli, nie 
można lekceważyć tych oczekiwań. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych wśród podstawowych zadań wymienia inspirowanie i promowanie 
edukacji czytelniczej i medialnej. Chociaż organizowanie i prowadzenie działalności 
edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności otwartych zajęć edukacyjnych i lekcji, nie 
znalazło się wśród zadań podstawowych, zainteresowanie nauczycieli tymi forma-
mi pracy ciągle rośnie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stopniowo zwięk-
szaliśmy liczbę tego rodzaju działań, jednocześnie dokonując pewnej personalizacji 
oferty. Dynamikę zmian ukazuje poniższa tabela10.

usługi i źródła informacji w bibliotece, zbiory (ze wskazaniem na rodzaj literatury oraz zbio-
rów audiowizualnych wypożyczanych najczęściej przez czytelników), korzystanie z  czytelni, 
łatwość korzystania z katalogów online, czas pracy biblioteki, czas oczekiwania na zbiory, ja-
kość obsługi w bibliotece i kompetencje pracowników. Ze względu na możliwość porównania 
wskaźników z innymi bibliotekami pedagogicznymi w 2016 r. podjęto decyzję o przystąpieniu 
do projektu Analiza Funkcjonalności Bibliotek.

10 Tabelę opracowano na podstawie sprawozdań z pracy biblioteki z  lat 2013-2017. Jak widać, 
liczba organizowanych wydarzeń systematycznie wzrasta mimo dwukrotnej (2013, 2016) re-
strukturyzacji biblioteki i zmniejszenia liczby pracowników. Od września 2016 r. PBW w Opo-
lu wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.
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Tab. 1. Realizacja działań dla czytelników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Grupy odbiorców: rodzaj oferty
Liczba zrealizowanych działań

2013 2014 2015 2016 2017
Nauczyciele: konferencje, sesje, seminaria, 
kursy doskonalące, szkolenia, konsultacje 
zbiorowe itp.

35 34 34 38 50

Studenci: przysposobienie biblioteczne, szko-
lenia

3 3 10 2 2 

Uczniowie: lekcje biblioteczne, zajęcia czytel-
nicze, spotkania autorskie, konkursy, warszta-
ty artystyczne, akcje promujące czytelnictwo

125 231 175 334 350

Przedszkolaki: zajęcia czytelnicze i artystycz-
ne, edukacja prozdrowotna, konkursy, akcje 
promujące czytelnictwo

7 48 59 94 93

Osoby niepełnosprawne: zajęcia czytelnicze 
i artystyczne

21 23 25 12 8

Seniorzy: zajęcia czytelnicze i artystyczne 16 54 46 43 46
Mieszkańcy miasta i  regionu: wernisaże, 
spotkania autorskie, konkursy, otwarte zaję-
cia edukacyjne, akcje promujące czytelnictwo, 
happeningi itp.

56 91 94  105 108

Źródło: opracowanie własne

Do zwiększenia liczby działań promujących czytelnictwo niewątpliwie przyczynił 
się udział biblioteki w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Współpraca 
i wspomaganie szkół w ramach realizacji projektu polegają m.in. na organizowaniu 
dla szkół zbiorowych, indywidualnych, elektronicznych i telefonicznych konsultacji 
dotyczących realizacji programu, a także proponowaniu do zakupu list książek, orga-
nizacji (wspólnie z Opolskim Kuratorium Oświaty) spotkań dla beneficjentów pro-
jektu dotyczących opracowania sprawozdań z realizacji programu oraz organizacji 
zajęć czytelniczych i imprez promujących czytelnictwo. Na stronie www.pedagogicz-
na.pl na bieżąco zamieszczane są informacje o imprezach promujących czytelnictwo 
organizowanych przez szkoły i PBW w Opolu. Inspirowanie i promowanie czytel-
nictwa jest kluczowym zadaniem bibliotek, a dla bibliotek pedagogicznych jest ono 
szczególnie ważne, gdyż wynika nie tylko z zadań statutowych, ale też z funkcji, jaką 
biblioteka pełni w środowisku lokalnym. Biblioteki pedagogiczne często są jedynym 
wsparciem naukowym na danym terenie, odgrywając przy tym rolę bazy książkowej 
i fachowego poradnictwa. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wraz z czterema filiami w Brze-
gu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie podejmuje wiele działań promujących 
czytelnictwo poprzez organizowanie konferencji naukowych i metodycznych, szko-
leń, instruktaży, warsztatów, spotkań autorskich, zajęć edukacyjnych prowadzonych 
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przez pracowników biblioteki i uznane autorytety. PBW w Opolu organizuje liczne 
konkursy literackie, plastyczne i  fotograficzne dla różnych grup wiekowych, a tak-
że dla mieszkańców miasta i regionu. Współpracuje z nauczycielami, metodykami 
i  bibliotekarzami szkolnymi. Na zajęciach bibliotecznych edukuje młodzież, przy-
gotowując ją do samokształcenia, doskonalenia umiejętności docierania do różnych 
źródeł informacji. Biblioteka od lat zaangażowana jest w ogólnopolskie akcje promu-
jące czytelnictwo, takie jak: Cała Polska Czyta Dzieciom, Zaczytani, Bookcrossing 
czy Narodowe Czytanie. Organizuje obchody Dnia Bibliotekarza, Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek, Tygodnia Biblioterapii, Nocy Biblio-
tek i Nocy Kultury. W zależności od odbiorcy różnymi metodami promuje czytelnic-
two, pamiętając nie tylko o najmłodszych, ale i o seniorach. W bibliotece prowadzone 
są zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii wspomagające prawidłowy rozwój 
emocjonalny i  społeczny dziecka11. Od 2014 roku organizujemy Opolską Sesję Bi-
bliotek Szkolnych i  Pedagogicznych, której celem jest promocja czytelnictwa, wy-
miana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, 
realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dyskusja na temat wybra-
nych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, a także rozwoju zainteresowań 
i motywacji czytelniczych tej grupy odbiorców. Konferencja jest okazją do spotkania 
przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i  naukowców, których uwaga 
koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży. 
Nowością w ofercie biblioteki stały się konferencje filmowe, adresowane do nauczy-
cieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematy-
ką edukacji filmowej w  szkole. Organizowane po raz kolejny forum wymiany do-
świadczeń w zakresie wykorzystywania filmu w edukacji jest okazją do zapoznania 
się z najnowszymi propozycjami filmowymi i pretekstem do dyskusji nad filmowymi 
propozycjami edukacyjnymi. Gościem VI edycji Konferencji Filmowej Literatura 
i film był Krzysztof Zanussi. 

Biblioteka pełni funkcję edukacyjną i kulturotwórczą. Realizuje zadania w zakre-
sie edukacji ustawicznej, pozaszkolnej dla różnych grup społecznych, oparte m.in. 
na własnych programach edukacyjnych i pedagogice zabawy. Poniżej przedstawiono 
kilka inicjatyw, które przyniosły poprawę wizerunku i rozpoznawalność w środowi-
sku nie tylko edukacyjnym, ale i lokalnym. Nie wszystkie z nich jednoznacznie ko-
jarzą się z  działalnością stricte biblioteczną. Szukano sojuszników, którzy pomogą 
je zrealizować, ponieważ biblioteka nie byłaby w  stanie podjąć się tych zadań sa-
modzielnie, zarówno ze względów finansowych, jak i organizacyjnych. Poza tym im 
więcej uczestników projektu, tym większa jego siła oddziaływania i szansa na zain-
teresowanie mediów. Zawsze w projektach biblioteki biorą udział szkoły oraz inne 
instytucje i stowarzyszenia. Im więcej uczestników, tym zadanie logistycznie staje się 
trudniejsze, ale również efekt końcowy jest bardziej spektakularny. 

11 W 2015 r. powstała Pracownia Biblioterapii, a w 2017 r. Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego.
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Dostosowanie oferty i  ukierunkowanie jej na różne grupy odbiorców odbywa 
się z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego. Każda z  filii PBW w Opolu 
oprócz szkół i przedszkoli współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi, np. szko-
łami wyższymi, ośrodkami pomocy społecznej, domami dziennego pobytu, strażą 
pożarną, służbą zdrowia, policją, księgarniami, stowarzyszeniami edukacyjnymi, co 
przekłada się na zróżnicowanie ich działalności. Wychodząc z  założenia, że każde 
twórcze działanie, przynosząc satysfakcję, wpływa pozytywnie na nasze samopoczu-
cie, w 2014 roku zorganizowaliśmy Festiwal Arteterapii Homo Creator. Do współpra-
cy zaproszono szkoły, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a  także stowarzyszenia, 
pracownie artystyczne, galerie, kluby fitness, kawiarnie, studenckie centrum kultury, 
warsztaty terapii zajęciowej i ogniska plastyczne. Po otwierającej festiwal konferencji 
na temat arteterapii przez cztery dni w dwudziestu sześciu placówkach odbywały się 
zajęcia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodzin z dziećmi i wszystkich chętnych. 
Festiwal miał na celu popularyzację arteterapii w środowisku edukacyjnym i rodzin-
nym jako działania terapeutycznego, edukacyjnego i  wychowawczego, prezentację 
różnorodnych jej rodzajów poprzez zajęcia i warsztaty edukacyjne z elementami ar-
teterapii, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, prezentację i promocję placówek 
i organizacji, które wykorzystują metody arteterapeutyczne w swojej praktyce. 

O  ile nasza podstawowa, tradycyjna działalność statutowa skierowana jest do 
dorosłych, nauczycieli, studentów i maturzystów, o tyle otwarte zajęcia edukacyjne 
i  czytelnicze skierowane są głównie do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli 
i rodzin z dziećmi. W akcjach promujących czytelnictwo biorą udział wszystkie ro-
dzaje szkół, a  w  Narodowym Czytaniu opolskie szkoły średnie. W  ciągu kilku lat 
organizowania różnych projektów i  akcji o  charakterze edukacyjnym pracownicy 
biblioteki zdobyli cenne doświadczenia. Zajęcia otwarte cieszą się popularnością 
wśród dzieci i rodziców tylko wtedy, gdy stanowią atrakcyjny sposób wspólnego spę-
dzania czasu. Dlatego oprócz klasycznych form pracy z  czytelnikiem stosowanych 
przez biblioteki, takich jak wystawy i spotkania autorskie, projekty zakładają także 
udział uczniów, rodzin i  wszystkich chętnych w  różnych zajęciach. Pozwalają one 
na wykazanie się podczas wspólnej zabawy kreatywnością, zdolnościami artystycz-
nymi, kompetencjami językowymi, umiejętnością pracy w zespole. Zajęcia ocieplają 
wizerunek książnicy, przypominają ją dorosłym, z których część, studiując, korzysta-
ła z naszych zbiorów i zachęcają do odwiedzin, zwłaszcza że czytelnicy mają okazję 
przekonać się, jak bardzo biblioteka się zmieniła.

Głównym bohaterem co najmniej jednego z  organizowanych rocznie dwóch, 
trzech dużych projektów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych jest zawsze osoba 
wyróżniona przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, np. Janusz Korczak, Oskar 
Kolberg, Jan Potocki, Henryk Sienkiewicz, Zbigniew Herbert, Irena Sendlerowa. Nie-
koniecznie są to osoby, które jednoznacznie kojarzą się z lekturą. Organizując różne-
go rodzaju wydarzenia kulturalne, zwraca się uwagę na walor edukacyjny. W ciągu 
ostatnich lat pojawili się stali odbiorcy (w tym również szkoły), którzy z uznaniem 
wypowiadają się na temat naszej oferty i corocznie uczestniczą w organizowanych 
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przez bibliotekę projektach. W ciągu ostatnich lat wypracowano schemat tworzący 
ramy projektu (zestawienie materiałów metodycznych i repertuarowych dla nauczy-
cieli, wystawa, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia czytelni-
cze i artystyczne, finał w trakcie Nocy Kultury lub Nocy Bibliotek). W roku 2014, 
ogłoszonym Rokiem Oskara Kolberga, podczas Nocy Kultury zaplanowano projekt 
Trzy razy na ludowo – kaszubskie nuty, góralskie posiady, ślonsko godka, będący fila-
rem bibliotecznej Kolbergiady. Specyfikę języka lub gwary danego regionu ukazano 
w czytaniu jego baśni i legend, a dodatkową atrakcję stanowiły elementy pantomimy. 
Zadbano również o „ludową” scenografię przestrzeni, tworząc wystawę przedmiotów 
codziennego użytku (niektóre z nich liczyły sobie blisko 100 lat), stanowiących wła-
sność pracowników biblioteki. Wielkie zainteresowanie wzbudziły warsztaty białego 
śpiewu, spotkanie z etnomuzykologami Marzeną i Jackiem Mielczarkami połączone 
z prezentacją gry na dawnych instrumentach ludowych. Wystawę poświęconą Oska-
rowi Kolbergowi wzbogaciły stroje ludowe wypożyczone z Muzeum Wsi Opolskiej. 
W organizacji imprezy współpracowały szkoły, w tym zespoły taneczne prezentujące 
tańce i stroje ludowe różnych regionów.

Głównym motywem obchodów Nocy Kultury w 2015 roku były Podróże Jana Po-
tockiego, pisarza, podróżnika i historyka, autora Rękopisu znalezionego w Saragossie. 
Program Nocy Kultury obejmował m.in. warsztaty literackie W  pogoni za marze-
niem, podczas których dzieci w wieku szkolnym zapoznały się z dziennikiem jako 
gatunkiem literackim, oraz warsztaty teatralne i artystyczne. Największą publiczność 
zgromadziły warsztaty edukacyjne z elementami spektaklu interaktywnego. Uczest-
nicy akcji mogli udać się w  podróż z  Janem Potockim do Egiptu, Turcji, Maroka, 
Holandii i Hiszpanii. W klimat wieczoru pomagały wprowadzić gości stroje wypoży-
czone z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

Motywem przewodnim wszystkich zajęć z  zakresu edukacji międzykulturowej 
i  regionalnej jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, na wartość wspólnego 
działania i różnorodność kultur. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu ma 
w swojej ofercie zajęcia czytelniczo-artystyczne dla dzieci ujęte w cyklach: 
 ӹ Bajkopodróżowanie, świata poznawanie, 
 ӹ Baśniowa mozaika kulturowa, 
 ӹ Dla młodego czytelnika – baśnie, duchy i Afryka, Kolorowy świat Indii, 
 ӹ Spotkania z tradycją, 
 ӹ Opole – miasto, w którym żyję,
 ӹ Podróże po Polsce z legendą.

 
W roku 2016 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu realizowała projekt 

zatytułowany Zamki, wieże i rycerze – w kręgu powieści Henryka Sienkiewicza. Z ko-
lei w ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konkursie Henryk Sienkiewicz 
ambasadorem polskości opolska biblioteka pedagogiczna zdobyła I miejsce12. Projekt 

12 K. Strugińska, Czy Sienkiewicz może być trendy?, „Trendy” 2017, nr 1, s. 42-45, https://www.
ore.edu.pl/2018/01/trendy-2017/ [dostęp: 30 X 2018].
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skierowany był do różnych grup odbiorców: do uczniów zaprzyjaźnionych szkół, na-
uczycieli, dzieci i rodziców oraz mieszkańców miasta i regionu. Oprócz klasycznych 
form pracy z czytelnikiem stosowanych przez biblioteki, takich jak wystawy i spo-
tkania autorskie, projekt zakładał także udział uczniów, rodzin i  wszystkich chęt-
nych w różnych zajęciach pozwalających na wykazanie się podczas wspólnej zabawy 
kreatywnością, zdolnościami artystycznymi, kompetencjami językowymi oraz umie-
jętnością pracy w  zespole. Zajęcia te stwarzały możliwość „dotknięcia” ożywionej 
historii. Projekt, zgodnie z  wypracowanym schematem, składał się z  kilku etapów 
obejmujących:
1) opracowanie zestawienia bibliograficznego Henryk Sienkiewicz (1846-1916)  – 

materiały metodyczne dla nauczycieli oraz upowszechnienie jego twórczości 
wśród nauczycieli poprzez publikację na stronie internetowej biblioteki, 

2) organizację spotkania autorskiego z  Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki 
Piórem czy mieczem. Opowieść o  Henryku Sienkiewiczu, w  jednej z  opolskich 
szkół, 

3) organizację Nocy Kultury poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi, w czasie któ-
rej zaplanowano następujące działania: 

 ӹ wernisaż wystawy Opowieść o Henryku Sienkiewiczu (wystawie towarzyszyły pre-
zentacje multimedialne oraz fragmenty adaptacji filmowych powieści historycz-
nych polskiego noblisty), 

 ӹ Jak zostać sławnym pisarzem? – wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem (inscenizo-
wany formą „rozmowy” z pisarzem, oparty na jego wypowiedziach opublikowa-
nych w magazynie „Świat” z 1913 roku), 

 ӹ kabaret W  pustyni i  w  puszczy oraz piosenki z  adaptacji filmowych Sienkiewi-
czowskich powieści w  wykonaniu uczniów z  Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Opolu, 

 ӹ tańce dworskie i rycerskie w wykonaniu zespołu Grodkowiacy z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Grodkowie, 

 ӹ Opolskie Bractwo Rycerskie: 
•	 opowieści	o obyczajach	średniowiecznych,
•	 zabawy	z publicznością,
•	 pokaz	walki	rycerskiej,
•	 pokaz	mody	 dworskiej	 i  rycerskiej	 w  wykonaniu	 członków	Opolskiego	 Brac-

twa Rycerskiego (połączony z  możliwością przymierzania średniowiecznych 
strojów), 

 ӹ warsztaty: 
•	 Pisanie gęsim piórem – warsztaty kaligrafii, 
•	 Sakiewka na dukaty – warsztaty plastyczne13, 
•	 Kartonowe zamki – warsztaty artystyczne. 

13 Każdy uczestnik warsztatów otrzymał dukaty – biblioteczniki, przygotowane specjalnie na tę 
okoliczność. Trzy monety upoważniały do odebrania pamiątkowego dyplomu.
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4)  Dzieci listy piszą do Henryka Sienkiewicza  – warsztaty literackie dla przed- 
szkolaków.

5) Organizacja Nocy Bibliotek w części poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi.

W  projekcie wykorzystano zasoby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Opolu, zestawienie zatytułowane Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – materiały me-
todyczne dla nauczycieli opracowane na podstawie baz Biblioteki Narodowej oraz baz 
PBW w Opolu, zawierające 201 opisów bibliograficznych. Bibliografia zamieszczo-
na została na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl i  tylko w czasie 
trwania projektu miała dwieście trzydzieści dwie odsłony. Poza autorkami projektu 
w  przygotowanie i  prowadzenie wymienionych wydarzeń zaangażowało się czter-
nastu nauczycieli bibliotekarzy PBW w Opolu, pracownicy administracji i obsługi, 
uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz członkowie Opolskiego Brac-
twa Rycerskiego. 

Nieco odmienną ofertę stanowiła Kosmiczna Noc Bibliotek zorganizowana w 2017 
roku. W programie znalazły się m.in.: 
 ӹ obserwacja nieba za pomocą przyrządów astronomicznych i przenośnego plane-

tarium udostępnionego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, 
 ӹ Pan Kopernik i jego planety – występ uczniów z PSP nr 3 w Grodkowie,
 ӹ prezentacja robotów z klocków lego wykonanych przez uczniów sekcji robotycz-

nej działającej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, 
 ӹ ABC programowania – warsztaty dla dzieci prowadzone również przez uczniów 

tej szkoły, 
 ӹ wystawa prac Sebastiana Kucharskiego, 
 ӹ „Świat przedstawiony” w  literaturze fantastycznej  – wystawa prac uczniów ZSE 

w Opolu, 
 ӹ wystawa indywidualna prac Marii Prochorec – uczennicy Zespołu Państwowych 

Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu prowadzi również działania zwią-
zane z edukacją prozdrowotną i integracją międzypokoleniową. W latach 2014-2015 
wspólnie z  nyskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano akcję Pierwsza 
pomoc od przedszkola do seniora. W  latach 2016-2017 filia w Nysie koordynowała 
akcję Przedszkolak ratuje – program edukacyjno-profilaktyczny skierowany do dzieci 
w wieku przedszkolnym. Partnerami akcji byli: Komenda Powiatowa Policji w Nysie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie z kierunkiem ratownictwo medycz-
ne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego w  Nysie oraz Straż Miejska w  Nysie. Akcja pod pa-
tronatem Burmistrza Nysy i Rzecznika Praw Dziecka obejmowała swoim zasięgiem 
przedszkola powiatu nyskiego. W konkursie na logo akcji zwyciężył projekt, którego 
autorką była uczennica nyskiego technikum. W pierwszej edycji wzięło udział po-
nad 500 dzieci z nyskich przedszkoli, a w drugiej około 1600 dzieci z 50 przedszkoli 
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powiatu nyskiego. Dzieci poznawały procedury zachowania się w sytuacjach zagro-
żenia życia i zdrowia. Finałowa gala II edycji projektu Przedszkolak ratuje odbyła się 
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Gościem honorowym był 
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka. Wszystkie przedszkolaki na zakończenie 
gali otrzymały drobne upominki. Akcja, prowadzone zajęcia i uroczyste zakończenie 
miały duży wpływ na postrzeganie PBW w Opolu. Ukazało się wiele artykułów w re-
gionalnej prasie – „Nowinach Nyskich”, „Faktach Nyskich”, dużo informacji przeka-
zano przez Radio Nysa i Radio Opole. 

W  roku 2017 podjęto działania m.in. w  ramach projektu Edukacja kulturowa 
Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018, realizowanego przez Muzeum Śląska Opolskie-
go w Opolu, regionalnego operatora programu Bardzo Młoda Kultura 2016-201814. 
Dzięki środkom pochodzącym z  grantu PBW w  Opolu została liderem projektu 
Czym jest szczęście mówią bajki… – w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskie-
go oraz partnerem w kolejnych dwóch przedsięwzięciach: To, co dla nas ważne oraz 
Wyzwól swoją wyobraźnię. Projekt Czym jest szczęście mówią bajki… skierowany był 
do uczniów szkoły podstawowej w Domecku. Jego celem było promowanie czytel-
nictwa, rozwijanie twórczości dzieci, umiejętności pracy w zespole, empatii i otwar-
tości wobec innych poprzez wykorzystanie terapeutycznej funkcji bajek. Działania 
realizowane w ramach projektu to m.in. lekcja muzealna dla uczestników projektu 
Na czym polega wielokulturowość Opolszczyzny?, warsztaty integracyjne, warsztaty 
czytelniczo-edukacyjne i regionalne. Zorganizowano także szkolenie dla nauczycie-
li, edukatorów i animatorów kultury: Terapeutyczna funkcja książek w modelowaniu 
tożsamości i systemu wartości człowieka. Końcowym rezultatem projektu było stwo-
rzenie wspólnej publikacji na temat szczęścia, z tekstami i ilustracjami wykonanymi 
przez jego uczestników.  

Prowadzone przez bibliotekę działania mają wymiar wieloaspektowy, łącząc tekst 
literacki z różnymi rodzajami aktywności twórczej i  społecznej. Niejako przy oka-
zji mają też charakter promocyjny,  odpowiadając na zapotrzebowanie odbiorców 
i zmieniające się warunki wewnętrzne biblioteki i jej otoczenia. W organizacji tych 
działań pomaga współpraca z różnymi instytucjami, w myśl zasady „razem można 
więcej niż w pojedynkę”. 

14 Strategicznym celem trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmacnianie roli edu-
kacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultu-
ry. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury 
przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatyw-
ności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komu-
nikacyjnych EDUKO 2016-2018, http://edukoopolskie.pl/pl/projekt-eduko-2016-2018.html 
[dostęp: 30 X 2018].
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Abstrakt

Artykuł przedstawia proces kształtowania wizerunku biblioteki pedagogicznej poprzez or-
ganizację wydarzeń o  charakterze edukacyjnym, kulturalnym i  społecznym oraz realizację 
innowacyjnych projektów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności oferty biblio-
teki. W artykule przywołano kilka przykładowych projektów skierowanych do przedszkola-
ków, uczniów, nauczycieli, a także mieszkańców miasta i regionu, które zaowocowały więk-
szą rozpoznawalnością biblioteki w środowisku lokalnym.

Summary

The article presents the process of building the image of a pedagogical library through organi-
sation of educational, cultural and social events and implementation of innovative projects 
that have contributed to increasing attractiveness of the library’s offer. The article refers to 
several sample projects addressed to kindergarten children, students, teachers, as well as local 
residents, which have resulted in greater recognition of the library in the local community.

Słowa kluczowe: biblioteka pedagogiczna, wydarzenie, działalność kulturalna i edukacyjna, 
wizerunek, promocja czytelnictwa

Key words: pedagogical library, event, cultural and educational activity, image, promotion 
of reading



Małgorzata Kucman, Stefania Hrywna
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Bene vertat, quod agis! – czyli o kreatywnym 

i skutecznym docieraniu do nauczycieli

Z doświadczeń Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej  

w Olsztynie

Któż z nas nie pragnie, by jego praca, wysiłki, starania przynosiły satysfakcjonują-
ce rezultaty? Zespół Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w  Olsztynie  
(W-MBP), przygotowując różnorodne projekty edukacyjne mające na celu budowa-
nie rozpoznawalnej w środowisku oświatowym województwa marki, dokłada wszel-
kich starań, aby tak właśnie było. Marka ta tworzona jest poprzez skuteczne wspiera-
nie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w procesie wychowawczym i dydaktycznym. 
Biblioteka jest obecna w szkołach, bibliotekach szkolnych, w przestrzeni publicznej. 
W artykule prezentowane są przykładowe działania, wybrane spośród wielu propo-
nowanych przez bibliotekę pedagogiczną w Olsztynie. 

Obecność w szkołach

Od roku 2016 w ofercie skierowanej do nauczycieli znalazła się propozycja szkolenio-
wych rad pedagogicznych, które są częścią realizowanego przez bibliotekę projektu 
kompleksowego wspomagania szkół w zakresie upowszechniania czytelnictwa i roz-
wijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Szkołom proponowane 
są cztery tematy:
 ӹ Jak zachęcić dzieci do czytania? – omówienie faz rozwoju zainteresowań czytelni-

czych i korzyści wynikających z głośnego czytania dzieciom. Podczas spotkania 
prezentowane są wybrane formy i metody zachęcania dzieci do czytania. Przepro-
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wadzana jest również lekcja pokazowa ukazująca baśń jako tekst odzwierciedlają-
cy ponadczasowe doświadczenia człowieka.

 ӹ Akt lektury jako intelektualna i emocjonalna przygoda. Propozycje pracy z tekstem 
literackim dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonistów i  bibliotekarzy  – 
głównym elementem spotkania jest autorski spektakl w „czarnym teatrze” jako 
przykład formy interpretacji tekstu literackiego. Proponowane są również inne 
metody pracy z  tekstem literackim, takie jak gra interaktywna, wycieczka lite-
racko-edukacyjna, interpretacja tekstu w teatrze cieni. Omawiane są najnowsze 
i najbardziej wartościowe publikacje adresowane do dzieci. 

 ӹ Czytelnictwo w dobie nowych technologii – przedstawienie badań dotyczących czy-
telnictwa młodzieży, przybliżenie nowych form popularyzacji literatury, zapre-
zentowanie ciekawych zasobów cyfrowych oraz pokazanie wykorzystania aplika-
cji internetowych do pracy z tekstem.

 ӹ Co biblioteka pedagogiczna oferuje szkole, nauczycielom, uczniom i rodzicom? – te-
mat ten zawiera kilka elementów. Pierwsza część dotyczy czytelnictwa dorosłych 
w świetle najnowszych badań i zagrożeń analfabetyzmem funkcjonalnym. Druga 
część szkolenia prezentuje katalog online jako źródło informacji pedagogicznej 
i warsztat pracy nauczyciela (korzystanie ze zbiorów online, skuteczne strategie 
wyszukiwawcze) oraz wybór najnowszej literatury i filmów edukacyjnych. Na ko-
niec omawiane są różnorodne formy wspierania pracy dydaktycznej nauczycieli 
realizowane przez bibliotekę (oferta zajęć edukacyjnych dla uczniów, warsztaty 
dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych). Spotkanie 
to stanowi zatem kompleksową prezentację W-MBP.

W działaniach biblioteki brana jest również pod uwagę fundamentalna rola rodzi-
ców w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych dzieci. Czytanie rozwija język, pa-
mięć i wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji, przynosi ogromną wiedzę1. Dzięki 
współpracy ze szkołami pracownicy biblioteki mają możliwość wygłaszania prelekcji 
na temat czytelnictwa w trakcie spotkań z rodzicami w szkole. Obecnie realizowane 
są dwa tematy wywiadówek: 
 ӹ Niezwykła moc zwykłego czytania. Dlaczego warto czytać dzieciom książki? (o czy-

telnictwie najmłodszych),
 ӹ Czytanie to jedna z najtrudniejszych sztuk, czyli jak zachęcić młodzież do lektury 

(o czytelnictwie nastolatków). 

Na tych spotkaniach podkreślana jest rola głośnego czytania, które ma ogromne 
znaczenie dla intelektualnego rozwoju, a dodatkowo jest formą dobrego spędzania 
wolnego czasu z dzieckiem. Omawiane są metody rozbudzania zainteresowań czy-
telniczych u  dzieci oraz podsuwane pomysły nakłonienia nastolatków do lektury. 
Prezentowane są też wartościowe książki – klasyka w nowym wydaniu, współczesne 

1 I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010, s. 15.
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baśnie, książki rozwijające dziecięcą ciekawość świata oraz empatię. Omawiana jest 
literatura ciesząca się szczególną popularnością w środowisku młodzieżowym, uka-
zująca problemy nastolatków i bohaterów, z którymi młodzi mogą się utożsamiać. 
Zwraca się też uwagę na czynniki, które młodych ludzi mogą do czytania zniechęcić. 

Ta forma działalności biblioteki cieszy się dużą popularnością, dlatego przygoto-
wany został jeszcze jeden temat spotkań z rodzicami: Świat nastolatka – jak inspiro-
wać młodych ludzi, jak pomagać im rozwijać swoje mocne strony. W trakcie spotkania 
prowadzimy rozmowę z rodzicami o głębszym zrozumieniu swoich dzieci w trud-
nym okresie dorastania. Zachęcamy do lektury publikacji ze Złotej Listy Książek na 
temat rozwoju i wychowania polecanych rodzicom i wychowawcom przez Fundację 
ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Inną formą „wychodzenia” poza mury placówki i kreowania jej pozytywnego wi-
zerunku w środowisku oświatowym jest udział pracowników biblioteki w corocznych 
konferencjach metodycznych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, organi-
zowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olszty-
nie. Jest to niewątpliwie jedna z najskuteczniejszych form docierania do nauczycieli. 
W  czasie spotkań zwracamy się bowiem do gremium realizującego te same zada-
nia w różnych szkołach. Oferta biblioteki jest więc precyzyjnie dostosowana do jego 
potrzeb i oczekiwań. To najlepsza okazja, aby promować bibliotekę, jej zbiory oraz 
wszystkie podejmowane przez pracowników działania środowiskowe. Co roku wy-
dawane są i rozprowadzane wśród nauczycieli informatory (Il. 1) zawierające wykaz 
zajęć edukacyjnych, szkoleniowych rad pedagogicznych, warsztatów dla nauczycieli 
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz warsztatów dla nauczy-
cieli bibliotekarzy.

Il. 1. Oferta edukacyjna biblioteki na rok szkolny 2018/2019 (oprac. graf. S. Sawicka)
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Czy rozpowszechnianie oferty bibliotecznej w środowisku szkolnym jest skutecz-
ne? Czy kreowanie wizerunku biblioteki jako placówki wspierającej pracę dydaktycz-
ną nauczycieli przynosi efekty? Sądząc po ogromnym zainteresowaniu nauczycieli 
zajęciami edukacyjnymi – tak. Co roku zwiększa się bowiem liczba przeprowadzo-
nych zajęć. Korzysta z nich kilka tysięcy uczniów. Propozycja spotkań jest bardzo 
bogata, różnorodna i  systematycznie aktualizowana. Obecnie składają się na nią 
aż siedemdziesiąt dwa tematy lekcji skierowanych do uczniów wszystkich etapów 
kształcenia. Są to zajęcia nawiązujące do podstawy programowej oraz takie, które 
mogą być wzbogaceniem i rozszerzeniem realizowanych w szkole treści. Stała oferta 
to lekcje z zakresu: 
 ӹ edukacji czytelniczej i medialnej, 
 ӹ edukacji regionalnej, 
 ӹ edukacji europejskiej, 
 ӹ historii, 
 ӹ technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nawiązujące do tekstów literac-
kich, których celem jest wprowadzenie w świat literatury. Jest ich najwięcej w naszej 
ofercie:
 ӹ Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) Ju-

styny Bednarek w „czarnym teatrze”, 
 ӹ Świat „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, 
 ӹ Zośka, Rudy, Alek i  inni. Przerwana opowieść (na podstawie książki Aleksandra 

Kamińskiego „Kamienie na szaniec”), 
 ӹ Chór duchów na scenie, czyli „istne święto Dziadów” – wprowadzenie do lektury 

II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Szczególną grupę stanowi cykl zajęć dla szkół ponadpodstawowych ukazujących 
specyfikę epok literackich: 
 ӹ Renesansowe odkrycie świata i człowieka, 
 ӹ Między dwiema otchłaniami, 
 ӹ Dylematy człowieka baroku. 

Bardzo atrakcyjnymi lekcjami okazały się spotkania z dziećmi dotyczące emocji 
i uczuć: 
 ӹ Okulary – powód drwin czy raczej dumy i zazdrości? (z wykorzystaniem tekstu Jen-

nifer Berne „Kajtek, uważaj! Mały miłośnik zakłada okulary”),
 ӹ Każda droga ma swój początek. O sile przyjaźni i odwadze – „Zielony i Nikt” Mał-

gorzaty Strzałkowskiej,
 ӹ Złość – zajęcia bajkoterapeutyczne (na podst. tekstów Brunona Ferrero „W krainie 

smoków” i Stanisława Marijanovica „Awanturella”).
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W trakcie tych zajęć rozmawiamy o przyjaźni, lęku, nieśmiałości, odnosząc się 
do tekstów literackich. Szczególnie lubiane przez dzieci są również twórcze zajęcia 
warsztatowe inspirowane literaturą: 
 ӹ Czy kłopoty mają moc, kiedy jest ich cała moc?  – warsztaty z  książką Iwony 

Chmielewskiej, 
 ӹ Postaw kropkę, a  zobaczymy, co się stanie. Warsztaty z  książką „Kropka” Petera 

Reynoldsa,
 ӹ Zagadka w kieszonce. Warsztaty z książką obrazkową.

Wszystkie lekcje wzbogacone są prezentacją multimedialną, muzyką i ikonogra-
fią. Ciekawie przeprowadzone zajęcia uatrakcyjniają proces dydaktyczny i sprzyjają 
rozwijaniu zainteresowań uczniów. Stały kontakt ze szkołami i rozpoznawanie po-
trzeb środowiska powoduje, że sukcesywnie przygotowywane są nowe tematy. Ostat-
nio w ofercie znalazły się zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego. Oferowane 
są następujące tematy:
 ӹ Mądrze zaplanuj swoją przyszłość!,
 ӹ Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa,
 ӹ Dobry zawód otwiera bardzo wiele drzwi, 
 ӹ Umiejętności a zawód.

Niezwykle atrakcyjne okazały się też zajęcia z podstaw języka migowego dla dzie-
ci: Palce mówią oraz Rozumiemy się bez słów. Ich celem jest uwrażliwienie dzieci na 
osoby niesłyszące oraz zapoznanie z językiem migowym jako inną formą komuni-
kacji. W trakcie zajęć prowadzona jest nauka wybranych znaków języka migowego 
z różnych działów tematycznych. W ciągu pierwszego roku zrealizowano już kilka-
dziesiąt takich lekcji, nie tylko w siedzibie biblioteki, ale także w szkołach. 

Nauczyciele bardzo chętnie wybierają również wszelkie zajęcia interaktywne. Naj-
nowsza lekcja tego typu to Biblioteczna gra edukacyjna – Łowcy Słów. Jej celem jest 
oswojenie uczniów z warsztatem informacyjnym biblioteki. Gra odbywa się na tere-
nie całej biblioteki z wykorzystaniem księgozbioru podręcznego i katalogów oraz wy-
szukiwaniem książek w magazynach. Zajęcia opracowane są na podstawie literatury 
młodzieżowej dostępnej w zbiorach biblioteki. 

Wykresy ilustrują, jak bardzo w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba przepro-
wadzonych zajęć i uczniów biorących w nich udział (Wykr. 1-2). Dla biblioteki ten 
wzrost jest dowodem na to, że obecność w szkołach przynosi efekty. 

Obecność w bibliotekach szkolnych

Biblioteka pedagogiczna może i  powinna być miejscem integracji środowiska na-
uczycieli bibliotekarzy. W-MBP w Olsztynie od wielu lat prowadzi działania w tym 
kierunku. Jedną z  form integrowania oraz doskonalenia zawodowego środowisk  
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bibliotekarskich różnych typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego jest Fo-
rum Nauczycieli Bibliotekarzy (Il. 2). Pierwsze forum odbyło się w 2004 roku i trzeba 
zaznaczyć, że ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem bibliotekarzy z całego 
województwa. W każdym spotkaniu uczestniczy 50-60 osób, a w ciągu 14 lat odbyło 
się ich już blisko 60. Otwarcie się na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym na-
uczycieli bibliotekarzy, zwłaszcza z małych miejscowości, jest ważne, ponieważ pra-
cują oni w dużej izolacji od swojego środowiska zawodowego2.

Wykr. 1. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach edukacyjnych w latach 2015-2017
Źródło: opracowanie własne

Wykr. 2. Liczba zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w latach 2015-2017
Źródło: opracowanie własne

2 B. Staniów, Relacje biblioteki szkolnej ze środowiskiem zewnętrznym, [w:] Rola bibliotek w lo-
kalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i  kulturalnej, red. E. Poniedziałek, Poznań– 
Kalisz–Konin 2009, s. 75.
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Il. 2. Forum Nauczycieli Bibliotekarzy (fot. H. Okońska)

Celem forów, które odbywają się cztery razy w roku, jest aktualizowanie i posze-
rzanie wiedzy bibliotekarskiej, humanistycznej, pedagogicznej oraz doskonalenie 
warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza. Tematyka spotkań w ich ramach oscyluje 
wokół takich zagadnień jak:
 ӹ organizowanie i funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki szkolnej,
 ӹ najnowsze technologie w bibliotekarstwie,
 ӹ inspirowanie, aktywizowanie i popularyzacja czytelnictwa dzieci i młodzieży,
 ӹ bibliotekarstwo europejskie.

Prelegenci zapraszani na forum to nauczyciele akademiccy z instytutów bibliote-
koznawstwa, przedstawiciele wydawnictw, pisarze oraz bibliotekarze, którzy dzielą 
się swoim doświadczeniem z pracy w bibliotece szkolnej. Formuła spotkań w ramach 
forów jest zróżnicowana. Mają one charakter konferencji bądź seminarium, warsz-
tatów, wycieczki, a niekiedy spotkania autorskiego. To, co je łączy, to profesjonalizm 
oraz miła, życzliwa atmosfera. Jest to niewątpliwie czas twórczy, dający inspirację do 
działania, nowe pomysły i rozwiązania w swobodnej, przyjaznej atmosferze, sprzyja-
jącej dyskusji.

Drugą formą wspierania przez nas nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych 
są konferencje metodyczne. System pomocy metodycznej i  doradztwa w  zakresie 
pracy w szkolnej bibliotece od wielu lat jest zaniedbany, a w niektórych regionach 
kraju praktycznie zaniechany3. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego już 

3 Tamże.
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od wielu lat nie ma konsultanta do spraw bibliotek szkolnych. Coroczne konferencje 
metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych organizowane są przez bibliotekę pedago-
giczną i jest to zadanie priorytetowe. Na spotkaniach omawiane są kierunki realizacji 
polityki oświatowej na dany rok szkolny, aktualne zagadnienia dotyczące bibliotek 
szkolnych, a także prezentowana jest oferta doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy. 
Wiele uwagi poświęca się metodom propagowania czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

Dla bibliotekarzy szkolnych konferencje metodyczne są miejscem wymiany do-
świadczeń i pomysłów oraz impulsem do urozmaicania i uatrakcyjniania oferty bi-
blioteki szkolnej. Na zebraniach co roku pojawia się około stu osób. W ten sposób 
docieramy do dużego grona bibliotekarzy szkolnych, również z małych miejscowości 
naszego województwa. 

Obecność w przestrzeni publicznej 

Wizerunek biblioteki jest podstawowym warunkiem jej istnienia, dlatego wiele 
działań wychodzi poza tradycyjne ramy i często przekracza biblioteczne mury. Ist-
nieje wiele sposobów na kreowanie dobrego wizerunku biblioteki jako placówki 
kulturalno-oświatowej. 

Biblioteczna Galeria Bakałarz jest jedną z takich szczególnych form działalności, 
na stałe już wpisaną w artystyczny i kulturalny krajobraz Olsztyna. Galeria powstała 
w 1989 roku. Spośród innych tego rodzaju instytucji wyróżnia ją fakt, że prezento-
wane są w niej przede wszystkim osiągnięcia artystyczne osób związanych z oświatą, 
głównie nauczycieli, ale także znanych w Polsce i za granicą olsztyńskich twórców, 
chociażby takich jak Tadeusz Brzeski, Hieronim Skurpski, Aleksander Wołos i wielu 
innych. W ciągu dwudziestu dziewięciu lat istnienia galerii odbyło się w niej około 
200 wystaw, spośród których większość to ekspozycje indywidualne (malarstwo, fo-
tografia, grafika, rzeźba, tkactwo).

Galeria Bakałarz to nie tylko miejsce prezentowania pozazawodowych pasji i za-
interesowań nauczycieli, ale także ich osiągnięć pedagogicznych. Eksponowane są 
tu autorskie wystawy edukacyjne, będące elementami projektów popularyzujących 
życie i dzieło słynnych polskich twórców. Korzystając z tego rodzaju wystaw, które 
są pretekstem do rozmów o sztuce i literaturze, odbywają się w galerii zajęcia edu-
kacyjne dla młodzieży. Galeria sprzyja również rozwojowi talentów młodych twór-
ców. Swoje dokonania artystyczne mogą prezentować w niej uczniowie szkół woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Często są to pierwsze wernisaże w życiu młodych 
adeptów sztuk plastycznych. 

W galerii odbywają się także wystawy artystyczne słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz nauczycieli emerytów. Jest to grupa czytelników szczególnie zwią-
zana z biblioteką i galerią. Tu, po zakończeniu kariery zawodowej, mogą prezentować 
swoje dzieła, efekt działalności twórczej trwającej niejednokrotnie obok pracy dy-
daktycznej przez całe życie.
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Następnym przejawem aktywności biblioteki pedagogicznej w  społeczności lo-
kalnej jest współpraca z  mediami. Biblioteka po raz kolejny podjęła współpracę 
z „Gazetą Olsztyńską”, włączając się do kampanii Czytam, bo lubię4. Celem akcji jest 
promowanie dobrej literatury. Na łamach gazety oraz na portalu internetowym gaze-
taolsztynska.pl zamieszczane są recenzje książek pisane przez pracowników W-MBP. 
Do prezentowania wybierane są wartościowe pozycje z literatury pięknej, biografie, 
książki popularnonaukowe dostępne w naszym księgozbiorze. Jest to kolejna forma 
popularyzacji czytelnictwa, dobrego działania biblioteki poza jej murami.

Pozytywny obraz biblioteki budowany jest także poprzez różnorodne akcje orga-
nizowane w bibliotece, ale również poza nią. Jedną z niestandardowych form pro-
mocji był Marsz Bibliotekarzy, który po raz pierwszy odbył się w  Polsce, właśnie 
w Olsztynie (Il. 3). Ten spontaniczny happening zorganizowany został z okazji Dnia 
Bibliotekarza przez olsztyńskie biblioteki. Pracownicy bibliotek pokazali się w prze-
strzeni publicznej i promowali czytelnictwo. Marsz został zauważony nie tylko przez 
media lokalne, ale i ogólnopolskie5.

Il. 3. Marsz Bibliotekarzy w Olsztynie (fot. Z. Woźniak)

Rozpoznawalny wizerunek biblioteki tworzy się również poprzez materiały pro-
mocyjne, stronę internetową, zakładki do książek, różnego rodzaju gadżety czy 
maskotki (Il. 4). Maskotką biblioteki pedagogicznej są jeże robione z książek prze-
znaczonych na makulaturę. Otrzymują je uczniowie w  czasie zajęć edukacyjnych 
i wędrują one do szkół z nauczycielami. Opatrzone logo na swój sposób kreują markę 
biblioteki, a stare, zniszczone książki dostają szansę na swoje drugie życie.

4 Czytam, bo lubię, „Gazeta Olsztyńska” 2018, http://gazetaolsztynska.pl/Czytam-bo-lubie/900 
-0.html [dostęp: 30 X 2018].

5 Kajot, Bibliotekarz fajny jest: w  Olsztynie odbył się pierwszy w  Polsce Marsz Bibliotekarzy, 
„Gazeta Olsztyńska” 2018, http://gazetaolsztynska.pl/511285,Bibliotekarz-fajny-jest-W-Olszty 
nie-odbyl-sie-pierwszy-w-Polsce-Marsz-Bibliotekarzy-ZDJECIA-VIDEO.html [dostęp: 30  X 
2018].
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Il. 4. Strona internetowa W-MBP w Olsztynie

Bene vertat, quod agis! – oby na dobre wyszło to, co robisz. Potwierdzeniem, że 
działania pracowników biblioteki przynoszą dobre efekty, jest przyznanie medalu 
Bibliotheca Magna Perennisque. Nadawany jest on decyzją Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich za wybitne dokonania lub działalność na rzecz 
rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim (Il. 5). 
W-MBP w  Olsztynie jest czwartą biblioteką pedagogiczną w  Polsce uhonorowaną 
w ten sposób, co jeszcze bardziej motywuje do podejmowania nowych wyzwań.
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Il. 5. Bibliotheca Magna Perennisque

Abstrakt

W  artykule zaprezentowano działania Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej 
w  Olsztynie, skierowane do szeroko pojętego środowiska oświatowego województwa war-
mińsko-mazurskiego. Omówiono sposoby wspierania nauczycieli, uczniów oraz rodziców 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy oferta kreuje pozytywny wizerunek biblioteki w lokalnym środowisku.
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Summary

The article presents the activities of the Warmia-Masurian Pedagogical Library in Olsz-
tyn, addressed to the broadly defined educational environment of the Warmian-Masurian 
Voivodeship. It discusses methods of supporting teachers, students and parents in didactic 
and educational activities. The article is an attempt to answer the question whether the offer 
creates a positive image of the library in the local environment.

Słowa kluczowe: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Olsztynie, Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, rady pedagogiczne, szkolenia, zaję-
cia edukacyjne, spotkania z rodzicami, promocja

Key words: Warmia-Masurian Pedagogical Library in Olsztyn, Forum of Librarian Teach-
ers, pedagogical councils, trainings, educational classes, meetings with parents, promotion
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Kreowanie wizerunku  

biblioteki pedagogicznej 

Na przykładzie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Krakowie, Filia w Myślenicach

W ciągu ostatnich lat dają się zauważyć szybkie i  intensywne zmiany związane ze 
wzrostem świadomości społecznej co do oczekiwań, jakie powinna spełniać instytu-
cja usługowa. Ten wzrost świadomości idzie w parze ze wzrostem standardów co do 
jakości świadczonych usług. 

Anachroniczny w  dzisiejszych czasach jest już pogląd, według którego działal-
ność marketingowa powinna być domeną tylko instytucji komercyjnych. Biblioteki 
są z założenia placówkami niedochodowymi, nie generują zysków, poza tymi, które 
profesor Jacek Wojciechowski określa mianem „zysku społecznego”1, wynikającego 
po prostu ze wzbogacenia wiedzy społeczeństwa. Instytucje niekomercyjne również 
powinny podejmować działania marketingowe, a ich skuteczność pozostaje w ścisłej 
korelacji z wizerunkiem placówki. Celem większości organizacji jest bowiem wyróż-
nienie się spośród innych o podobnym charakterze oraz sprawienie, by być odpo-
wiednio dobrze postrzeganą w środowisku, w którym działa. Wizerunek instytucji 
jest „swego rodzaju obrazem firmy w świadomości osób, które się z nią stykają w spo-
sób bezpośredni […] lub pośredni”2. Z oczywistych powodów każdej placówce po-
winno zależeć na dobrym wizerunku, choć nie do końca ma ona na niego wpływ. Jak 
mówi bowiem na ten temat Ewa M. Cenker: „wizerunek jest czymś zewnętrznym wo-
bec firmy, czymś na co firma może jedynie starać się wpływać i kształtować według 
potrzeb”3. Z pewnością pełni on bardzo ważną funkcję, gdyż integruje środowisko 
wokół instytucji i sprzyja jego korzystnemu nastawieniu do działalności organizacji.

1 J. Wojciechowski, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1998, s. 175.
2 E. M. C enker, Public relations, Poznań 2000, s. 42.
3 Tamże.
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Biblioteka powinna nie tylko wychodzić naprzeciw zmieniającym się wymaga-
niom środowiska, w którym funkcjonuje, ale też dbać o taki swój image, który po-
zwoli postrzegać ją jako instytucję potrzebną, atrakcyjną i przede wszystkim przyja-
zną dla użytkowników. Spektrum działań, które może wykonywać biblioteka w celu 
budowy swojego wizerunku, jest ogromne. Zazwyczaj działania te koncentrują się na: 
 ӹ uświadamianiu istnienia instytucji na danym terenie (nie jest bowiem takie oczy-

wiste, że wszyscy zainteresowani o niej wiedzą), 
 ӹ wyróżnieniu tej placówki spośród innych funkcjonujących w środowisku (nie za-

wsze jest to konieczne, np. w przypadku niewielkiej miejscowości i małej liczby 
bibliotek, które są komplementarne, jeśli chodzi o usługi), 

 ӹ „pobudzaniu tych potrzeb, które biblioteka może zaspokoić, a które nie są uświa-
damiane […], a wreszcie promowaniu bibliotecznej oferty w środowisku”4. 

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, 
kiedy notuje się gwałtowny spadek czytelnictwa. Zatem zabiegi marketingowe po-
winny w miarę możliwości zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku.

Jedna rzecz wydaje się w  tym wszystkim zasadnicza. Każda biblioteka działa 
w określonym otoczeniu społecznym i dysponuje konkretnymi zasobami, zarówno 
jeśli chodzi o zbiory i lokal, jak też kadrę. Kreowanie wizerunku konkretnej placów-
ki powinno odbywać się zatem przy wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz przy 
pełnej świadomości potencjału danego miejsca i jego mocnych stron.

W nowej, cyfrowej rzeczywistości bardzo duży wpływ na wizerunek mają strona 
internetowa oraz profile na portalach społecznościowych. Również biblioteki w na-
turalny sposób odnajdują się w  tej przestrzeni, wykorzystując sieć do kontaktów 
z użytkownikami oraz do promocji swoich usług. Jak bowiem zauważa Agnieszka 
Fluda-Krokos: „przez utworzenie profilu i zamieszczenie charakterystycznego logo 
na tradycyjnej stronie WWW biblioteki zyskują kolejny kanał komunikacyjny ze 
swoimi obecnymi, ale też potencjalnymi odbiorcami […], dzięki temu jesteśmy wi-
doczni dla osób już nam znanych, ale także dla ich znajomych”5. W ten sposób biblio-
teka kształtuje swój obraz w oczach odbiorców jako placówka nowoczesna, nadążają-
ca za zmianami związanymi z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

4 J. Wojciechowski, dz. cyt., s. 182.
5 A. F luda-Krokos, Facebook jako miejsce promocji bibliotek pedagogicznych, [w:] Miejsce bi-

blioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji, red. A. F luda-Kro-
kos, W. Dudek, A. Piotrowska, Kraków 2015, s. 26-27.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, 
Filia w Myślenicach – zasoby i otoczenie

Biblioteki pedagogiczne są instytucjami wymienionymi w Ustawie o systemie oświaty 
jako placówki wspomagające proces nauczania i wychowania. Dokładne ich zadania 
określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku 
dotyczące działalności bibliotek pedagogicznych6. Celem zmian wprowadzonych 
przez to rozporządzenie, w porównaniu z poprzednio obowiązującym, było jeszcze 
szersze włączenie bibliotek pedagogicznych do procesu wspomagania szkół i placó-
wek oraz pracujących w  nich nauczycieli. Zapisy prawne czynią więc środowisko 
edukacyjne naszym naturalnym, bezpośrednim i najbliższym otoczeniem. 

Filia w Myślenicach jest jedną z dziesięciu filii należących do Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w  Krakowie. Działamy na terenie powiatu myślenickiego, 
który liczy ponad 123 tysiące mieszkańców i ponad 70 szkół. Samo miasto Myśle-
nice zamieszkuje ponad 17 tysięcy osób. Czytelnicy to głównie mieszkańcy powiatu 
myślenickiego, osoby dorosłe i młodzież, w tym nauczyciele, studenci i uczniowie, 
dokształcający się i podnoszący swoje kwalifikacje. Biblioteka pedagogiczna nie po-
siada oferty dla dzieci  – tę kategorię użytkowników przejmuje Miejska Biblioteka 
Publiczna, która posiada oddział przeznaczony dla najmłodszych. Stan zbiorów bi-
blioteki pedagogicznej to blisko 39 tysięcy woluminów (koniec 2017 roku), znaczący 
procent księgozbioru stanowi literatura pedagogiczna i psychologiczna.

Jacek Wojciechowski, porównując duże biblioteki z małymi, podkreślał zalety tych 
drugich. Odmienny charakter pracy bibliotekarza w małych bibliotekach sprowadza 
się głównie do tego, że tu „każdy robi wszystko”. Oznacza to, że brak jest podziału 
pracy personelu na wąskie specjalizacje, natomiast istnieje konieczność wymieniania 
się zadaniami. Tym samym, mimo oczywiście przydzielonych czynności każdemu 
z  pracowników, de facto mamy do czynienia z  „uniwersalizacją umiejętności oraz 
obowiązków”7. Dlatego też tak ważny jest dla wizerunku biblioteki kompetentny per-
sonel. W  sytuacji, kiedy każdy z  pracowników ma kontakt z  czytelnikiem i  bierze 
udział w czynnościach związanych z udostępnianiem zbiorów, wiedza bibliotekarza 
i umiejętność pomocy użytkownikowi jest jedną z ważniejszych kompetencji mają-
cych wpływ na postrzeganie biblioteki przez klientów. Zaryzykować nawet można 
stwierdzenie – kompetencją kluczową. W małych bibliotekach o charakterze nauko-
wym, które odwiedzają przede wszystkim osoby poszukujące wiedzy, oczekiwania 
w stosunku do bibliotekarza są bardzo konkretne. To właśnie do niego zwraca się 
użytkownik, kiedy przestępuje próg biblioteki, oczekuje od niego wskazówek, gdzie 
szukać potrzebnych informacji. Katalogi, kartoteki czy nawet Internet są wówczas 

6 Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicz-
nych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz. 369).

7 J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany, Kraków 1999, s. 97.
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na drugim miejscu. Bibliotekarz jest więc dla takiego czytelnika swego rodzaju prze-
wodnikiem po labiryncie informacji, mającym doprowadzić go do tej właściwej, po-
szukiwanej. Przy tym życzliwość i uprzejmość względem użytkowników jest rzeczą 
tak oczywistą, że wspomina się tu o niej bez wdawania się w szersze dywagacje.

Oprócz kompetentnego i  uprzejmego personelu ważna jest również z  punktu 
widzenia oceny biblioteki przez użytkownika zasobność zbiorów i  szybka do nich 
dostępność. O ile na ten pierwszy czynnik nie do końca mamy wpływ, o tyle krótki 
czas oczekiwania na książkę to znów element, który zdecydowanie jest zaletą małych 
bibliotek. W myślenickiej filii czytelnik uzyskuje informację o dostępności potrzeb-
nych materiałów praktycznie od razu. Dzieje się tak głównie dzięki bardzo dobrej 
znajomości księgozbioru przez bibliotekarzy tu pracujących oraz świetnie skomple-
towanemu księgozbiorowi podręcznemu. Dlatego też w różnych badaniach ankieto-
wych przeprowadzanych w bibliotece te właśnie czynniki, sprawność i jakość obsługi, 
były bardzo wysoko oceniane przez użytkowników.

Wspomniano również wcześniej, że ważne jest wykorzystanie potencjału miejsca, 
w którym biblioteka się znajduje. Filia mieści się w odrestaurowanym Dworku Dol-
nowiejskim z XVIII wieku (Il. 1) wpisanym do rejestru zabytków.

Il. 1. Budynek myślenickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 
(fot. K. Łętocha)
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Obecny lokal to trzecia siedziba filii w okresie ponad 65 lat jej historii. Obiekt 
składa się z dwóch kondygnacji, parter mieści wypożyczalnię, czytelnię (Il. 2), cztery 
magazyny zbiorów i od niedawna pracownię multimedialną wyposażoną w ramach 
projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (Il. 3). Na piętrze natomiast znajdują się 
magazyn książek, pokój socjalny oraz pomieszczenia o charakterze biurowym. Wyre-
montowane ostatnio piękne zabytkowe wnętrza tworzą niepowtarzalny klimat, któ-
rego pozazdrościć mogłaby niejedna książnica.

Il. 2. Czytelnia Główna (fot. K. Łętocha)

Działania dotyczące kreowania wizerunku firmy muszą uwzględniać czynnik es-
tetyczny. Reprezentacyjne, gustownie urządzone wnętrze stało się dziś standardem 
obowiązującym i jest z pewnością ważnym aspektem działań marketingowych. Stało 
się to zauważalne również dla czytelników po otwarciu wyremontowanej placówki.

W przestrzeni miasta biblioteka jest rozpoznawalna także dlatego, że znajdujemy 
się w zabytkowym dworku. Z jednej strony siedziba w charakterystycznym budynku 
jest dużym atutem, z drugiej jednak strony, fakt, że jest to zabytek, niesie ze sobą dużo 
ograniczeń i komplikacji. Wynikają one z tego, że nie wszystko w takim lokalu moż-
na, a poza tym wykonanie remontów jest przedsięwzięciem długotrwałym (koniecz-
ność uzyskania pozwoleń i zgromadzenia dokumentacji) i kosztownym. I znów, ze 
względu na ograniczenia finansowe nie można urządzić przestrzeni pracy w taki spo-
sób, aby pozostawała w pełnej zgodności z charakterem tego miejsca. Podejmowane 
są starania o pozyskanie sprzętów i mebli, które choć w przybliżeniu będą mogły od-
dać zabytkowy charakter wnętrz. Na chwilę obecną w bibliotece panuje niekoniecz-
nie pożądany eklektyzm, ale jest nadzieja, że za pewien czas jej wnętrze umiejętnie 
będzie łączyć tradycję z nowoczesnością. 
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Il. 3. Pracownia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (fot. K. Łętocha)

Współpraca – ważna rzecz

W  związku z  realizacją zadań edukacyjnych spoczywających na placówkach tego 
typu jak nasza ściśle współpracujemy ze środowiskiem oświatowym naszego rejonu, 
czyli ze szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobczycach oraz uczel-
niami wyższymi posiadającymi swoje oddziały zamiejscowe w Myślenicach. Obecnie 
to Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, niegdyś również Uniwersytet Pedagogicz-
ny w  Krakowie. Dla studentów realizujemy szkolenia biblioteczne przygotowujące 
słuchaczy do sprawnego i skutecznego posługiwania się warsztatem bibliograficznym 
biblioteki.

W ofercie dla szkół mamy przede wszystkim dla uczniów szeroki wybór lekcji, 
zarówno bibliotecznych, jak i tematycznych. Zajęcia tematyczne obejmują różnorod-
ny wachlarz zagadnień, np. przeprowadzane są przy okazji wystaw Gorczańskiego 
Parku Narodowego i dotyczą fauny i flory tego regionu. Prowadzone są również za-
jęcia z zakresu edukacji międzykulturowej, które prezentują walory najpiękniejszych 
zakątków świata oraz obyczaje ludzi zamieszkujących egzotyczne kraje. Biblioteka-
rze prowadzący te lekcje wykorzystują swoje zainteresowania i osobiste fascynacje. 
Oczywiście spora część zajęć z uczniami to lekcje biblioteczne, szczególnie dla ma-
turzystów, mające na celu zaprezentowanie im warsztatu bibliograficznego biblioteki 



113Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej  

pomocnego w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Nauczycielom propono-
wane są kursy i szkolenia zgodne z ich potrzebami. Pośrednikami w kontaktach są 
nauczyciele bibliotekarze, którzy systematycznie spotykają się w filii i to oni głównie 
rozpowszechniają wiedzę o ofercie biblioteki w swoich szkołach. Przykładowa tema-
tyka zajęć z nauczycielami to: 
 ӹ warsztaty origami, 
 ӹ scrapbooking, 
 ӹ kursy z biblioterapii, 
 ӹ wykłady z filozofii, 
 ӹ warsztaty z obsługi programu Joomla i MOL. 

Zajęcia te prowadzone są przez fachowców w swoich dziedzinach. Ważnym pod-
miotem, jeśli chodzi o edukację, są również rodzice. Biblioteka także dla tej grupy 
ma swoją ofertę i odpowiada na zaproszenia dyrektorów szkół, prowadząc prelekcje 
mające na celu zwrócić rodzicom uwagę na to, jak ważną rzeczą w życiu ich dzieci 
jest czytanie.

Jeśli chodzi o współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, to specjali-
ści w niej pracujący służyli swoją wiedzą jako prelegenci na organizowanych przez 
nas konferencjach dla nauczycieli. Ich udział zawsze gwarantował wysoki poziom 
merytoryczny prezentowanych zagadnień i  był bardzo wysoko oceniany przez 
uczestników.

Działalność biblioteki w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze kultu-
ralnym sprawia, że obecność placówki jest mocno widzialna w środowisku instytucji 
kultury funkcjonujących w Myślenicach. Współpraca z nimi odbywa się na zasadzie 
współdziałania przy realizowaniu imprez kulturalnych. Zdarza się, że niektóre wy-
darzenia organizowane są wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Myślenicach 
czy Muzeum Regionalnym „Dom Grecki”, niedawno przemianowanym na Muzeum 
Niepodległości. W mieście działa też wiele stowarzyszeń i grup, których działalność 
związana z kulturą jest dominująca. One również są zaprzyjaźnione z filią bibliotecz-
ną i chętnie angażują się do realizacji swoich pomysłów. Są to m.in. grupa poetycka 
„Tilia” i Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto. 

Działalność myślenickiej biblioteki w obszarze kultury sprawia, że również ona 
pełni kulturotwórczą funkcję w środowisku, a to z kolei służy przyciągnięciu do niej 
klientów, wzrostowi czytelnictwa i  w  konsekwencji tworzeniu pozytywnego wize-
runku wśród lokalnej społeczności. Istotną rzeczą z punktu widzenia public relations 
jest komunikowanie się instytucji z  lokalnymi mediami. Filia w Myślenicach czyni 
to od blisko dwudziestu lat. W celu popularyzowania czytelnictwa i oferty biblioteki 
podtrzymywane są kontakty oparte na partnerskich zasadach z lokalnymi gazetami, 
takimi jak „Gazeta Myślenicka”, „Sedno” oraz z  regionalnym przedstawicielstwem 
„Dziennika Polskiego”. W ważnych sprawach są to przyjaciele i sprzymierzeńcy bi-
blioteki. Działalność filii dokumentują też prężnie i profesjonalnie działające lokalnie 
dwie telewizje internetowe: Myślenice iTV oraz KMY. Uczestniczą one w  naszych 
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przedsięwzięciach z kamerą i z mikrofonem, a nad niektórymi imprezami obejmują 
patronat medialny. Na swoich stronach i portalach społecznościowych zamieszczają 
informacje ważne dla placówki. 

Nawiązywana jest też współpraca z  organizacjami odgrywającymi ważną rolę 
w życiu osób starszych – Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Klubem Seniora, polega-
jąca na promowaniu zbiorów biblioteki oraz zachęcaniu do czytania. Przygotowane 
są zestawienia bibliograficzne odpowiadające tematyce zajęć, bibliotekarze uczestni-
czą w radach programowych i prowadzą prelekcje podróżnicze z pokazami slajdów 
prezentujące różne zakątki świata. 

Mówiąc o współpracy ze środowiskiem, nie sposób pominąć lokalnych władz sa-
morządowych  – Gminy Myślenice i  Starostwa Powiatowego w  Myślenicach, które 
wspierają bibliotekę. Dzięki uprzejmości władz gminy i starostwa w placówce pojawi-
ły się projektor multimedialny, laptop i tablica interaktywna. Co roku przekazywane 
jest dofinansowanie na zakup nowych zbiorów.

Przykłady działań

Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy działa w Filii w Myślenicach od 
2000 roku. Dwa razy w  roku organizujemy spotkania informacyjno-szkoleniowe 
dla nauczycieli bibliotekarzy z  terenu powiatu myślenickiego i przynajmniej jedno 
dodatkowe szkolenie w roku szkolnym (są to warsztaty samokształceniowe zgodne 
z potrzebami zainteresowanych). Od kilku lat także w ramach corocznych obchodów 
Tygodnia Bibliotek odbywają się konferencje tematyczne dla nauczycieli biblioteka-
rzy przy współudziale zaproszonych specjalistów, m.in. psychologów i pedagogów. 
Pracownicy biblioteki pedagogicznej udzielają konsultacji w bibliotekach szkolnych, 
wyjaśniając problemy związane z ich właściwym prowadzeniem. Działalność Punktu 
Konsultacyjnego od 2000 roku miała podobny charakter do obowiązkowych teraz 
sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, była to więc swego rodzaju pio-
nierska działalność, znacznie wyprzedzająca zapisy obecnie obowiązującego Rozpo-
rządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącego 
działalności bibliotek pedagogicznych.

Galeria Bakałarz funkcjonuje w naszej filii od 2000 roku i prezentuje amatorską 
i profesjonalną twórczość artystyczną nauczycieli oraz czytelników i przyjaciół naszej 
placówki. Średnio odbywa się od trzech do pięciu wystaw w  roku. Przedstawiane 
są fotografia, malarstwo, rzeźba, rękodzieło. Wystawy oprócz artystycznych walorów 
posiadają wiele treści poznawczych i edukacyjnych. Lata działalności galerii to już 
ponad siedemdziesiąt pięć ekspozycji i równie dużo satysfakcji.

Punkt Konsultacji Krajoznawczej udziela porad w zakresie organizacji wycieczek 
szkolnych, organizuje wykłady i wystawy dla miłośników turystyki górskiej, a także 
koncerty piosenki poetyckiej i turystycznej.
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Konkurs o tematyce medialnej – odbyło się już czternaście edycji konkursu ad-
resowanego do gimnazjalistów powiatu myślenickiego i zainteresowanie nim wśród 
uczniów nie maleje. Przy organizacji za główny cel przyjęto kształtowanie wrażliwo-
ści i umiejętności krytycznego odbioru treści prezentowanych przez media. Przykła-
dowe tytuły poszczególnych edycji to: 
 ӹ Ale kino!, 
 ӹ Co kłamie w reklamie, 
 ӹ Dziennikarze – kreatorzy czy kronikarze zdarzeń, 
 ӹ Dlaczego dzieci surfują w sieci. 

Konkursy odbywają się przy współpracy Starostwa Powiatowego w Myślenicach, 
które jest fundatorem nagród. Obecnie trwają prace nad zmianą formuły konkursu 
w związku z reorganizacją sieci szkół i likwidacją gimnazjów.

Filia aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje o charakterze społecznym orga-
nizowane przez inne podmioty, m.in.: 
 ӹ Maraton Pisania Listów Amnesty International, 
 ӹ zbiórka książek polskojęzycznych dla Ukrainy, 
 ӹ zbiórka prac w ramach akcji Dar serca Artystów dla pacjentów Zakładu Opiekuń-

czo-Leczniczego w Myślenicach.

W  ramach edukacji międzykulturowej pracownik biblioteki przeprowadza lek-
cje tematyczne poświęcone rozmaitym krajom, prezentujące bogactwo kulturowe 
różnych rejonów świata. Zajęcia te mają na celu kształtowanie u uczniów postawy 
tolerancji oraz poszanowania innych kultur i religii. Odbywają się w mniejszych lub 
większych grupach, na terenie biblioteki lub w szkołach. Opowieści wzbogacone są 
prezentacjami w  formie pokazu zdjęć autorstwa pracownika biblioteki. Przykłady 
zajęć: 
 ӹ Terra Australis Incognita – śladami wielkiego żeglarza i odkrywcy Jamesa Cooka, 
 ӹ W zgiełku miast i w ogrodach zen – Japonia, gdzie Wschód łączy się z Zachodem, 
 ӹ Z plecakiem przez Amerykę Południową, 
 ӹ Tam gdzie bywali Staś i Nel – wędrówki po Czarnym Lądzie. 

W  roku 2017 przeprowadzono czterdzieści osiem lekcji tego typu, w  których 
uczestniczyło łącznie ponad 1600 uczniów.

Wymienione działania to tylko wybrane, przykładowe przedsięwzięcia podjęte 
w ciągu wielu lat funkcjonowania biblioteki. Należałoby dodać do tego wiele innych 
aktywności, takich jak koncerty poezji śpiewanej, spotkania autorskie, wykłady, pre-
lekcje tematyczne dla miłośników bliższych i dalszych wędrówek wygłaszane przez 
zapraszanych gości oraz publikacje pracowników filii na łamach fachowej prasy („Po-
radnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”). Cel nadrzędny wszystkich tych działań 
to stworzenie dobrej atmosfery wokół biblioteki, czyli promowanie przez działanie. 
Ten przychylny klimat przyczynia się też do przełamywania stereotypów dotyczących 
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bibliotek i bibliotekarzy, pozwala spojrzeć na tę instytucję jako miejsce, gdzie oprócz 
wzbogacania swojej wiedzy i podnoszenia kompetencji można też miło i  ciekawie 
spędzić czas.

Na zakończenie

Zasadniczy zrąb zadań, które realizują biblioteki, nie zmienia się od lat. To, co pod-
lega modyfikacjom, to fakt, że te same działania realizowane są w inny, nowoczesny 
sposób, wymuszany zresztą przez postęp technologiczny i zmiany związane z rozwo-
jem społeczeństwa informacyjnego. Pojawiają się nowatorski sprzęt, nowe narzędzia 
pracy, nowe systemy komunikowania się z otoczeniem. Biblioteka powinna nadążać 
za tymi zmianami, tyle tylko, że tak naprawdę w konsekwencji i tak decydujący jest 
tzw. czynnik ludzki. To ludzie stanowią o charakterze miejsca i o tym, czy jest ono 
postrzegane jako przyjazne, takie, w którym chce się bywać. Nie będzie dobrze od-
bierana biblioteka wyposażona nawet w najnowocześniejszy sprzęt, ale za to z bez-
dusznym, mało empatycznym personelem. To od kreatywności bibliotekarza zale-
żą jakość i rodzaj oferty placówki, bo mądry i  twórczy pracownik będzie wiedział, 
jak najlepiej i najefektywniej wykorzystać nowe technologie. Kontaktowy i otwarty 
na ludzi bibliotekarz będzie umiał budować lobby wokół swojej instytucji. A zatem 
„otwórzmy drzwi biblioteki i cieszmy się licznymi kontaktami […], które będą dla 
nas pożyteczne i pomocne”8.
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Abstrakt

W dzisiejszych czasach oczywistym jest, że działalność marketingowa nie powinna być tyl-
ko domeną instytucji komercyjnych. Również placówki takie jak biblioteki, czyli z  założe-
nia instytucje niedochodowe, powinny podejmować działania marketingowe, a ich skutecz-
ność pozostaje w ścisłym związku z wizerunkiem placówki. Biblioteka powinna dbać o taki 
swój image, który pozwoli postrzegać ją jako instytucję potrzebną, atrakcyjną i  przyjazną 
dla użytkowników. Kreowanie wizerunku placówki powinno odbywać się przy wykorzysta-
niu posiadanych zasobów oraz przy pełnej świadomości potencjału danego miejsca i  jego 
mocnych stron. Artykuł prezentuje myślenicką filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Krakowie w kontekście działań związanych z kreowaniem jej wizerunku. Przedstawia jej 
zasoby, omawia współpracę z  lokalnymi instytucjami oraz prezentuje przykłady konkret-
nych działań mających wpływ na jej postrzeganie w środowisku.

Summary

Nowadays, it is obvious that marketing activities should not only be the domain of com-
mercial institutions. Also, institutions such as libraries, which are by assumption non-profit 
institutions, should undertake marketing activities and their effectiveness is closely related 
to the image of the institution. The library should take care of such an image that will allow 
it to be perceived as a necessary, attractive and user-friendly institution. Building the image 
of the institution should be done using resources and full awareness of the potential of the 
place and its strengths. The article presents the Myślenice Branch of Krakow Pedagogical 
Provincial Library in the context of activities related to the creation of its image. Its resourc-
es are presented, as well as cooperation with local institutions and examples of activities that 
affect its perception in the community.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Krakowie Filia w  Myślenicach,  
biblioteki pedagogiczne, marketing, środowisko lokalne, edukacja, promocja biblioteki

Key words: Myślenice Branch of Pedagogical Provincial Library in Krakow,  pedagogical li-
brary, marketing, local environment, education, library promotion
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Promocja i kreowanie wizerunku

na przykładzie działań  

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Filia w Olkuszu

Biblioteka odgrywa w swoim otoczeniu określoną rolę. Zaspokaja potrzeby indywi-
dualne lub zbiorowe, rozwija proces edukacji i ma znaczny wpływ na kształtowanie 
postaw społecznych. Zdaniem Philipa Kotlera wizerunek stanowi „zbiór przekonań, 
myśli i  wrażeń danego podmiotu (osoby lub grupy) o  jakimś obiekcie, przy czym 
przez obiekt można rozumieć firmę, produkt i jego markę, miejsce bądź osobę”1. Każ-
da biblioteka, świadomie lub nieświadomie, wytwarza pewne wyobrażenie – mniej 
lub bardziej korzystne. Obraz ten może być prawdziwy lub fałszywy, może wynikać 
zarówno z własnych doświadczeń, jak i zasłyszanych pogłosek. Zależy od wymagań, 
obaw, doświadczeń i przesądów człowieka. Powstaje w wyniku kontaktu użytkowni-
ków z pracownikami, informacjami lub elementami działalności biblioteki. Wizeru-
nek instytucji nie jest czymś jednolitym i może być różnorodny w zależności od gru-
py środowiskowej i kontekstu. Na charakterystykę placówki składają się: skojarzenia 
z nią, oferta i rola biblioteki oraz oczekiwania wobec niej, sytuacja materialna, sposób 
postrzegania bibliotekarza i czytelnika.

Zatem wizerunek biblioteki to przede wszystkim księgozbiór, pozostałe zasoby 
biblioteczne, pracownicy, strona internetowa, siedziba i wygląd oraz wszelaka dzia-
łalność edukacyjna, kulturalna i artystyczna.

1 Ph. Kot ler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, [red. nauk. M. B elka], War-
szawa 1994, s. 549.
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Wizerunek biblioteki w świecie realnym

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Olkuszu od 67 lat służy kształceniu 
i doskonaleniu przede wszystkim nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty, 
studentów, uczniów oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty 
edukacyjne. Od początku swojego istnienia realizuje ona główne zadania, dla których 
została powołana. Przede wszystkim gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z za-
kresu pedagogiki, psychologii, oświaty i dziedzin pokrewnych. Pełni funkcję ośrod-
ka instrukcyjno-metodycznego wobec bibliotek szkolnych oraz ośrodka informacji 
pedagogicznej i  oświatowej w  swoim środowisku. Tworzy warsztat informacyjny, 
warunki do pracy indywidualnej i grupowej nauczycieli oraz innych użytkowników 
biblioteki. Wspomaga również nauczycieli w realizacji programu w zakresie edukacji 
czytelniczej i medialnej.

Biblioteka zasięgiem obejmuje powiat olkuski i niemalże od początku istnienia 
w  różnorodnych formach promuje swoją działalność na tym terenie. Początkowo 
była to działalność informacyjno-bibliograficzna, z czasem inspirowanie i promowa-
nie edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie działalności bibliotek szkolnych, or-
ganizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Później dołączono 
działalność szkoleniową i artystyczną. Efekty tych poczynań są widoczne i zauważal-
ne w środowisku lokalnym.

Bezpośredni kontakt z użytkownikiem

Wizerunek biblioteki kreowany jest w dużej mierze przez jej pracowników − to oni 
decydują o sukcesie instytucji, w której pracują. Ich kompetencje w kontakcie z czy-
telnikami są sprawą priorytetową i decydują o tym, w jaki sposób użytkownicy ją po-
strzegają i odbierają. Jeżeli czytelnik w trakcie wizyty w bibliotece jest zadowolony, ma 
poczucie komfortu i satysfakcji, to nawet jeśli nie dostanie poszukiwanych publikacji, 
ma poczucie, że pracownicy placówki zrobili wszystko, aby mu pomóc. Pracownicy 
filii w Olkuszu oprócz wysokiej kultury osobistej, gotowości do pomocy czytelnikom 
i wysokiego poziomu umiejętności wyszukiwania informacji wyróżniają się bardzo 
dobrą znajomością księgozbioru oraz warsztatu informacyjno-bibliograficznego. 
Oprócz fachowej obsługi użytkownik traktowany jest życzliwie i z uśmiechem. Jest 
to priorytet dla bibliotekarza, który stara się, aby czytelnik wyszedł zadowolony. Na-
stępuje wyraźne wyeksponowanie pierwszoplanowej roli użytkownika w bibliotece. 
Nastawienie na pomoc użytkownikom oraz informacje uzyskane bezpośrednio od 
bibliotekarzy są najważniejszymi aspektami kontaktów pracowników z czytelnikami.

Uniwersalną formą promocji są informacje biblioteczne. W trakcie wizyty czy-
telnikowi dostarcza się w różny sposób wiedzę na temat księgozbioru, możliwości 
zdobywania informacji w  sieci, oferty edukacyjnej bądź kulturalnej biblioteki, jak 
również godzin jej otwarcia.
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W olkuskiej filii wszyscy pracownicy tworzą jej wizerunek. Kwalifikacje, umiejęt-
ności i doświadczenia, a także utożsamianie się z instytucją budują do niej zaufanie. 
Istotne są też kontakty, nieformalne znajomości, powiązania i wiarygodność, jakie 
budują oni swoim postępowaniem. Każdy pracownik dba o  swój image, na który 
składają się wszystkie elementy autoprezentacji. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż 
na tej podstawie kształtowane jest pierwsze wrażenie, które na długo pozostaje w pa-
mięci użytkowników. Pracownicy dbają szczególnie o atmosferę w pracy, o wzajemne 
pozytywne relacje oraz komfort i jakość stanowiska pracy. Każdy odwiedzający filię 
otrzymuje wizytówkę placówki, a przy katalogach dostępne są ulotki i informatory 
dotyczące pracy biblioteki.

Kontakt ze środowiskiem

Pracownicy, a szczególnie kierownik filii, dbają również o wizerunek i promocję bi-
blioteki na zewnątrz. Przejawia się to przede wszystkim uczestnictwem w różnych 
imprezach i uroczystościach organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne 
bądź jednostki samorządu terytorialnego. Poprzez obecność kierownika na uroczy-
stościach, w pracach jury różnych konkursów, na wystawach, spotkaniach autorskich 
wizerunek biblioteki staje się pełniejszy i  bardziej rozpoznawalny nie tylko wśród 
nauczycieli, ale również wśród uczniów, rodziców oraz władz miasta i powiatu.

Od kilku lat filia obejmuje patronatem Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Nie-
pełnosprawnych, a kierownik zasiada w jury tego konkursu. Korzystna jest również 
współpraca ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim w  Olkuszu, która owocuje 
współorganizacją Powiatowego Konkursu na Recenzję Teatralną dla Młodzieży Szkół 
Ponadpodstawowych. Podtrzymując kontakty i relacje ze stowarzyszeniami oraz in-
nymi ośrodkami kultury na terenie powiatu olkuskiego, biblioteka staje się placówką 
kulturotwórczą. Wraz ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim oraz Stowarzysze-
niem „Wszyscy dla Wszystkich” filia podjęła się nowatorskiego projektu – zrealizo-
wano witrynę dla artystów ziemi olkuskiej www.tworcy.olkusz.pl, gdzie zaintereso-
wani mogą promować swoją twórczość. Biblioteka redaguje, administruje i promuje 
witrynę oraz artystów, organizując dla nich spotkania czy wystawy. W  2018 roku 
została uhonorowana przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie statuetką teatralną 
za działalność na rzecz edukacji w powiecie olkuskim.

Lokal biblioteki

Filia PBW w  Olkuszu od 1978 roku mieści się na parterze budynku przy jednej 
z głównych ulic miasta, w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego. W central-
nym miejscu na wprost wejścia znajduje się multimedialna sala warsztatowa, wypo-
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sażona w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w dziesięć stanowisk 
z dostępem do Internetu, tablicę multimedialną, telewizor oraz zestaw do wideokon-
ferencji. W korytarzu na dwóch ścianach wiszą tablice informacyjne, które są na bie-
żąco aktualizowane.

Atrakcyjnie przedstawiona oferta 

Zaraz po wejściu do biblioteki czytelnik natrafia na informacje o nowościach książ-
kowych. Wystawione są one w gablocie obok wypożyczalni. Gustownie i estetycznie 
urządzone wnętrze, przytulne, niewielkie pomieszczenie z katalogami sprawiają, że 
użytkownicy czują się tu dobrze. Bardzo często z informacji zwrotnych, ankiet i roz-
mów prywatnych wynika, że w bibliotece panuje rodzinna atmosfera, że jest tu przy-
tulnie i gościnnie. Klasyczna wypożyczalnia z magazynem książek sąsiaduje z nowo-
czesną salą warsztatową, pokazując w ten sposób w przenośni dwie role biblioteki: 
tradycyjną – polegającą na wypożyczaniu książek oraz idącą z duchem czasu – nasta-
wioną na nowoczesne technologie.

Zasoby biblioteczne

Obecnie liczba zgromadzonych woluminów wynosi ponad dwadzieścia cztery tysią-
ce, z  czego około tysiąc to księgozbiór podręczny znajdujący się w  czytelni, gdzie 
zgromadzono również czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć roczników czasopism do 
wykorzystania na miejscu. Większość to czasopisma dotyczące pedagogiki ogólnej, 
specjalnej, metodyki nauczania oraz periodyki bibliotekoznawcze i społeczno-kultu-
ralne. Informacje o zbiorach można uzyskać, korzystając z katalogów tradycyjnych: 
alfabetycznego i rzeczowego. Katalog rzeczowy szereguje karty katalogowe w zależ-
ności od treści dzieła, zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną.

Niestety brak katalogu elektronicznego oraz numeryczny układ książek na pół-
kach sprawiają, że czytelnik zmuszony jest szukać informacji w katalogach kartko-
wych, co nie zawsze jest dla niego łatwe z różnych powodów – braku podstawowej 
wiedzy dotyczącej korzystania z katalogów lub braku czasu na dłuższy pobyt w bi-
bliotece. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, pracownicy filii opracowują na 
podstawie bibliotecznego księgozbioru zestawienia bibliograficzne odpowiadające 
najczęstszym zapytaniom czytelników. Zestawienia cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem, ponieważ rekompensują w pewnym stopniu brak katalogu elektronicz-
nego. Należy dodać, że zestawienia te dostępne są również dla wszystkich użytkow-
ników na stronie internetowej biblioteki w formacie pdf.

Wprawdzie do biblioteki może się zapisać każdy, ale nauczyciele są najbardziej 
uprzywilejowaną grupą – mogą wypożyczyć osiem tytułów na miesiąc, a dokształca-
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jący się nawet do dziesięciu tytułów na dwa miesiące. Studenci, po okazaniu legity-
macji studenckiej, wypożyczą jednorazowo sześć książek na miesiąc.

Działania edukacyjne

Pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów kształ-
cenia, poczynając od przedszkolaków, a kończąc na maturzystach. Są to typowe lek-
cje biblioteczne oraz tematyczne (Il. 1). 

Il. 1. Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej (fot. H. Świtlicka)

Od kilku lat bardzo dużym powodzeniem cieszą się zajęcia związane z nowymi 
technologiami, Internetem, które mają na celu zaprezentowanie własnego warsztatu 
informacyjno-bibliograficznego. W  roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano nastę-
pujące tematy:
 ӹ Bezpieczna komunikacja w sieci – Twój cyfrowy ślad,
 ӹ Idzie Pan Cogito przez świat…, czyli słów kilka o Zbigniewie Herbercie,
 ӹ Zasady korzystania z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu,
 ӹ Wyobraźnia jest początkiem tworzenia,
 ӹ Portale społecznościowe – codzienne wyzwania.
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Szkolenia

Biblioteka od wielu już lat organizuje różne kursy oraz warsztaty i konferencje dla 
nauczycieli (Il. 2). W ostatnich latach pracownicy prowadzili takie warsztaty jak: 

Il. 2. Warsztaty dla nauczycieli (fot. H. Świtlicka)

 ӹ Chmura wyrazów – wyrazy w chmurze,
 ӹ Prezi: nowe narzędzie, nowe możliwości, 
 ӹ Scratch – nauka programowania przez zabawę, 
 ӹ Bezpieczny Internet,
 ӹ Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 ӹ Przetwarzanie grafiki w programie GIMP,
 ӹ Zaprojektowanie i uruchomienie strony przy wykorzystaniu CMS Wordpress.

Filia była również organizatorem kilku konferencji, m.in. Dziecko niepełnosprawne 
w placówkach wychowania przedszkolnego oraz kursów: Biblioterapia I, II, III stopień. 

W ramach wymiany doświadczeń pedagogicznych zaproszono do współpracy na-
uczycieli, wydawnictwa oraz osoby zainteresowane edukacją. W wyniku współdzia-
łania odbył się szereg bezpłatnych warsztatów, kursów i wykładów dla nauczycieli, 
prowadzonych przez zaproszonych gości:
 ӹ Awans zawodowy nauczycieli – warsztaty dla nauczycieli rozpoczynających kolejny 

stopień awansu zawodowego,
 ӹ Wstążkowe kreacje,
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 ӹ Awans zawodowy nauczycieli – warsztaty dla nauczycieli kończących kolejny sto-
pień awansu zawodowego,

 ӹ Kamishibai, czyli sztuka teatralna na papierze,
 ӹ Jak mówić wyraźnie, precyzyjnie,
 ӹ Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej,
 ӹ Kartki i ozdoby świąteczne.

Imprezy społeczno-kulturalne i ich 
wpływ na wizerunek biblioteki

Obraz biblioteki może być budowany również poprzez organizację imprez społeczno-
-kulturalnych. Pomaga to w ukazaniu placówki jako miejsca, które żyje i jest nie tylko 
magazynem z książkami, ale instytucją promującą swoją działalność w różny sposób. 
Uroczystości organizowane w bibliotece przyciągają publiczność. Daje to możliwość 
zwiększenia grona czytelników, zachęcenia do korzystania z oferty. Książnica staje się 
dzięki nim takim miejscem, w którym toczy się życie kulturalno-społeczne regionu. 
Także poprzez imprezy kulturalne biblioteka buduje swoją tożsamość rozumianą jako 
zespół cech decydujących o jej specyfice jako usługowej instytucji kultury, pozwalającej 
na wyróżnienie w grupie innych podobnych placówek. Biblioteki, czerpiąc z  innych 
placówek kultury, rozszerzają swoje funkcje. Poza udostępnianiem zbiorów oferują 
inne usługi, a więc poszerzają swoją działalność – są organizatorami wystaw i spotkań.

Il. 3. Spotkanie autorskie Duety poetyckie (fot. H. Świtlicka)
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Spotkania autorskie

Filia PBW w Olkuszu zainicjowała:
 ӹ Duety Poetyckie – cykliczne spotkania autorskie, których cel to poznanie i przybli-

żenie twórczości rodzimych poetów. Głównymi odbiorcami są młodzież oraz na-
uczyciele (Il. 3). Spotkania organizowane są w bibliotece od 2000 roku, od ośmiu 
lat połączone są z  uroczystym rozdaniem nagród w  konkursie fotograficznym.

 ӹ Miłośnicy Ziemi Olkuskiej – od kilku lat cyklicznie prowadzone spotkania z ludź-
mi, którzy promują ziemię olkuską. Dotychczas wzięli w nich udział między inny-
mi: Barbara Litarska, Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Stanisław Wywioł i wiele 
innych osób, które przybliżały młodzieży i nauczycielom historię, kulturę i trady-
cję regionu.

 ӹ Świat bliżej nas  – spotkania mające na celu pokazanie młodzieży oraz nauczy-
cielom kultury, historii oraz zwyczajów panujących w różnych zakątkach świa-
ta. Gośćmi są podróżnicy, nauczyciele, ludzie z pasją, którzy w ciekawy sposób 
opowiadają o swoich wyprawach. Dotychczas zwiedziliśmy wirtualnie m.in. Stany 
Zjednoczone, Afrykę, Włochy.
W związku ze współtworzeniem witryny tworcy.olkusz.pl biblioteka promuje lo-

kalnych twórców również poprzez spotkania autorskie realizowane w placówce. Ten 
cykl spotkań nazwano Artyści Ziemi Olkuskiej. Uczestniczą w nich nauczyciele oraz 
młodzież z olkuskich placówek.

Od 2000 do 2016 roku działał przy bibliotece Zespół Samokształceniowy Nauczy-
cieli Bibliotekarzy, a od 2016 roku sieć współpracy i samokształcenia. Spotkania na-
uczycieli bibliotekarzy mają charakter warsztatów, ich tematyka jest uwarunkowana 
potrzebami pedagogów. Zainteresowanie dotyczy głównie problemów, z  którymi 
spotykają się w praktyce biblioteczno-szkolnej oraz związanych z nowymi tenden-
cjami i zjawiskami w edukacji, oświacie i kulturze. Spotkania Zespołu pełnią ważną 
funkcję integracyjną, pozwalają zacieśniać kontakty i współpracę między nauczycie-
lami bibliotekarzami oraz zapewnić wymianę doświadczeń.

Wystawy 

Biblioteka organizuje różne ekspozycje, wystawy tematyczne oraz okolicznościowe. 
Liczba zorganizowanych wystaw dowodzi, że należą one do stałych form pracy peda-
gogicznej i cieszą się dużą popularnością. Filia kreuje wizerunek i utrwala pozytywne 
oddziaływanie biblioteki na środowisko edukacyjne. Tematyka ekspozycji jest dosto-
sowywana do aktualnych zjawisk i wydarzeń społecznych. Wystawy są prezentowane 
nie tylko w bibliotece, ale także w okolicznych szkołach i bibliotekach, stanowiąc tym 
samym jedną z form współpracy z placówkami środowiska lokalnego. Do tej pory 
zrealizowano wystawy m.in. na następujące tematy: 
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 ӹ II wojna światowa na ziemi olkuskiej, 
 ӹ Rok 2009 – Rokiem Juliusza Słowackiego, 
 ӹ Fryderyk Chopin – poeta dźwięków, Rafael – fortepianu, 
 ӹ Z plecakiem przez Afrykę, 
 ӹ Biblioteki Europy, 
 ӹ Czesław Miłosz – podróżny świata,
 ӹ Polka wszech czasów – Maria Skłodowska-Curie, 
 ӹ Portret kobiecy Wisławy Szymborskiej, 
 ӹ Janusz Korczak – lekarz, pedagog, pisarz, 
 ӹ Szlakiem walk i mogił powstańców styczniowych z 1863 r., 
 ӹ Tytan pracy – J. I. Kraszewski,
 ӹ „Ja, który mam podwójne życie…”, czyli dylemat Josepha Conrada.

Oprócz wystaw tematycznych organizowane są również wystawy książek związa-
nych z aktualnymi wydarzeniami, prowadzonymi szkoleniami czy warsztatami. Wy-
stawa jest jednym ze sprawdzonych sposobów kontaktowania się z użytkownikami 
oraz skutecznym elementem promocji biblioteki.

Konkursy

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu imprezach, cieszą się one olbrzy-
mim zainteresowaniem. Powiatowy Konkurs Czytelniczy, którego głównym celem 
jest popularyzacja czytelnictwa, organizowany jest we współpracy ze szkołami już 
od 19 lat. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, wewnątrzszkolny, polega na 
tym, że uczestnicy odpowiadają na pytania przesłane do szkół, a opracowane przez 
organizatorów, co pozwala wyłonić najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w eta-
pie drugim, międzyszkolnym, odbywającym się już w bibliotece. Tematyka konkur-
sów ustalana jest przez nauczycieli bibliotekarzy. Sięga się po twórczość określonych 
pisarzy, wybierając tych cieszących się dużą popularnością wśród młodzieży. Pierw-
szy konkurs w historii biblioteki Władysław Stanisław Reymont – życie i  twórczość 
został zorganizowany w 2000 roku. 

W 2011 roku biblioteka ogłosiła pierwszą edycję konkursu fotograficznego Moje 
miasto i mój region w obiektywie – pochwal się czymś, czego inni nie znają (Il. 4). Kon-
kurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół śred-
nich. W kolejnych latach odbyły się następne edycje mające inne tematy przewodnie. 
W roku 2017 tematem była tradycja i kultura ziemi olkuskiej.
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Il. 4. Praca jury w Powiatowym Konkursie Fotograficznym (fot. H. Świtlicka)

Wizerunek Biblioteki w świecie wirtualnym

Obecnie w coraz szerszym zakresie biblioteki realizują swoje zadania w świecie wir-
tualnym. Pozytywny wizerunek można budować w różny sposób i przy użyciu wie-
lu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest strona internetowa (Il. 5), która jest 
obecnie najsprawniej działającą wizytówką firmy w sieci. Jej ogólne wrażenie wizual-
ne, struktura, a przede wszystkim intuicyjna nawigacja mogą mieć wpływ na dalszy 
kontakt pomiędzy odbiorcą a właścicielem portalu internetowego. Jak podaje Michał 
Łebkowski, „strona WWW może mieć największy wpływ na wizerunek firmy, ponie-
waż nie narzucając się klientowi, informuje go o każdej rzeczy, o jakiej ten chce się 
dowiedzieć”2. Taki cel wpisany jest również w działalność olkuskiej filii.

2 M. Łebkowski, E-wizerunek: Internet jako narzędzie kreowania image’u  w  biznesie, Gliwi-
ce 2009, s.  128, http://www.structum.pl/czytelnia/E-wizerunek-Internet-jako-narzedzie-kreo 
wania-image-u-w-biznesie.pdf [dostęp: 30 X 2018].
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Il. 5. Witryna internetowa Filii PBW w Olkuszu (oprac. H. Świtlicka)

Strona internetowa

Filia w Olkuszu od 2010 roku ma swoją witrynę www.pedagogiczna.olkusz.pl. Strona 
spełnia funkcję informacyjną i kształcącą. W przypadku filii w Olkuszu zaprojek-
towano nowoczesną, responsywną witrynę w kolorze biało-zielonym. Do zarządza-
nia zastosowano system CMS Wordpress, który umożliwia prostą obsługę interfejsu 
użytkownika: tworzenie, aktualizację i rozbudowę serwisu. Strona biblioteki jest na 
bieżąco aktualizowana i rozbudowywana, co pozwala przekazywać odbiorcom infor-
macje o tym, że firma istnieje i się rozwija. Na stronie głównej znajduje się element 
graficzny – animacja w formie banneru, który przedstawia użytkownikowi najważ-
niejsze elementy związane z charakterem biblioteki.

Na stronie głównej oprócz logo, które identyfikuje filię jako jedną z  dziesięciu 
podległych Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, danych adresowych 
i godzin pracy w menu umieszczono m.in. zakładkę o nazwie Aktualności, gdzie sys-
tematycznie pojawiają się wiadomości dotyczące bieżącej działalności, informacje 
o szkoleniach, spotkaniach, wystawach i innych ciekawych imprezach w bibliotece. 
Kolejna zakładka to O bibliotece, gdzie zamieszczono regulamin, statut i historię. Dal-
sze strony to: Działalność edukacyjna, Wspomaganie szkoły, Nowości, Godziny otwar-
cia, Kontakt oraz z menu bocznego m.in. Wykaz czasopism i Zestawienia bibliogra-
ficzne. Te ostatnie cieszą się wśród czytelników ogromną popularnością. Dowodem 
na to jest informacja zwrotna z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy 
statystyk serwisów WWW, które dostarcza informacje o tym, skąd trafiają do witryny 
jej użytkownicy, czyli m.in. jakie adresy URL stron odwiedzają i jak z nich korzystają.
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Serwisy społecznościowe

Filia ma również swój fanpage na portalu społecznościowym Facebook, który dla 
ponad czterystu osób jest miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i  informacji.  
Facebook dał bibliotece nowe możliwości dotarcia do potencjalnych czytelników 
oraz stał się narzędziem prezentowania i propagowania usług bibliotecznych. Wskaź-
nik polubień poszczególnych postów pokazuje, że wszelkie działania pracowników są 
pozytywnie odbierane.

Poczta elektroniczna

Formą stałego kontaktu z  użytkownikami jest korespondencja przesyłana pocztą 
elektroniczną. Biblioteka zgromadziła w  swojej bazie adresy e-mail większości ak-
tywnych użytkowników, na które przesyłane są informacje na temat: 
 ӹ nadchodzących wydarzeń,
 ӹ szkoleń, warsztatów, konkursów,
 ӹ nowości, 
 ӹ nowej oferty edukacyjnej biblioteki.

Podsumowanie

Filia PBW w Olkuszu kojarzy się użytkownikom głównie z książkami, korzystaniem 
z nich, a poprzez książki ze szkołą, wiedzą i zdobywaniem jej. Czytelnicy przychodzą, 
żeby wypożyczyć książki lub poczytać je na miejscu, pouczyć się lub napisać pracę 
zaliczeniową. Bogactwo i różnorodność zbiorów, dostosowanie ich do potrzeb i pre-
ferencji użytkowników, a  także szeroki asortyment świadczonych przez bibliotekę 
usług są czynnikami wpływającymi na jej obraz w środowisku. 

Podejmowanie różnorodnych działań powoduje, że filia ma możliwość zaprezen-
towania swoich zbiorów szerszej grupie odbiorców, zachęcenia lokalnej społeczności 
do odwiedzin. Dzięki temu biblioteka nie jest postrzegana jako miejsce nudne, ponu-
re, w którym nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie − staje się terenem, gdzie toczy się 
życie społeczne i kulturalne regionu.
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Abstrakt

W artykule przedstawiono działania, które wpływają nie tylko na wizerunek biblioteki, ale 
wywierają znaczący wpływ na jakość świadczonych przez nią usług. Artykuł przedstawia ol-
kuską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie w kontekście działań zwią-
zanych z kreowaniem jej wizerunku. Prezentuje jej zasoby, pokazuje inicjatywy, które mają 
bezpośredni oraz pośredni wpływ na kształtowanie jej wizerunku w społeczeństwie.

Summary

The article presents activities that affect not only the image of the library, but also have a sig-
nificant impact on the quality of services that it provides. The article presents the Olkusz 
Branch of Pedagogical Provincial Library in Krakow in the context of activities related to 
creating its image. The work presents its resources and shows the initiatives that have both 
direct and indirect influence on shaping its image in the community.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Olkuszu, wize-
runek biblioteki, public relations, marketing, promocja, reklama, oferta edukacyjna, środo-
wisko lokalne 

Key words: Olkusz Branch of Pedagogical Provincial Library in Krakow,  library image, 
public relations, marketing, promotion, advertising, educational offer, local community.
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 Gry miejskie narzędziem  

budowania marki biblioteki

Gry miejskie są formą rozrywki i aktywnego spędzania wolnego czasu, a przy wyko-
rzystaniu w fabule wiedzy z dowolnej dziedziny pozwalają na nauczanie przez zabawę 
i rozrywkę, mają więc nieocenione walory edukacyjne. Założeniem organizacji tego 
typu imprez jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako elementu gry, co pozwala 
na poznawanie i odkrywanie miasta, w którym gra ta się toczy. Gry miejskie to od 
kilku lat bardzo popularna forma rozrywki, która coraz częściej zostaje zaadaptowa-
na na potrzeby edukacji i kultury. 

Gry miejskie stanowią dość obszerne pojęcie i można w nich odnaleźć wiele róż-
nych aktywności. Najprostsze spojrzenie na takie działanie podpowiada, że polegają 
one na tym, by zawodnicy wykonali zadania, które pozwolą im na osiągnięcie celu, 
po drodze rywalizując z innymi zespołami. Najpopularniejszą postać gry przybierają, 
odbywając się w przestrzeni miasta, która jest traktowana przez graczy jak plansza. 
Zmienia się wtedy perspektywa i spojrzenie na miasto. Gra może toczyć się w róż-
nym terenie (park), budynku (biblioteka), przestrzeni (deptak nadmorski). 

Gra miejska jest odpowiedzią na szeroki wachlarz potrzeb i oczekiwań odbiorców, 
umożliwia osobiste zaangażowanie w rozrywkę, pobudza emocje, przeżycie, sponta-
niczność, przynosi doświadczenie, naukę, daje przyjemność zabawy czy integrację gru-
py. Zawsze ma cechy przygody, w której przebieg fabuły od początku aż do finału może 
zależeć od grających, ich decyzji, pomysłowości, precyzji, refleksu, szybkości działania.

Początki gier miejskich datuje się już na okres międzywojenny. W Polsce ich popu-
larność to ostatnie sześć, siedem lat. Jedna z pierwszych, stworzona w grudniu 2005 roku 
przez Krzysztofa Bieleckiego, wówczas studenta psychologii – to Urban Playground1.  

1 K. Bielecki, Miasto to gra, Warszawa 2008, s. 15.
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Gra polegała na znalezieniu rozstawionych w różnych miejscach w Warszawie akto-
rów i zdobyciu od nich kolejnych słów specjalnego hasła2.

Działalność K. Bieleckiego pozwoliła utrwalić pewną formułę gry miejskiej. Otóż 
rywalizują ze sobą drużyny, które wędrują po mieście i rozwiązują kolejne zadania 
w postaci zagadek bezpośrednio odnoszących się do widoku miasta. Jest to jeden ze 
sposobów organizacji gry miejskiej. Gry pozwalają na zastosowanie różnych form 
aktywności, w  zależności od twórców i  możliwości organizacyjnych, technicznych 
i finansowych. Można w nich umieścić elementy flashmob, czyli sztucznego tłumu, 
który wykonuje czynność najczęściej bardzo dziwną i nietypową, LARP-ów (Live Ac-
tion Role Playing), czyli gier wymagających wcielania się w różne postaci i improwi-
zowania3, gier komputerowych, harcerskich podchodów.

Gra miejska może i powinna wykorzystywać nowoczesne technologie związane 
ze smartfonami, tabletami: kody QR, rozszerzoną rzeczywistość, nawigację GPS4, 
ale można też stworzyć grę, wykorzystując zwykłą kartkę i  długopis. Przykłado-
wym rozwiązaniem wykorzystującym kody QR jest stworzenie gry opartej na tych 
kodach. Prowadzący przygotowuje wcześniej polecenia i  zagadki w  formie filmów 
zamieszczanych na platformie YouTube. Przy użyciu narzędzia tworzącego kod QR 
koduje zadania i rozmieszcza je w przestrzeni biblioteki. Uczestnicy gry wyposażeni 
w smartfony lub tablety z czytnikiem kodów QR szukają kolejnych nowych zadań 
i  wskazówek. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość rozmieszczania zagadek 
w dowolnie wybranym miejscu. 

Terenowa gra biblioteczna nie musi być jednorazowym wydarzeniem, ale można 
jej elementy stosować w  codziennej praktyce zawodowej. Dodatkową atrakcją dla 
uczestników może być wejście do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób trzecich. 
Przy projektowaniu lekcji bibliotecznych i zajęć warsztatowych elementy gier miej-
skich sprawdzają się bardzo dobrze – ożywiają zajęcia, pozwalają na pokazanie pro-
blemu w sposób nietuzinkowy, innowacyjny. 

Nauka przez zabawę z  powodzeniem wykorzystywana jest w  edukacji szkolnej 
i  pozaszkolnej, gdyż pomaga w  zdobywaniu wiadomości i  umiejętności, pobudza 
samodzielne i kreatywne myślenie, kształtuje nawyki i postawy aktywnego działa-
nia. Istotą takiego nauczania jest zabawa, nie tylko nastawiona na przyjemność, ale 
również na poznanie. Stąd wyraźny akcent położony zostaje na zabawę dydaktyczną, 
odgrywaną nie spontanicznie, ale w oparciu o przyjęte reguły i zmierzającą do osią-
gnięcia założonego celu. Cechą nadającą grze miejskiej charakter wyjątkowości jest 
specyfika związana z miejscem odgrywania – znalezieniem się graczy w określonej 
przestrzeni.

2 Tamże, s. 20-21.
3 Live action role-playing, https://pl.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing [dostęp: 30 X 

2018].
4 R. L. Dąbrowski, Gra terenowa geocaching: z GPS po skarby, „Wychowanie Fizyczne i Zdro-

wotne” 2013, nr 6, s. 25-28.
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Przejdźmy jednak do promocyjnej roli gier. Mają one ogromny potencjał. Gry to 
świetne narzędzie marketingowe, które pokazuje, że można przekazać treści związa-
ne z rolą instytucji w lokalnej społeczności. Obecność w życiu mieszkańców, nowe 
usługi, promocja zbiorów biblioteki – te wszystkie elementy mogą znaleźć odzwier-
ciedlenie w grach miejskich. Tworzenie i projektowanie gier miejskich nie wymaga 
szczególnego przygotowania. Liczy się tutaj kreatywność, otwartość, znajomość mia-
sta i własnej instytucji. Nie jest przesadą, że gry miejskie może zaprojektować każdy. 
Trzeba mieć odwagę i chęci działania, ale też świadomość zastosowania zasad dydak-
tycznych, gdyż takie działania to suma różnych metod i technik.

Bez względu na rodzaj gra miejska zawsze ma podobny przebieg: pobranie kart 
startowych i informacji wstępnych, przejście po trasie zgodnie ze wskazówkami, po-
konywanie trudności związanych z odnajdywaniem miejsc, osób, przedmiotów czy 
uzupełnianiem haseł, rozwiązywaniem zagadek, krzyżówek, często przy wykorzysty-
waniu narzędzi interaktywnych. Różnice występują na poziomie pomysłu na scena-
riusz, który zawiera elementy fabularyzowane, zagadki, w tym z mapą czy planem, 
różne formy łamigłówek logicznych, konkurencje zręcznościowe i wiele innych. Tym 
wieloaspektowym charakterem oddziaływania gry przyciągają osoby potrzebujące 
niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie od kilku lat przeprowa-
dzane są gry miejskie, które mają wymiar edukacyjny. Polegają na zaangażowaniu 
szkół w konkursy historyczne, których finałem jest gra miejska5. Biblioteka współ-
pracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, z Muzeum Historycznym Miasta Kra-
kowa, a także z wieloma szkołami podczas organizacji zajęć. Realizacja gier miejskich 
odbywa się także w  ramach szkoleń dla nauczycieli, np. sieci współpracy i  samo-
kształcenia6. Gry miejskie organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Krakowie cieszą się niezmierną popularnością i na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez tworzonych przez bibliotekę.

Gry miejskie promują nie tylko instytucję, ale przede wszystkim ludzi w niej pra-
cujących. Jeśli bibliotekarki i  bibliotekarze zdecydują się pracować z  czytelnikami 
w ten sposób, mogą zyskać pozytywny odbiór swoich poczynań wśród czytelników. 
Dzięki kreatywnym działaniom biblioteki zmieniają obraz instytucji z tej służącej tyl-
ko do wypożyczania książek na placówkę aktywną, przyciągającą nie tylko zbiorami, 
ale i inspiracją oraz pomysłowością pracowników.

Warto podejmować projektowanie i przeprowadzanie gier miejskich. Każda taka 
gra rozwija, pobudza, staje się też podstawą do innych kreatywnych i innowacyjnych 
działań w życiu pracowników bibliotek, które postanowiły spróbować swoich sił w tej 
dziedzinie7.

5 Kosą i bagnetem: Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego; Twierdza 
Kraków: dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny (gimnazjum); Droga do wolności: Józef Piłsud-
ski w Krakowie.

6 Stwórz z nami grę terenową i promuj czytelnictwo.
7 K. Baranowski, Niepodległa w  grze: 100-lecie niepodległości Polski, „Biblioteka w  Szkole” 

2018, nr 4, s. 4-13.
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Abstrakt

Artykuł porusza tematykę obecności gier miejskich w działaniach promocyjnych i roli, jaką 
gry tego typu mogą spełniać w działaniach marketingowych bibliotek. Autor przedstawił też 
kilka rozwiązań i pomysłów wykorzystanych w grach miejskich organizowanych przez Peda-
gogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie.

Summary

The article discusses the presence of urban games in promotional activities and the role that 
they may play in the marketing activities of libraries. The author also presents several solu-
tions and ideas used in urban games organized by Pedagogical Provincial Library in Krakow.

Słowa kluczowe: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
gra miejska, gra terenowa, grywalizacja, gamifikacja, oferta edukacyjna, promocja bibliotek

Key words: Hugo Kołłątaj Pedagogical Provincial Library in Krakow, urban game, field 
game, gamification, educational offer, promotion of libraries
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Mentoring skuteczną formą komunikacji

Człowiek żyje i działa wśród ludzi. Inni mają wpływ na jego życie, ale i on wpły-
wa na życie innych. W procesie rozwoju trudno jednoznacznie oddzielić to, co za-
wdzięczamy sobie, od tego co bezpośrednio czy pośrednio zawdzięczamy innym1. 

W  placówkach oświatowych dochodzi do międzypokoleniowego spotkania się 
osób rozpoczynających pracę z wykonującymi zawód od lat. Mentoring może być 
sposobem na wypracowanie „zdrowych” relacji w  zespole, podniesienie oceny 
własnej wartości uczestników tego procesu, którzy odczują obustronne korzyści. 
Przyjmując za dr. Johnem Sowersem, że „Każdy sukces, jaki odnosimy w życiu, ma 
ścisły związek z relacjami. Relacje kształtują nas i zmieniają, zachęcają do działania 
i tworzą nas takimi, jakimi jesteśmy”2, można stwierdzić, że warto, a nawet nale-
ży rozwijać relacje zawodowe oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz 
współpracy. 

Relacja mentorska opiera się na zakorzenionej już dawno w  kulturze tradycji 
mistrz–uczeń. Spotkamy ją w starożytnej Grecji i Rzymie, w taoizmie i buddyzmie, 
w koncepcji konfucjańskiej, w zakonach sufickich islamu, w indyjskiej tradycji sam-
pradaya, a także judeochrześcijańskiej tradycji nauczycieli3.

Słownik języka polskiego terminem ‘mistrz’ określa „człowieka zdecydowanie 
lepszego od innych w  jakiejś dziedzinie, osobę godną naśladowania, uznaną przez 
innych za wzór”. Z kolei wyjaśniając słowo ‘mentor’, Słownik w pierwszej kolejności 

1 K. Olbr ycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 
2014, s. 7.

2 K. Blanchard, C. Diaz-Ort iz, Jednominutowy mentor, przeł. M. Kowalczyk, Warszawa 
2017, s. 1 okładki.

3 Czym jest mentoring, https://coachingdao.pl/czym-jest-mentoring [dostęp: 30 X 2018].
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sugeruje postać mitycznego Mentora, dalej zaś tłumaczy, że to „doświadczony, mą-
dry doradca, nauczyciel i wychowawca czy ktoś, kto stale poucza innych”4.

Czerpiąc z mitologii greckiej, przywołać należy Mentora, któremu Odyseusz wy-
ruszający na wojnę trojańską powierzył opiekę nad żoną Penelopą, synem Telema-
chem, domem oraz majątkiem. Kiedy Telemak udał się na poszukiwania ojca, sama 
bogini Atena wcieliła się w postać Mentora i towarzyszyła młodemu wojownikowi. 
Mitologicznie mentor stanowi synonim dobrego opiekuna, przewodnika, któremu 
można powierzyć najcenniejsze sprawy. Pojęcie mentora – doświadczonego nauczy-
ciela, z którego wiedzy mogą czerpać młodzi ludzie, upowszechnił we Francji w XVII 
wieku François Fénelon w utworze Przygody Telemaka.

W literaturze przedmiotu dostrzec można brak jednoznacznej definicji mentora 
i mentoringu. Poszczególne dyscypliny odwołują się do własnego rozumienia zjawi-
ska. Według Europejskiego Centrum Mentoringu „mentoring to dobrowolna, nie-
zależna od hierarchii służbowej pomoc udzielana przez jednego człowieka drugie-
mu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub 
sposobie myślenia”5. Autorka proponuje przyjąć, że mentoring to partnerska relacja 
mentora (mistrza) i mentee (ucznia), w której doświadczony mentor dzieli się wie-
dzą i doświadczeniem z mentee, wspiera go i doradza w realizacji wyznaczonej misji. 
Uczeń zaś poszerza wiedzę, zyskuje większą samoświadomość, a w  rezultacie roz-
wija swój potencjał. Komunikują się oni w dogodnej dla obu stron formie i zgodnie 
z przyjętą częstotliwością. Niektóre relacje tego typu kończą się po upływie określo-
nego czasu, inne trwają przez lata. Do najważniejszych założeń mentoringu zalicza-
ją się regularny kontakt mentora z mentee, rozwój mentee i głębsze samopoznanie 
mentora. 

Mentoring bywa mylony z coachingiem. Warto wskazać najważniejsze różnice po-
między nimi. W coachingu podopieczny jest źródłem zasobów, coach zadaje pytania, 
nie udziela rad, temat wybiera coachowany, coach i coachee są równi sobie, coach nie 
musi mieć większej wiedzy od podopiecznego. W mentoringu to mentor jest źró-
dłem zasobów, to on radzi, uczy i wspiera mentee, temat ustalają wspólnie, a w relacji 
partnerskiej mentor jest „nad” mentee.

W organizacji i planowaniu procesu mentoringowego bardzo ważne jest:
 ӹ zorganizowanie spotkania wstępnego w celu ustalenia szczegółów
•	 uzgodnienie	częstotliwości	i liczby	spotkań,
•	 wypracowanie	kontraktu –	zasad,	które	obie	strony	zobowiązują	się	przestrzegać	

oraz do których będą mogły się w przyszłości odwołać,
 ӹ ustalenie programu spotkań i metod współpracy

4 Mistrz, https://sjp.pwn.pl/sjp/mistrz;2483787.html [dostęp: 30 X 2018]; Czym jest mentoring, 
dz. cyt.

5 D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora: jak kierować talentami, przeł. H. Debator y, 
Warszawa 2002, s. 13.
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•	 stwierdzenie, czy pomiędzy spotkaniami mentor i mentee będą się kontaktować 
w dodatkowy sposób (np. rozmowy telefoniczne, e-maile),

•	 uzgodnienie	formy	dokumentacji	(np.	prowadzenie	zapisków	i w jakiej	formie).
W erze uporczywego poszukiwania autorytetów, wzorów, mistrzów godnych na-

śladowania, z drugiej strony mocniejszej niż kiedykolwiek chęci prezentowania sie-
bie, swoich mocnych stron, zdobytych kwalifikacji i osiągnięć, czerpanie z mentorin-
gu w pracy zawodowej może przynieść wymierne korzyści np. w sferze komunikacji. 

Najprostszym wyjaśnieniem komunikacji interpersonalnej jest wyobrażenie sobie 
dwóch uczestników, pomiędzy którymi dochodzi do wymiany informacji. Nośnika-
mi danych są nie tylko słowa, ale także gesty, obrazy, teksty czy dźwięki. W akcie 
komunikacji uczestnicy przyjmują role nadawcy i  odbiorcy, a  o  sprawnej komu-
nikacji mówimy w momencie stwierdzenia przez obie strony, że przekaz był jasny, 
zrozumiały. 

Dlaczego więc tam, gdzie pracuje się w otoczeniu innych ludzi, bywa, że dochodzi 
do nieporozumień? Dlaczego ktoś odbiera inaczej to, co chcieliśmy przekazać? Dla-
czego w inny sposób odczytuje nasze intencje? Nie zawsze akt komunikacji jest tak 
prosty jak w opisie powyżej. Do zakłóceń utrudniających słuchanie6 przez odbiorcę 
oraz blokujących przepływ informacji i ich odbiór zgodny z życzeniem nadawcy za-
liczają się:
 ӹ osądzanie, krytykowanie,
 ӹ moralizowanie,
 ӹ nakazywanie,
 ӹ ostrzeganie,
 ӹ natarczywe sugerowanie rozwiązań,
 ӹ pouczanie,
 ӹ wyśmiewanie,
 ӹ interpretowanie, analizowanie,
 ӹ bagatelizowanie problemu,
 ӹ odwracanie uwagi,
 ӹ wypowiadanie się z wyprzedzeniem,
 ӹ porównywanie,
 ӹ wybiórcze słuchanie.

Podstawą dobrej komunikacji, zarówno w miejscu pracy, jak i w ogóle w życiu, 
jest skuteczne słuchanie. Charakteryzuje się:
 ӹ słuchaniem świadomym  – zwracaniem uwagi na słowa i  emocje odbiorcy 

i nadawcy,
 ӹ słuchaniem otwartym – nieocenianiem rozmówcy,

6 Por. Wasy l  [pseud.], Poglądy Thomasa Gordona: blokady komunikacji wg. Gordona, http://
www.eduteka.pl/doc/poglady-thomasa-gordona-blokady-komunikacji-wg-gordona [dostęp: 
30 X 2018].
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 ӹ słuchaniem aktywnym – precyzowaniem zrozumienia komunikatu, parafrazowa-
niem, przekazywaniem informacji zwrotnej,

 ӹ słuchaniem empatycznym – nastawieniem na zrozumienie emocji rozmówcy.
Osoba aspirująca do bycia mentorem musi posiadać umiejętność aktywnego słu-

chania, fachową wiedzę oraz doświadczenie. Ponadto niezbędne jest opanowanie 
metod mentorskich i komunikacyjnych, wykazywanie zdolności analitycznej oceny 
sytuacji, umiejętne budowanie oraz podtrzymywanie relacji. 

Czy mentoring jest odpowiednią formą dla placówki oświatowej, biblioteki, w tym 
pedagogicznej? Odpowiedź jest twierdząca. Może być formą współpracy nauczyciela 
stażysty i przydzielonego mu opiekuna, a w formie dobrowolnej współpracy korzyści 
ze stosowania procesu mentoringowego wpłyną na:
 ӹ kompetencje pracowników – mentee poszerzy wiedzę i umiejętności, mentor po-

dzieli się swoim doświadczeniem i będzie zachęcony do dalszego rozwoju,
 ӹ motywację – utrzymanie i rozwój zapału mentee do wykonywania nowej pracy, 

utrzymanie lub odzyskanie poczucia sensu przez mentora, przeciwdziałanie wy-
paleniu zawodowemu bardziej doświadczonych pracowników,

 ӹ komunikację – budowanie pozytywnych relacji, w tym międzypokoleniowych, co 
przekłada się na pozytywny wizerunek instytucji.
Mentoring stanowi wyzwanie dla współczesnych instytucji, w  tym placówek 

oświatowych. Często pracę mentorską docenia się po upływie dłuższego czasu, nawet 
lat. Warto jednak wdrażać ją do praktyki zawodowej w celu dbałości o stałe posze-
rzanie wiedzy pracowników, wzrostu ich samoświadomości oraz poczucia własnej 
wartości, rozwijania chęci samorealizacji, nawiązywania międzypokoleniowych rela-
cji opartych na zaufaniu i radzie, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, umożli-
wianiu dzielenia się pasją do pracy i doświadczeniem.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi7. 
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Abstrakt

W  artykule opisano mentoring jako metodę współpracy pomiędzy mentorem (mistrzem) 
a  mentee (podopiecznym), mającą na celu uskutecznienie komunikacji pomiędzy pracow-
nikami. Sprawna komunikacja wewnątrz organizacji ma duży wpływ na kształtowanie wi-
zerunku każdej instytucji. Autorka zachęca do wprowadzania mentoringu w  placówkach 
oświatowych w celu dbałości o pracowników, ich komunikację, motywację do poszerzania 
wiedzy, rozwijania pasji, zachęcania do samorealizacji, wzrostu poczucia ich własnej warto-
ści, umożliwienia budowania międzypokoleniowych relacji poprzez dzielenie się doświad-
czeniem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Summary

The article focuses on mentoring as a way of cooperation between the mentor and the men-
tee, aiming at facilitating communication between employees. Efficient internal communi-
cation has a huge influence on shaping the image of all institutions. The author encourages 
introducing mentoring in educational facilities in order to increase care for the employees, 
their communication, motivation to broaden their knowledge and pursue their passions 
both in professional and private life, increase their self-esteem and facilitate creating inter-
generational relations by sharing experiences and preventing the burnout syndrome.

Słowa kluczowe: mentoring, współpraca, komunikacja, biblioteka

Key words: mentoring, cooperation, communication, library
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Polskie biblioteki pedagogiczne  

na Światowym Kongresie IFLA 2017 

Międzynarodowa dyskusja IFLA Global Vision rozpoczęta w  kwietniu 2017 roku 
w  ciekawej scenerii budynku latarni morskiej Fundacji Stavros Niarchos Cultural 
Centre w Atenach w Grecji, kontynuowana w sierpniu 2017 roku przez uruchomie-
nie elektronicznej platformy głosowania podczas Światowego Kongresu Bibliotekar-
stwa i Informacji IFLA we Wrocławiu, stanowi jak dotąd najbardziej spektakularną, 
powszechną, nowoczesną i demokratyczną akcję gromadzenia pomysłów i rozwią-
zań w zakresie budowania i rozwijania idei bibliotekarstwa, czytelnictwa, informa-
cji i oświaty na całym świecie. Pod hasłem Nasza wizja. Nasza przyszłość pobudza 
i angażuje do działania na rzecz „silnego i zjednoczonego pola bibliotecznego zasi-
lającego piśmienne, świadome i partycypacyjne społeczeństwa”1. Platforma obejmo-
wała zestaw pytań, takich jak: „Na czym polega wyjątkowo dobra biblioteka? Jakie są 
główne wyzwania dla bibliotek? Jakie są cechy zjednoczonego pola bibliotecznego?”. 
Dzięki ankietyzacji, zakończonej w październiku 2017 roku, otrzymano 22 tysiące 
głosów ze 190 państw członkowskich ONZ. 

Udział w przedsięwzięciu o tak dużej skali oddziaływania jak Światowy Kongres 
IFLA oraz IFLA Global Vision wydaje się oczywisty i konieczny dla środowiska bran-
żowego. Cele uczestnictwa i  korzyści z  nim związane można mnożyć. Dla biblio-
tekarstwa pedagogicznego była i  jest to okazja do promocji polskiej sieci bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych – jej specyfiki, walorów organizacyjnych i merytorycz-

1 Our vision, our future, https://www.ifla.org/node/11901 [dostęp: 30 X 2018].
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nych, a także popularyzowania zawodu nauczyciela bibliotekarza, profesji rzadko lub 
w ogóle niewystępującej w innych szerokościach geograficznych. Ponadto IFLA daje 
możliwość wzajemnego poznania się bibliotekarzy i pracowników informacji z całe-
go świata, bezpośredni wgląd do współczesnego dorobku teoretyczno-praktycznego 
w dziedzinie najszerzej pojętej kultury książki i czytelnictwa, rozpoznania najwięk-
szych bieżących problemów światowego bibliotekarstwa oraz wybitnych osiągnięć 
i sukcesów w zakresie metodyki pracy bibliotecznej. Pojawia się też niebywała spo-
sobność autentycznej integracji społeczności bibliotekarskiej w wymiarze globalnym. 

Główną inicjatorką udziału rodzimych bibliotek pedagogicznych w  Kongresie 
IFLA we Wrocławiu w 2017 roku była dyrektor Sylwia Czacharowska z Warmińsko-
-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Kwestia uczestnictwa w kongresie 
pojawiła się wśród zadań realizowanych przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pe-
dagogicznych już w 2016 roku2. Planowano jak najszerszy możliwy udział środowiska 
w kongresie i imprezach towarzyszących. Niniejszy artykuł stanowi skondensowany 
opis poszczególnych wariantów uczestnictwa – działań zamierzonych i zrealizowa-
nych, które były efektem wspólnej pracy nauczycieli bibliotekarzy z Olsztyna, War-
szawy, Opola, Krakowa i Wrocławia. Opracowanie jest poszerzone o informacje doty-
czące idei i działalności IFLA oraz organizacji Światowego Kongresu we Wrocławiu. 

Co to jest IFLA?

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych (The Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) stanowi przewod-
nią globalną organizację reprezentującą interesy bibliotek i serwisów informacyjnych 
oraz ich użytkowników. Została założona w 1927 roku w Edynburgu w Szkocji na 
międzynarodowej konferencji. Obecnie liczy ponad 1400 członków w  ponad 140 
krajach na całym świecie3. IFLA została zarejestrowana w Hadze w Holandii w 1971 
roku. Stanowi niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją typu non-pro-
fit, której celem jest promowanie wysokich standardów usług bibliotecznych i infor-
macyjnych. Jest strukturą powszechną i ogólnodostępną, działającą w zgodzie z okre-
ślonymi wartościami. Związane są one m.in. z:

poparciem zasad wolności dostępu do informacji, idei i dzieł wyobraźni i wolności 
słowa zawartych w art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przekonaniem, 
że ludzie, społeczności i  organizacje potrzebują uniwersalnego i  sprawiedliwego 
dostępu do informacji, pomysłów i  dzieł wyobraźni dla ich dobrobytu społeczne-
go, edukacyjnego, kulturalnego, demokratycznego i ekonomicznego, przekonaniem, 

2 S. Czacharowska, IFLA 2017, http://e-pedagogiczna.edu.pl/593,l1.html [dostęp: 30 X 2018].
3 Na stronie Biblioteki Narodowej podano, że IFLA zrzesza obecnie 1700 członków ze 155 kra-

jów, https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/normy,-formaty,-standardy/ifla [dostęp: 30 X 
2018].
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że dostarczanie wysokiej jakości usług bibliotecznych i  informacyjnych pomaga 
zagwarantować ten dostęp, zobowiązaniem do umożliwienia wszystkim członkom 
Federacji angażowania się i czerpania korzyści z jej działań bez względu na obywa-
telstwo, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, płeć, położenie geograficzne, ję-
zyk, filozofię polityczną, rasę lub religię4.

Członkostwo możliwe jest dla działaczy stowarzyszonych i  instytucjonalnych, 
a także indywidualnych praktyków. Pierwszą grupę stanowią więc stowarzyszenia bi-
bliotekarzy i specjalistów do spraw informacji, bibliotek i służb informacyjnych oraz 
instytutów edukacyjnych i  badawczych w  szerokim zakresie bibliotekoznawczym 
i informatycznym. Druga grupa to indywidualne biblioteki oraz wszelkiego rodzaju 
organizacje z branży bibliotecznej. Działacze stowarzyszeniowi i instytucjonalni jako 
formalni uczestnicy IFLA mają prawo głosu w wyborach i zebraniach – są uprawnie-
ni do nominowania kandydatów na stanowisko prezesa. Praktycy indywidualni jako 
partnerzy – eksperci (choć pozbawieni prawa głosu) pracują na rzecz IFLA w komi-
tetach i zespołach zadaniowych.

Dla podkreślenia rangi omawianej federacji warto nadmienić, iż podejmuje ona 
formalne relacje z UNESCO, posiada status stowarzyszonej z Międzynarodową Radą 
Nauki (ICSU), a  także status obserwatora z  Organizacją Narodów Zjednoczonych 
(ONZ), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodo-
wą Organizacją Normalizacyjną (ISO) i Światową Organizacją Handlu (WTO). Po-
nadto jest oferentem statusu konsultacyjnego lub członkiem w organizacjach takich 
jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców (IPA), Międzynarodowa Rada do 
Spraw Archiwów (ICA), Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), Międzynarodo-
wa Rada Zabytków i Umocnień (ICOMOS) czy Międzynarodowy Komitet Niebie-
skiej Tarczy (ICBS)5. 

Złożona struktura organizacyjna oparta jest na działaniach agend formalnych, 
korelacji poszczególnych obszarów merytorycznych oraz strategii rozwojowych 
w  szeroko pojętej tematyce światowego bibliotekarstwa i  informacji. Szczegółowe 
dane co do modelu zarządzania zawarte są w Statucie6 oraz Regulaminie7. Określa się 
tam zakres zadań Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Zarządzającej, Komitetu 
Wykonawczego i Komitetu Profesjonalnego. Zasadniczy system aktywności związku 
stanowią prace w zakresie programów strategicznych8, specjalnych działań i witryn9, 

4 Who we are, https://www.ifla.org/about/more [dostęp: 30 X 2018].
5 Misją ICBS jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji oraz koordynacja działań w sytu-

acjach, w których dobra kultury są zagrożone.
6 IFLA Statutes, https://www.ifla.org/files/assets/hq/ifla-statutes-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].
7 Rules of procedure, https://www.ifla.org/files/assets/hq/rules-of-procedure-en.pdf [dostęp: 

30 X 2018].
8 IFLA Strategic Plan 2016-2021, https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-20 

21.pdf [dostęp: 30 X 2018].
9 Do najpopularniejszych należą IFLA Global Vision, https://www.ifla.org/node/11900 [dostęp: 

30 X 2018]; IFLA Global Vision Ideas Store, https://ideas.ifla.org/ [dostęp: 30 X 2018].
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dywizji, grup opinii, grup specjalnego zainteresowania, a także działań regionalnych. 
Kluczową rolę odgrywa kilkadziesiąt wyodrębnionych sekcji tematycznych. Poświę-
cone są one problematyce poszczególnych typów bibliotek (Biblioteki publiczne, Bi-
blioteki akademickie i naukowe, Biblioteki artystyczne, Biblioteki rządowe, Biblioteki 
prawne, Biblioteki obsługujące osoby z  niepełnosprawnością, Biblioteki dla dzieci 
i młodzieży, Biblioteki szkolne, Biblioteki metropolitalne, Biblioteki narodowe, Bi-
blioteki naukowe i technologiczne); ogólnym zagadnieniom bibliotekarstwa i infor-
macji (Bibliografia, Katalogowanie, Dostarczanie dokumentów i udostępnianie zaso-
bów, Znajomość informacji, Technologia informacyjna, Zarządzanie wiedzą, Teoria 
biblioteki i badania, Zbiory audiowizualne i multimedia, Budynki biblioteczne i wy-
posażenie); szeroko pojętej oświacie i  kwestiom międzykulturowym (Kontynuacja 
rozwoju zawodowego i uczenia się w miejscu pracy, Rdzenne sprawy, Usługi biblio-
teczne dla wielokulturowych populacji, Usługi biblioteczne dla osób o specjalnych 
potrzebach, Pisanie i czytanie, Lokalna historia i genealogia), a także specyfice roz-
woju bibliotekarstwa w poszczególnych częściach świata (Azja i Oceania, Ameryka 
Łacińska i Karaiby). 

Światowy Kongres IFLA – Wrocław 2017

Corocznie w innym mieście, kraju i na innym kontynencie IFLA organizuje Świa-
towy Kongres – bardzo dobrze przygotowane przedsięwzięcie, które spełnia warun-
ki międzynarodowej konferencji branżowej opartej na cyklu prelekcji, warsztatów, 
szkoleń, spotkań ekspertów w ramach sekcji, komitetów i grup roboczych. Kongres 
jest okazją do spotkania pracowników służby bibliotecznej i informacyjnej – delega-
tów i uczestników z całego świata, w celu wymiany idei, pomysłów, wizji i doświad-
czeń, nieskrępowanych dyskusji o  sprawach zawodowych, przeglądu najnowszych 
produktów branży informacyjnej, integracji środowiska w  przyjaznej atmosferze 
i kulturze kraju goszczącego.

W roku 2017 Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Fede-
racji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA odbył się w Polsce. Wcześniej 
IFLA gościła w naszym kraju dwukrotnie – w 1936 i 1959 roku. Trzecie polskie spo-
tkanie ze światowym bibliotekarstwem, któremu towarzyszyło 83. Generalne Zgro-
madzenie członków IFLA, zorganizowano we Wrocławiu w Hali Stulecia, w dniach 
19-25 sierpnia 2017 roku, pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. 

Do ważnych punktów programu każdego kongresu należą: sesja otwarcia i  za-
mknięcia, cykl sesji plenarnych, bulwar bibliotek (library boulevard), sesja plakato-
wa (poster session) oraz wieczór kulturalny (cultural evening). Uroczystego otwarcia 
Kongresu dokonała Donna Scheeder10, prezydent IFLA (Il. 1), która zwróciła uwagę 

10 IFLA Wrocław 20 sierpnia, http://www.sbp.pl/ifla2017/artykul/?cid=18955&prev=1053 [do-
stęp: 30 X 2018].
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na konieczność merytorycznej debaty wokół przyszłości bibliotek, pokonywania ba-
rier w  dostępie do nowych technologii i  informacji, a  także wyrównywania szans 
społeczeństw o różnym potencjale. Gerald Leitner, sekretarz generalny IFLA, przed-
stawił kierunki działania organizacji, w tym nowy program Global Vision, którego 
hasłem jest Together we create the future. Join us! 

Il. 1. Sesja otwarcia Kongresu IFLA (fot. M. Sikorski)
Źródło: https://www.flickr.com/photos/ifla/36329503374/in/album-72157687752950006/ 
[dostęp: 30 X 2018]

Kwestia szczególnej roli pracowników bibliotek w społeczeństwie informacyjnym 
wybrzmiała podczas odczytania listu prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanego 
do uczestników Kongresu. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego 
profesor Piotr Gliński w swoim wystąpieniu określił bibliotekę jako podstawowe bo-
gactwo wiedzy i inspiracji. Komitet Organizacyjny reprezentowali: Rafał Dutkiewicz, 
prezydent miasta Wrocławia, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodo-
wej. Publiczność miała okazję wysłuchania wykładu Where were you going, Poland?, 
którego autorem był Richard Butterwick-Pawlikowski, oraz obejrzenia widowiska 
artystycznego dotyczącego historii miasta Wrocławia, przygotowanego przez Grupę 
EVEREST.
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Różne odsłony uczestnictwa polskich bibliotek 
pedagogicznych i bibliotekarzy pedagogicznych w IFLA

Organizacja Kongresu IFLA w  Polsce umożliwiła nie tylko zaprezentowanie do-
robku rodzimych bibliotek, ale również liczne uczestnictwo polskich bibliotekarzy 
i pracowników służby informacyjnej. W Global Libraries Voice11 uczestniczyli także 
nauczyciele bibliotekarze związani zawodowo z bibliotekami pedagogicznymi z sie-
dzibami we Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie, Krakowie i Opolu. W środowisku bi-
bliotekarzy pedagogicznych podejmowano różne warianty udziału: współuczestnic-
two w Komitecie Narodowym IFLA, organizację konferencji satelickiej, rekrutację 
do sesji tematycznej, udział w  sesji plakatowej, wolontariat, a  także indywidualny 
udział w sesjach tematycznych oraz spotkaniach kuluarowych. 

Udział w Komitecie Narodowym IFLA

Warto nadmienić o nobilitacji całej sieci bibliotek pedagogicznych i szkolnych po-
przez powołanie do Komitetu Narodowego IFLA 2017 przedstawicieli tej grupy za-
wodowej: dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w  Olsztynie 
Sylwii Czacharowskiej oraz prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-
skich Danuty Brzezińskiej. W Komitecie Narodowym znaleźli się również wybitni 
przedstawiciele bibliotek, uczelni, ministerstw oraz instytucji zaangażowanych w re-
alizację zadań związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową12. 

Spotkanie satelickie i najciekawsze sesje plenarne

Jednym z  ważniejszych dla bibliotek pedagogicznych wydarzeniem były warsztaty 
w  ramach otwartego spotkania satelitarnego Advocacy of school libraries – satellite 
meeting: School Libraries Section, które odbyło się przed formalnym rozpoczęciem 
kongresu IFLA. Jego gospodarzem i współorganizatorem była Dolnośląska Bibliote-
ka Pedagogiczna we Wrocławiu. Warsztat ten miał na celu wdrożenie drugiej edycji 
standardów bibliotecznych. Sesja składała się z następujących sześciu modułów13:
 ӹ misja i cele bibliotek szkolnych,
 ӹ prawne i finansowe podstawy działalności bibliotek szkolnych,

11 IFLA 2017 we Wrocławiu, http://www.sbp.pl/ifla2017 [dostęp: 30 X 2018].
12 Komitet Narodowy IFLA 2017, http://www.sbp.pl/ifla2017/komitet_narodowy [dostęp: 30 X 

2018].
13 Światowy Kongres Bibliotekarzy, https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wyda 

rzenia/1481-swiatowy-kongres-bibliotekarzy [dostęp: 30 X 2018].
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 ӹ zasoby ludzkie w bibliotekach szkolnych,
 ӹ tradycyjne i zdigitalizowane źródła informacji w bibliotekach szkolnych,
 ӹ programy i formy działania bibliotek szkolnych,
 ӹ ewaluacja pracy bibliotek szkolnych i ich PR.

Pierwsza edycja standardów IFLA dla bibliotek szkolnych została opracowana 
w 2002 roku. Ich celem było wsparcie bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli i organów 
prowadzących w procesie tworzenia i rozwijania bibliotek, które są istotnym elemen-
tem efektywnej edukacji. Główne zadanie bibliotek polega na rozwijaniu kompetencji 
informacyjnych i czytelniczych oraz umiejętności właściwego wyszukiwania i selek-
cjonowania informacji. Zdolności te powodują, że uczniowie są lepiej przygotowa-
ni do samodzielnego zdobywania wiedzy. Wprowadzenie i  wdrażanie standardów 
pozwoli na ujednolicenie sposobów organizacji bibliotek szkolnych i prowadzonych 
działań edukacyjnych, co jednocześnie zapewni uczniom w  wielu krajach te same 
warunki rozwoju14.

Sytuację polskich bibliotek przedstawiła w swoim wystąpieniu Renata Piotrowska 
z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskie-
go, która omówiła raport Biblioteki Narodowej Biblioteki w Polsce w 2012 roku opu-
blikowany w 2016 roku. Z kolei Danuta Brzezińska opisała najważniejsze problemy 
bibliotek szkolnych, m.in. brak jakościowych i ilościowych wytycznych dotyczących 
pracy biblioteki, warunki lokalowe, formy zatrudniania nauczycieli czy finansowanie 
bibliotek15. 

Następnie uczestnicy spotkania zastanawiali się nad misją, zadaniami i przyszło-
ścią bibliotek szkolnych. Za najbardziej istotną umiejętność, jaką powinni charakte-
ryzować się uczniowie, zgodnie uznano kompetencje informacyjne oraz czytanie ze 
zrozumieniem, a także kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Do efektywnego realizowania zadań w bibliotekach szkolnych konieczne 
jest wsparcie władz lokalnych i  krajowych, istotne jest też wspólne działanie z  bi-
bliotekami publicznymi i  akademickimi. Zwrócono uwagę na konieczność właści-
wego kształcenia nauczycieli bibliotekarzy, również w zakresie nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem była kwestia właściwego, zaplanowanego two-
rzenia księgozbioru biblioteki szkolnej, z  uwzględnieniem podstawy programowej 
danej szkoły. Zadanie to jest na tyle kluczowe dla jakości biblioteki, że podkreślono 
konieczność stworzenia w szkole zespołu, który wspólnie wyznaczy kierunki groma-

14 IFLA School Library Guidelines, ed. B. S chultz-Jones  and D. Oberg; contrib. International 
Association of School Librarianship Executive Board, 2015, s. 6-8, https://www.ifla.org/files/
assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf [do-
stęp: 30 X 2018].

15 Światowy Kongres Bibliotekarzy IFLA 2017 w DBP we Wrocławiu, s. 3, https://issuu.com/biblio 
tekadbp/docs/__wiatowy_kongres_bibliotekarzy_ifl/2 [dostęp: 30 X 2018]. 
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dzenia zbiorów i pracy biblioteki. W takim zespole, oprócz bibliotekarza, powinni 
znaleźć się dyrektor i inni nauczyciele szkoły. 

Praca bibliotek szkolnych powinna podlegać ewaluacji, która pozwoli dostosować 
ich działania do podstawy programowej i planów nauczania. Wyniki ewaluacji do-
starczają również wskazówek, które można wykorzystać w modyfikowaniu istnieją-
cych w szkole programów zajęć. 

Na koniec spotkania zaplanowano sesję pytań i odpowiedzi, ponieważ zarówno 
polscy nauczyciele bibliotekarze, jak i zagraniczni goście kongresu IFLA chcieli po-
znać i  porównać warunki panujące w  bibliotekach szkolnych. Największe różnice 
zauważono w przepisach prawnych dotyczących zawodu nauczyciela bibliotekarza. 
W wielu krajach świata (Niemcy, Francja, Kanada, USA) status ten zależy od decyzji 
władz regionu, w  którym szkoła się znajduje. W  części krajów bibliotekarz szkol-
ny nie ma uprawnień nauczycielskich, natomiast w Norwegii niektóre placówki łą-
czą funkcje biblioteki publicznej i szkolnej. Pewnym zaskoczeniem była informacja 
o prawnych uregulowaniach nauczycieli bibliotekarzy, które, mimo niedoskonałości, 
obowiązują w Polsce. Zasady te, objęte Kartą Nauczyciela, funkcjonują w całym kra-
ju i są jednolite niezależnie od typu szkoły zatrudniającej nauczyciela bibliotekarza. 
Z kolei sytuacja bibliotek w zakresie finansowania nowych pozycji do księgozbioru 
szkolnego jest podobna w większości krajów i zależy od decyzji władz sprawujących 
pieczę nad szkołami.

W ramach spotkania w sesji plenarnej Revised guidelines and best practices: Sec-
tion Libraries for Children and Young Adults omówiono standardy, jakie powinny być 
przestrzegane w bibliotekach dla dzieci i młodzieży, przedstawiono też kilka przy-
kładów pracy z dziećmi. Najciekawszy był program popularyzacji czytania realizo-
wany w bibliotekach japońskich, wykorzystujący przede wszystkim głośne czytanie 
i opowiadanie historii. Dużą rolę w realizacji tego projektu odgrywają wolontariusze. 
Często są to osoby na emeryturze, które przechodzą najpierw dwuletnie szkolenie 
przygotowujące do pracy, będącej bardziej formą storytellingu niż głośnego czytania. 
Podobne działania realizowane są też w Korei Południowej. 

Kolejna sesja Literacy matters: it takes a community to raise a reader: building a na-
tion of readers and creating a  reading culture: literacy and reading, public libraries, 
school libraries dostarczyła sporo ciekawych przykładów bibliotekarzom poszukują-
cym różnych form pracy z czytelnikiem. Jedno z ciekawszych wystąpień dotyczyło 
biblioterapii prowadzonej w szwedzkim szpitalu. Prelegentki, na co dzień pracują-
ce w bibliotece w Szpitalu Królowej Sylwii w Gothenburgu, ściśle współpracowały 
z nauczycielami prowadzącymi lekcje dla pacjentów, którzy przez dłuższy czas mu-
sieli przebywać w szpitalu. Bibliotekarki prowadziły spotkania z dziećmi w ramach 
stworzonego w szpitalu Klubu Czytania. Warto podkreślić, w jaki sposób nauczyciel 
prowadził takie zajęcia. Przede wszystkim nie przerywał, nie zmuszał do zabierania 
głosu, nie komentował wyrażanych przez dzieci opinii, cały czas pozostawał w part-
nerskiej relacji z uczestnikami spotkań. Niektórzy z małych pacjentów dość mocno 
odczuwali skutki leczenia, takie jak strach, ból czy trudności w poruszaniu się i kon-
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centracji. W takich przypadkach bibliotekarz wspólnie z dzieckiem ustalał formę czy-
tania. Jeden z pacjentów chciał tylko słuchać czytanej opowieści i nie lubił dyskusji 
po lekturze. Inny rozkładał na swoim łóżku wszystkie książki, które miała ze sobą 
bibliotekarka, i oglądał okładki, potem wybierał kilka i zastanawiał się, o czym mogą 
opowiadać i jak się kończą. Po pewnym czasie stał się specjalistą w odgadywaniu tre-
ści nieczytanej książki. Dla większości pacjentów czytanie było formą relaksu, mogli 
skupić się na fabule opowieści i problemach bohaterów. W efekcie dzięki Klubowi 
część rodziców towarzysząca dzieciom w szpitalu przekonała się do systematycznego 
głośnego czytania swoim dzieciom16.

Warto wspomnieć o pomysłowym projekcie biblioteki publicznej w Vantaa w Fin-
landii. Dwie bibliotekarki zaangażowały się w  realizowanie warsztatów tworzenia 
interaktywnych książek graficznych, odważnie łącząc popularne wśród młodzieży 
japońskie mangi i gry komputerowe. Warsztaty obejmowały kilka zagadnień: progra-
mowanie (z wykorzystaniem programu na wolnych licencjach Ren’Py17), kreatywne 
pisanie – tworzenie historii będących fabułą gry oraz komputerowe tworzenie gra-
fiki. Efektem końcowym była interaktywna gra w formie opowieści graficznej, którą 
można zamieścić w Internecie18. 

Kolejna interesująca sesja Out of the stacks: special collections in society: rare books 
and special collections dotyczyła zbiorów specjalnych. W wystąpieniach prezentowa-
no ciekawe kolekcje z bibliotek narodowych i naukowych Danii, Irlandii, Niemiec, 
Włoch, USA, Turcji, Malezji i Rosji. 

W  przypadku zbiorów tego typu bibliotekarz stoi przed niełatwym zadaniem: 
chronić czy udostępniać? Lilla Vekerdy ze Smithsonian Institution w  wystąpieniu 
Special collections – Open! zdecydowanie popiera łatwiejszy dostęp do zbiorów spe-
cjalnych dla czytelników przy zachowaniu odpowiednich warunków19. Formy wy-
korzystania cennych dokumentów to przede wszystkim warsztaty, otwarte lekcje, 
wystawy, pomoc uczniom realizującym projekty na lekcje historii, pokazy w czasie 
wykładów i konferencji. Relacje z wymienionych form pracy oraz treść wystąpień są 
dostępne dla użytkowników online. 

Popularną formą promocji zabytkowych zbiorów w większości bibliotek jest wy-
korzystywanie grafiki z najbardziej cennych dokumentów do projektowania różnych 
gadżetów typu zakładki, torby, kubeczki i koszulki20. 

16 E. S el in, K. Graube, Reading aloud to children in hospital: bibliotherapy as a community buil-
der, http://library.ifla.org/1784/1/138-selin-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].

17 What is Ren’Py?, https://www.renpy.org/ [dostęp: 30 X 2018].
18 P. Hyyt iäinen, S. Mäensivu, Interactive stories workshops: learning the languages of literature 

and programming, http://library.ifla.org/1743/1/138-hyytiainen-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].
19 L. Vekerdy, Special collection – Open!, s. 1-2, http://library.ifla.org/1741/1/231-vekerdy-en.pdf 

[dostęp: 30 X 2018].
20 J. P. Holck, A special collection renaissance: The Herlufsholm special collection at the Universi-

ty Library of Southern Denmark, s. 7, http://library.ifla.org/1740/1/231-holck-en.pdf [dostęp: 
30 X 2018].
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Do promocji zbiorów służą też portale społecznościowe. Bibliotekarze muszą je-
dynie przygotować i zamieścić w Internecie ciekawe informacje, a ich rozpowszech-
nianiem zajmują się użytkownicy biblioteki, którzy aktywnie sprawdzają profile 
bibliotek i przesyłają nowe wpisy swoim znajomym. Popularyzacja i  szerokie udo-
stępnianie zbiorów specjalnych jest obecnie o wiele łatwiejszym zadaniem dzięki di-
gitalizacji. Ponadto staje się atrakcyjną formą zarówno dla biblioteki, jak i czytelnika. 
Czytelnicy otrzymują dostęp do zbiorów w wersji elektronicznej i wykorzystują zdi-
gitalizowane dokumenty do tworzenia animacji, filmów i  GIF-ów21. Publikowanie 
tych materiałów w mediach społecznościowych dodatkowo przyczynia się do pro-
mocji zbiorów i biblioteki. Jednocześnie biblioteka zachowuje swoje cenne zbiory bez 
narażania ich na uszkodzenia i niewłaściwe wykorzystywanie.

Oryginalny sposób wykorzystania zbiorów specjalnych w  postaci elektronicz-
nej przedstawiła Antje Theise w wystąpieniu Open cultural data Hackathon Coding 
Da Vinci – bring the digital commons to life. Autorka zwróciła uwagę na to, że po 
digitalizacji cenne zbiory prezentowane są w cyfrowej bibliotece lub na platformie 
internetowej i to praktycznie wszystko, co się z nimi dzieje. Ich potencjał pozosta-
je zupełnie niewykorzystany. Rozwiązaniem może być kulturowy hackathon, czyli 
forma konkursu polegająca na szybkim tworzeniu przydatnych aplikacji. Co prawda 
w hackathonach najczęściej udział biorą programiści, ale mogą być one też adreso-
wane do instytucji kulturalnych22. Uczestnicy muszą opracować oprogramowanie 
zgodne z ogłoszonym wcześniej tematem. Projekt Coding da Vinci Nord został zreali-
zowany z wykorzystaniem zbiorów Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Ham-
burgu. Tym sposobem organizatorzy konkursu i  jego uczestnicy mają pewność, że 
materiał użyty w aplikacjach pochodzi z domeny publicznej i nie jest objęty prawami 
autorskimi. 

W  konkursie zwyciężył projekt KollekTOURmat, który może urozmaicać wę-
drówki po Hamburgu – z pomocą GPS turysta trafia w określone historyczne miejsca 
Hamburga i korzystając z mobilnej drukarki ukrytej w starej skrzynce katalogowej, 
może wydrukować stare widoki miasta i porównać je z obecnym wyglądem Ham-
burga23. Inne ciekawe rozwiązania to m.in. film animowany i quiz opracowane na 
podstawie oryginalnych XVII-wiecznych grafik o walce ludzkich cnót i występków, 
których autorem jest Maarten de Vos, oraz aplikacja wykorzystująca rzeczywistość 
rozszerzoną i cykl ilustracji Miedziani partyzanci24. Wymienione projekty pozwalają 
„uwolnić” zbiory specjalne z zamkniętych gablot i ochronnych ram oraz przedstawić 
je szerokiej grupie odbiorców. 

21 L. Vekerdy, dz. cyt., s. 8.
22 A. Theise, Open cultural data hackathon Coding Da Vinci: bring the digital commons to life, 

s. 1-2, http://library.ifla.org/1785/1/231-theise-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].
23 Coding Da Vinci Nord: voller Erfolg für ralle Beteiligten, https://blog.sub.uni-hamburg.de

/?p=21466 [dostęp: 30 X 2018].
24 Tamże.



153Polskie biblioteki pedagogiczne na Światowym Kongresie IFLA 2017  

Wśród wielu interesujących sesji warto było poświęcić uwagę spotkaniu The use 
of IFLA Standards in the Linked Data environment. Prace nad ISBD(M) rozpoczęte 
zostały przez Komitet Katalogowania IFLA w 1969 roku, a  ich zamierzeniem było 
ułatwienie międzynarodowej wymiany informacji bibliograficznych dzięki ujedno-
liceniu opisu bibliograficznego. W Polsce ustalone zasady ISBD(M) wprowadzono 
do Przewodnika Bibliograficznego już w 1976 roku25. W następnych latach standardy 
opisu ulegały zmianom w celu przystosowania ich do tworzenia katalogów kompute-
rowych. Pierwsze wystąpienie w ramach sesji, autorstwa Mélanie Roche, poświęcone 
było nie tyle kolejnym modyfikacjom, co nowym możliwościom wykorzystania ISBD 
dzięki technologii Linked Data, którym posługuje się Semantic Web albo „Web 3.0 
w budowie”26. Linked Data można opisać jako „metodę publikowania danych w taki 
sposób, aby umożliwić ich powiązanie i, co za tym idzie, sprawniejsze wyszukiwanie 
informacji”27. Zdaniem autorki ISBD operuje pojęciem rekord, które ma swój począ-
tek oraz koniec i stanowi pewną całość, natomiast pojęcie rekordu w sieci Web 3.0 już 
nie istnieje, są tylko powiązane dane28. 

Praktyczne wykorzystanie opisanych możliwości zostało przedstawione w kolej-
nych wystąpieniach. Jedno z  ciekawszych dotyczyło bibliotek publicznych w  Gold 
Coast w Australii – autorstwa Susan Warren, Cat among the cataloguers29. Podany 
przykład dotyczył rekordu bibliograficznego książki Kot Bob i  ja, opartej na życiu 
Jamesa Bowena, bezdomnego ulicznego artysty. Oprócz obowiązujących elementów 
opisu bibliotekarz może dołączyć kopię okładki i krótki opis treści. Ponadto do rekor-
du dodawane są słowa kluczowe związane z treścią książki, przy czym tematy mają 
szeroki zasięg: zwierzęta w życiu człowieka, narkomani, bezdomni, historie życia itp. 
Tak „otagowana” książka jest łatwiejsza do znalezienia, czytelnik otrzymuje też peł-
niejsze dane i może odkryć inne publikacje o podobnej tematyce.

Inne wykorzystanie Linked Data zaprezentowano na przykładzie Łotewskiej Bi-
blioteki Narodowej w Rydze30. Przedstawiony projekt polega na dodaniu adnotacji 
do zdigitalizowanych i  dostępnych w  Internecie materiałów związanych z  życiem 
i  działalnością dwojga najsłynniejszych poetów  – Rainisa (właśc. Jānis Pliekšāns) 

25 M. Lenar towicz, ISBD(M) a polskie przepisy katalogowania, „Przegląd Biblioteczny” 1976, 
nr 2, s. 173-174.

26 Cyt. za: M. Z iel inski, Wstęp do Linked Data, https://www.pilsudski.org/pl/nowosci/blog/463 
-wstp-do-linked-data [dostęp: 30 X 2018].

27 Cyt. za: M. Roche, Star-crossed lovers or heavenly match?: ISBD and Linked Data – a love story, 
s. 2, http://library.ifla.org/1830/1/078-roche-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].

28 Tamże, s. 2.
29 Podany w tekście przykład nie znalazł się w opublikowanym artykule, ale został przytoczony 

w wystąpieniu jako case study; S. Warren, Cat among the cataloguers, http://library.ifla.org/ 
1764/1/078-warren-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].

30 A. R ašmane, A. Goldberga, The Linked Data collection “Rainis and Aspazija” (RunA) and 
the potential of IFLA FRBR LRM key entities for annotating textual documents, s. 1-2, http://
library.ifla.org/1762/1/078-rasmane-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].
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i jego żony Aspaziji (właśc. Lizete Pliekšāne). Adnotacje pozwalają na uzupełnienie 
i rozszerzenie treści dokumentów za pomocą linkowania. Z tekstem elektronicznych 
kopii powiązane są informacje z encyklopedii internetowych, wyjaśnienia pewnych 
faktów z życia, miejsca, czasu i okoliczności, w których znaleźli się twórcy. Do tekstu 
dodawane są też dokumenty wizualne i audiowizualne31. 

Treść większości wystąpień z  sesji plenarnych i  innych ważnych, już historycz-
nych dla nas materiałów i informacji, dostępna jest na stronie IFLA32. 

Rekrutacja do sesji Bridging the Gap from School to Library

Pisząca te słowa, reprezentując Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu oraz 
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, wzięła udział w  procedurze rekrutacji do 
sesji Bridging the Gap from School to Library: best practices for planning, participa-
tion, and assessment of internships, practicums, field experiences, and mentorships in 
LIS education. W tym celu został opracowany abstrakt wystąpienia Polish pedagogical 
libraries as an important element of the system supporting schools, teachers and pupils, 
w którym przedstawiono sieć bibliotek pedagogicznych w Polsce w kontekście histo-
rycznym i organizacyjnym, a także jej znaczenie w obszarze oświaty i kultury. Abs-
trakt ostatecznie nie został przyjęty do programu sesji33, ale w celu namysłu i refleksji 
Czytelnika publikujemy jego treść w języku polskim i angielskim34 [Aneks]. 

Sesja posterowa

W czasie Kongresu IFLA bibliotekarze z całego świata mają okazję zaprezentować 
w formie posterów swoje projekty, programy i inne działania bibliotek. Razem z po-
sterem należy przesłać abstrakt, w którym krótko omówiony jest temat, informacje 
o użytych materiałach wizualnych typu zdjęcia i wykresy. Jednocześnie poster powi-
nien skłaniać do refleksji i zachęcać do dyskusji. Jury ocenia postery według kilku 
kryteriów, m.in.: 
 ӹ inspirujący i interesujący wygląd,
 ӹ przedstawienie zastosowania nowych technologii,
 ӹ przejrzyste ujęcie tematu,
 ӹ nawiązanie do głównej idei kongresu,

31 Tamże, s. 4-8.
32 IFLA WLIC 2017 – Wrocław: Poland – Libraries, Solidarity, Society, http://library.ifla.org/view/

conferences/2017/; https://vimeo.com/album/4416258 [dostęp: 30 X 2018].
33 Do programu sesji przyjmuje się tylko sześć abstraktów spośród wszystkich nadesłanych z ca-

łego świata.
34 Abstrakty znajdują się w aneksie.
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Il. 2. Poster: Polskie biblioteki dla nauczycieli (oprac. graf. E. Krukowiecka)
Źródło: http://library.ifla.org/2022/1/p-112-krukowiecka-poster-en.jpg [dostęp: 30 X 2018]

 ӹ oryginalność (poster nie może kopiować innych istniejących projektów),
 ӹ związek z działalnością bibliotek.
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Do sesji zakwalifikowano w sumie 188 posterów35. Wszystkie pokazywały w pełni 
szczególną zdolność, jaką charakteryzują się bibliotekarze, czyli kreatywność. Sesja 
cieszyła się ogromną popularnością, a odwiedzający z zainteresowaniem studiowali 
postery i  zwracali się do prezentujących z  różnymi pytaniami. Wśród tych plaka-
tów znalazł się także poster polskich bibliotek pedagogicznych36, prezentowany przez 
Małgorzatę Walasek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warsza-
wie, Dagmarę Kawoń-Nogę z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Be-
atę Janik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Oto kilka ciekawych pomysłów działań i  projektów, jakie znalazły się na po- 
sterach37:
 ӹ wykorzystanie smartwatchów do poszukiwania książek w bibliotece (zajęcia dla 

dzieci)38,
 ӹ szwedzki projekt Sommarboken! popularyzujący czytanie wśród najmłodszych39,
 ӹ ciekawy pomysł Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 

w  Poznaniu, umożliwiający kształcenie kompetencji informacyjnych z  pomocą 
komiksu40 (więcej informacji i materiały do wykorzystania na zajęciach na stronie 
biblioteki)41,

 ӹ projekt biblioteki publicznej w Belgradzie, który odbywa się co roku pod nazwą 
Wszyscy jesteśmy w bibliotece, a jego celem jest promocja czytania i zachęcenie do 
odwiedzania biblioteki; w realizacji projektu pomagają serbscy aktorzy, muzycy, 
sportowcy i dziennikarze42,

 ӹ zaskakujący polskiego odbiorcę poster Polskiej Biblioteki Adama Mickiewicza 
w Mołdawii, przedstawia formy wsparcia kulturowej tożsamości mieszkających 
tam Polaków43,

35 Kongres IFLA we Wrocławiu: biblioteki, solidarność, społeczeństwo, http://www.pbw.waw.pl/in 
dex.php?option=com_content&view=article&id=747%3Akongres-ifla-we-wrocawiu-bibliote 
ki-solidarno-spoeczestwo&catid=42%3Awydarzenia&Itemid=1 [dostęp: 30 X 2018].

36 Polish libraries for teachers: a worldwide phenomenon, oprac. graf. E. Krukowiecka, http://libra 
ry.ifla.org/2022/1/p-112-krukowiecka-poster-en.jpg [dostęp: 30 X 2018].

37 Poster session, http://library.ifla.org/view/conferences/2017/2017-08-21/765.html [dostęp: 30 X 
2018]; WLIC 2017: poster session, https://www.flickr.com/photos/ifla/sets/72157687890492245/ 
[dostęp: 30 X 2018].

38 An initial exploration into the design of visualized interfaces to help children search for books using 
smartwatches, http://library.ifla.org/2015/1/p-006-wang-poster-en.pdf [dostęp: 30 X 2018].

39 E. Fred, Sommarboken, http://library.ifla.org/1903/1/p-018-fred-en_poster.jpg [dostęp: 30 X 
2018].

40 E. A. Rozkosz, Z. Wiorogórska, “Bibliostory – Educational Comic Stories”: a case-based me-
dia and information literacy for children and youths, http://library.ifla.org/1993/1/p-036-roz 
kosz-poster-en.jpg [dostęp: 30 X 2018].

41 Bibliostory  – edukacyjne historie komiksowe, http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php? 
id=30 [dostęp: 30 X 2018].

42 V. Đorđević, V. Ivković, V. Marković, “Cultural animation with «stars»”, http://library.ifla.
org/1956/1/p-042-dordevic-poster-en.jpg [dostęp: 30 X 2018].

43 O. Andreev, Spreading the roots: library helps Polish minorities preserve the traditions, http://
library.ifla.org/2023/1/p-055-andreev-poster-en.jpg [dostęp: 30 X 2018].



157Polskie biblioteki pedagogiczne na Światowym Kongresie IFLA 2017  

 ӹ poster dla niewidomych The Inaccessible został wydrukowany alfabetem Braille’a 
i jest, zgodnie z tytułem, niedostępny dla osób widzących; pomysł ten, zrealizo-
wany przez bibliotekarzy ze Szwecji i Chorwacji, miał być pewnym sygnałem dla 
osób widzących i  jednocześnie podkreślać konieczność zapewnienia wszystkim 
uczestnikom spotkań czy konferencji dostępu do materiałów drukowanych44, 

 ӹ poster wyróżniony główną nagrodą45 to The Buggy Ride @Perpustakaan Raja Tun 
Uda Library, Shah Alam, Selangor, Malaysia z Malezji, który przedstawiał projekt 
dowożenia czytelników do biblioteki.

Il. 3. Poster: The Inaccessible (fot. D. Kawoń-Noga)
Źródło: https://www.flickr.com/photos/ifla/36664900726/in/album-72157687890492245/ 
[dostęp: 30 X 2018]

Wolontariat

Alternatywnym wariantem udziału w IFLA było uczestnictwo w ruchu wolontaria-
tu, do którego nabór organizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wolon-
tariuszami mogły zostać osoby pełnoletnie, znające język angielski oraz inne języki 
obce, najlepiej związane z branżą biblioteczną. Ogólnie rzecz biorąc, świadczyli oni 

44 J. Lesaja, K. Passad, The Inaccessible, http://library.ifla.org/id/eprint/1897 [dostęp: 30 X 
2018].

45 S. Sayut i, M. Muhamad, N. J. Jumhar, The Buggy Ride @Perpustakaan Raja Tun Uda Li-
brary, Shah Alam, Selangor, Malaysia, http://library.ifla.org/1896/1/p-185-sayuti-en_poster.jpg 
[dostęp: 30 X 2018].
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pomoc w obsłudze ponad trzech tysięcy uczestników Kongresu oraz wspierali or-
ganizację ponad dwustu sesji i wydarzeń towarzyszących. Zrzeszeni w grupy za-
daniowe pracowali m.in. przy organizacji tłumaczeń symultanicznych, udzielaniu 
kompleksowej i bieżącej informacji na temat wydarzeń w ramach Kongresu, dzia-
łań biura IFLA, organizacji przestrzeni wystawienniczej i  innych. W  trzystuoso-
bowej grupie wolontariuszy uczestniczyły osoby z czterdziestu krajów. Połowę sta-
nowili Polacy, ponadto przedstawiciele innych krajów europejskich, afrykańskich, 
azjatyckich, obu Ameryk, a także Australii i Nowej Zelandii. Wśród wolontariuszy 
byli mieszkańcy m.in. Botswany, Egiptu, Filipin, Grecji, Iranu, Jamajki, Japonii, 
Kanady, Kenii, Kostaryki, Libanu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Sri Lanki, a także 
Wietnamu46. 

Il. 4. Wolontariusze IFLA 2017 (fot. M. Sikorski)
Źródło: https://www.flickr.com/photos/ifla/36531997421 [dostęp: 30 X 2018]

W tak zróżnicowanej pod względem etnicznym grupie wolontariuszy w zespole 
wsparcia dla mediów podczas Kongresu IFLA działały bibliotekarki z Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu: Katarzyna Kamińska, Justyna Jurasz oraz Dagma-
ra Kawoń-Noga. Pokłosiem tych działań są miłe wspomnienia, nawiązanie licznych 
kontaktów międzynarodowych, publikacje autorskich fotorelacji z  różnorodnych 

46 Wolontariusze, http://www.sbp.pl/ifla2017/wolontariusze; http://www.sbp.pl/ifla2017/artykul/ 
?cid=18951&prev=1053 [dostęp: 30 X 2018].
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wydarzeń Kongresu w  internetowym serwisie Flickr47 oraz wywiad opublikowany 
w „Bibliotekarzu Opolskim”48, promujący ideę IFLA.

Zamiast zakończenia

Kongres IFLA 2017 okazał się ważnym etapem w  globalnej dyskusji środowiska 
ekspertów, praktyków i przyjaciół bibliotek na całym świecie na temat jednoczenia 
celów, strategii i kierunków działania powszechnego bibliotekarstwa. Kluczowe ob-
szary rozwoju obrane na lata 2016-2021 to: biblioteki w społeczeństwie, informacje 
i wiedza, dziedzictwo kulturowe oraz budowanie potencjału49. Stały się one tematami 
plenarnych spotkań, mitingów eksperckich i kuluarowych polemik. Echa spotkania 
wrocławskiego dały podwaliny do sformułowania globalnej wizji, czyli swoistego 
zbioru wartości, funkcji i możliwości bibliotek. Mieszczą się one w stwierdzeniach, 
że biblioteka zapewnia równy i bezpłatny dostęp do informacji i wiedzy, jest głęboko 
zaangażowana w proces nabywania umiejętności czytania i pisania, koncentruje się 
na społecznościach, nie jest obojętna na cyfrowe innowacje, dąży do posiadania sil-
nych sprzymierzeńców na poziomie krajowym i regionalnym, chce wspólnej pracy 
i rozwijania silnych partnerstw, przyciąga młode pokolenie profesjonalistów, a także 
dumna jest z tego, że stoi na straży „pamięci świata”.

Z punktu widzenia bezpośrednich obserwatorów tego zjawiska stwierdzamy, że 
fenomen Kongresu IFLA i działań IFLA w ogóle tkwi w otwartości, odwadze i umie-
jętności angażowania światowej publiczności. W podsumowaniu jednego z regional-
nych warsztatów w Afryce czytamy: „Wszyscy są połączeni. Nikt nie jest wykluczo-
ny. Jeśli nie mamy połączeń i sieci, nie możemy niczego osiągnąć”50. Osobiście cieszy 
nas fakt, iż te idee sieciowego (wspólnotowego) podejścia do spraw bibliotekarstwa 
przyświecały i  nam  – przedstawicielom bibliotek pedagogicznych, w  drodze do 
udziału w Kongresie i realizacji tam naszych celów, krzewienia wartości bibliotekar-
stwa pedagogicznego i popularyzowania etosu nauczyciela bibliotekarza. Możliwość 
naszej partycypacji w tym przedsięwzięciu, praktyki i obserwacje rzucają nowe świa-
tło na sieć bibliotek szkolnych i pedagogicznych jako ideę funkcjonującą niemal wy-
łącznie w polskiej nomenklaturze edukacji i kultury. IFLA pokazała nam wszystkim, 
pracownikom tej sieci, iż mimo różnic jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą, 

47 WLIC 2017: opening session, https://www.flickr.com/photos/ifla/albums/72157687752950006 
[dostęp: 30 X 2018].

48 K. Kamińska, Moja IFLA: z  Katarzyną Kamińską z  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Opolu, superwizorką tegorocznego kongresu IFLA, rozm. D. Kawoń-Noga, „Bibliotekarz 
Opolski” 2017, nr 4, http://bibliotekarzopolski.pl/bo76-2.html [dostęp: 30 X 2018].

49 IFLA Strategic directions and key initiatives, https://www.ifla.org/node/10071 [dostęp: 30 X 
2018].

50 Tamże.
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wspólnie pracować, a także kreować wartościową przestrzeń porozumienia zawodo-
wego. Naszym wspólnym obowiązkiem jest wykorzystanie tej wiedzy i doświadczeń 
w przyszłych inicjatywach.

ANEKS

Abstract
Dagmara Kawoń-Noga

Polish pedagogical libraries as an important element of the system supporting scho-
ols, teachers and pupils 

The position of pedagogical libraries in the system of libraries
In the Polish system of libraries function three basic categories of libraries: public, 
scientific and pedagogical, which are connected and cooperate with school libraries – 
forming a peculiar network of school and pedagogical libraries. While functioning of 
public and scientific libraries, which function within state departments – respectively 
the Department of Culture and the Department of Higher Education or Science is 
a common practice, the activity of Polish pedagogical libraries seems to be unique in 
the world.

Coming into existence and development
Pedagogical libraries are relatively young organizations, they have been functioning 
in Poland for 100 years. In 1917 the Library of Religious Faiths and Public Enlighten-
ment in Warsaw was set up. It is recognized to be the first pedagogical library. The 
directive of the Department of Religious Faiths and Public Enlightenment dated the 
23rd of August 1921 specified the general outline of functioning of the pedagogical 
libraries and their main aims, including improving the working conditions of teach-
ers and help in their self-education. With the years new and new institutions were 
formed in individual administrative areas. The aims and tasks were also evolving, 
for years they have been adjusted to the current needs of education. In 1951 the di-
rective concerning the statute of public pedagogical libraries organized their formal 
functioning. Since that moment these institutions were to satisfy the intellectual and 
scientific needs of teachers and people working in education, and also future teach-
ers. At present pedagogical libraries in Poland form the most branched off network of 
special libraries, which make their scientific collections available to people.

Tasks
The basic tasks of pedagogical libraries are: collecting, studying, preserving, stor-
ing and making available to users all the library stores including written records, 
recordings of picture and sound, as well as multimedia collections including espe-
cially literature concerning pedagogy and related sciences. Libraries store scientific 
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and scientific for the general public publications from various fields of knowledge: 
literature, writings of culture and of library science, textbooks and syllabuses. The 
most important educational functions of pedagogical libraries are help for teachers 
in educating, training and improving skills, help in teaching and educational activity, 
updating pedagogical knowledge, supporting the development of pedagogy, support-
ing professional development of teachers and their creative work, educating the users 
of information, promoting pedagogical culture in local environments, instructional 
and methodological assistance especially in school libraries and supporting educa-
tional reforms.

The role of pedagogical libraries in the system of supporting schools
Since 2016 in Poland a new model of supporting schools has been in effect. It was 
prepared by the Department of National Education and the Centre of Development 
of Education. Centres for improving teachers’ skills, psychological and pedagogical 
counselling services and pedagogical libraries are partners of schools helping them 
in development. The superior task of all institutions helping schools is organizing 
and continuing activities connected with improving teachers’ skills. It has an im-
portant influence on improving the quality of teaching children and young people. 
The knowledge acquired during pedagogical studies, supplemented by participating 
in courses or trainings, is often not sufficient for active work. The challenges which 
meet Polish teachers de facto appear in all contemporary education systems. Training 
teachers and the quality of their work is seen as the key factor conditioning effective-
ness of the whole teaching process. And high quality of education and intellectual 
capital as fundamental sources of competitiveness in worldwide economy and eco-
nomics became a strategic premise of development in a global meaning.

The aim of the new system for supporting schools is creating a network of con-
nections and relations among schools and institutions supporting them. The network 
is to be able to react comprehensively and substantially to the real needs of schools, 
to ensure the school effective help and to inspire in friendly atmosphere to improve 
or change the teaching methods. The result of the supporting process is to be school 
which functions better as well as giving teachers good conditions for improving their 
competence and skills, and also becoming a ‘learning’ teacher in a ‘learning’ school.

Partners of the supporting system were entrusted with tasks connected with 
their statutory competence, and also extended their duties adding new forms of 
work. Teacher training institutions among other things, deal with the areas of gen-
eral and professional education. The psychological and pedagogical counselling 
services work within the range which is connected with the specificity of a given 
counselling service. And pedagogical libraries, discussed in this paper, support in 
such areas as using tools of modern technologies, work of school libraries and pro-
motion of reading. The new model of supporting includes organizing and keeping 
the network of cooperation and self-education for teachers and headmasters, as 
well as the type of supporting which includes such stages as evaluating the needs 
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of a school, planning and carrying out the support, assessment of the results and 
preparing conclusions.

Pedagogical libraries take part in the system of supporting according to the Direc-
tive concerning detailed rules of functioning for public pedagogical libraries from 
2013. For decades of functioning they have developed good ways of supporting 
schools and teachers, and especially school librarians. Analysing the long-lasting ex-
periences of pedagogical libraries we can quickly realize that apart from typical tasks, 
libraries organize diverse undertakings such as educational and cultural, artistic or 
creative for various groups of people. Pedagogical libraries become a part of the sys-
tem for supporting schools, teachers and pupils thanks to the appropriate infrastruc-
ture consisting of a big network of well functioning regional libraries (together with 
local branches) with uniform administrative and organization rules, accommodation 
for the libraries, qualified staff (in pedagogical libraries teachers – librarians), demo-
cratic management, high organization and pedagogical culture as well as high level 
integration of teachers – librarians. The collections of libraries, especially documents 
from the range of widely understood sciences connected with education, informa-
tion items concerning education policy, materials connected with pedagogical and 
psychological problems, also play an important role and are a support for teachers, 
tutors and parents. We mustn’t also forget about standardized rules of permanent 
updating and selection of book collections, archiving periodical press and making 
a bibliographical workshop which includes educational documents.

An important advantage is maintaining the tradition of cooperation with school 
libraries and with schools in general, peculiar sensitivity to the matters of education, 
upbringing and teaching and passion for motivating the school environment. We can 
also add the rich experience in the field of spreading the culture of book, developing 
the information society and the civilization of knowledge. The most important signs 
of these activities are:
 ӹ coordination of cooperation with school libraries,
 ӹ making a network of cooperation and self-education for teachers in all pedago-

gical libraries which are platforms for exchanging knowledge and good teaching 
and education practices,

 ӹ library lessons and workshops for pupils,
 ӹ exhibitions and presentations,
 ӹ courses, trainings and other forms of improving teachers’ skills,
 ӹ open classes,
 ӹ scientific and methodological conferences and symposiums,
 ӹ competitions and reviews (of classroom newsletters, original syllabuses or peda-

gogical innovations),
 ӹ organizing educational projects,
 ӹ bibliotherapeutic activity,
 ӹ preparing favourable conditions for developing reading among teachers,
 ӹ participation in staff meetings in schools,
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 ӹ making bibliography of Internet educational stores,
 ӹ working out educational packages for teachers of various subjects,
 ӹ organizing local and all-Poland surveys in pedagogical libraries: checking func-

tionality of libraries, checking satisfaction of users, checking teachers’ reading.

Final notes
The introduced now in Poland process of supporting schools whose aim is improv-
ing their quality of work, is a big legislative, logistic, educational, cultural and mental 
challenge. The structure of the programme starts to look like an unlimited num-
ber of connections among institutions, processes, ready solutions and good prac-
tices which can be used by its beneficiaries, i.e. pupils, their parents and teachers. 
Including pedagogical libraries in the model of support and entrusting them with 
responsible tasks is a  turning point in their development. We can observe passing 
from the stage of informally functioning network of school and pedagogical libraries 
to the next stage – of real correlation and coexistence of pedagogical libraries, school 
libraries and schools. It seems that only such system solutions based on professional 
pedagogical staff and readiness to cooperate, help and trust guarantee a high level of 
educational services.

Abstrakt
Dagmara Kawoń-Noga

Polskie biblioteki pedagogiczne jako ważny komponent systemu wspomagania 
szkół, nauczycieli i uczniów

Miejsce bibliotek pedagogicznych w systemie bibliotecznym
W polskim systemie bibliotecznym funkcjonują trzy zasadnicze kategorie bibliotek: 
publiczne, naukowe i pedagogiczne, które powiązane są i współpracują z bibliote-
kami szkolnymi – tworząc swoistą sieć bibliotek szkolnych i pedagogicznych. O ile 
działanie bibliotek publicznych i naukowych, działających w obrębie państwowych 
ministerstw – odpowiednio – kultury i szkolnictwa wyższego i nauki, to popularna 
praktyka organizacyjna, o tyle aktywność polskich bibliotek pedagogicznych wydaje 
się unikatowa w skali światowej. 

Powstanie i rozwój
Biblioteki pedagogiczne są stosunkowo młodymi organizacjami, funkcjonują w Pol-
sce od 100 lat. W 1917 roku powołano Bibliotekę Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w Warszawie. Uznaje się ją za pierwszą bibliotekę pedagogiczną. Zarzą-
dzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia 
1921 roku precyzowało ogólny zarys działania bibliotek pedagogicznych oraz główne 
cele, do których zaliczono polepszenie warunków pracy nauczycieli i pomoc w ich 
samokształceniu. Z biegiem lat powoływano do życia coraz to nowe placówki w po-
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szczególnych obszarach administracyjnych. Ewoluowały również zadania i cele, przez 
lata dostosowywane do bieżących potrzeb środowiska oświatowego. W 1951 roku za-
rządzenie w sprawie statutu publicznych bibliotek pedagogicznych uporządkowało 
formalne ich funkcjonowanie. Od tego czasu instytucje te miały zaspokajać potrzeby 
intelektualne i naukowe nauczycieli i pracowników oświaty, a także kandydatów do 
zawodu nauczycielskiego. Obecnie biblioteki pedagogiczne stanowią w Polsce naj-
bardziej rozgałęzioną sieć bibliotek specjalnych, udostępniających zbiory o charak-
terze naukowym. 

Zadania 
Zasadnicze zadania bibliotek pedagogicznych to: gromadzenie, opracowanie, ochro-
na, przechowywanie i  udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, 
w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów mul-
timedialnych, obejmujących w szczególności literaturę z zakresu pedagogiki i nauk 
pokrewnych. Biblioteki przechowują: publikacje naukowe i  popularnonaukowe 
z różnych dziedzin wiedzy, literaturę piękną, teksty kultury, piśmiennictwo z zakresu 
bibliotekoznawstwa, podręczniki szkolne oraz programy nauczania. Do najistotniej-
szych funkcji edukacyjnych bibliotek pedagogicznych należą: pomoc w kształceniu, 
dokształcaniu i  doskonaleniu nauczycieli, pomoc w  aktywności dydaktyczno-wy-
chowawczej, aktualizacja wiedzy pedagogicznej, wspieranie rozwoju pedagogiki, 
wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, ich pracy twórczej, kształcenie użyt-
kowników informacji, upowszechnianie kultury pedagogicznej w środowiskach lo-
kalnych, pomoc instrukcyjno-metodyczna ze szczególnym uwzględnieniem biblio-
tek szkolnych, wspieranie reform oświatowych.

Rola bibliotek pedagogicznych w systemie wspomagania szkół 
Od 2016 roku w Polsce obowiązuje nowy model wspomagania pracy szkół. Jego twór-
cami są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerami 
szkoły, pomagającymi jej w rozwoju, są ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Nadrzędnym zadaniem 
wszystkich instytucji wspomagających szkoły jest organizowanie i prowadzenie do-
skonalenia nauczycieli. Ma ono bowiem znaczący wpływ na poprawę jakości ucze-
nia dzieci i  młodzieży. Wiedza zdobyta na studiach pedagogicznych, uzupełniana 
poprzez udział w kursach i  szkoleniach, często nie wystarcza do efektywnej pracy. 
Wyzwania, jakie stoją przed polskim nauczycielem, występują de facto we wszyst-
kich dzisiejszych systemach oświatowych. Doskonalenie nauczycieli i jakość ich pra-
cy postrzegane są jako kluczowy czynnik warunkujący efektywność całego procesu 
nauczania. Wysoka jakość edukacji, potencjał i kapitał intelektualny jako zasadnicze 
źródła konkurencyjności w ogólnoświatowej gospodarce i ekonomii stały się strate-
giczną przesłanką rozwoju w sensie globalnym.

Celem nowego systemu wspomagania szkół jest stworzenie sieci powiązań i re-
lacji między szkołami i instytucjami je wspierającymi. Sieć ma być zdolna komplek-
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sowo i merytorycznie reagować na rzeczywiste potrzeby szkoły, zapewnić skuteczną 
pomoc, w atmosferze przyjaźni inspirować do modernizacji i  zmian metod pracy. 
Efektem procesu wspomagania ma być lepiej funkcjonująca szkoła oraz stworzenie 
nauczycielom dogodnych warunków do podnoszenia kompetencji zawodowych, 
rozwijania warsztatu pracy, stawania się nauczycielem „uczącym się” w  „uczącej 
się” szkole.

Partnerom systemu wspomagania powierzono zadania, które odpowiadają ich 
pierwotnym/statutowym kompetencjom, a także poszerzono ich obowiązki o nowe 
formy pracy. Placówki doskonalenia nauczycieli zajmują się m.in. obszarem kształ-
cenia ogólnego i zawodowego. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają w za-
kresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni. Omawiane tu biblioteki pedagogicz-
ne wspomagają w obszarze wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii, pracy 
bibliotek szkolnych i  promocji czytelnictwa. Nowy model wspomagania obejmuje 
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dy-
rektorów szkół oraz tzw. wspomaganie procesowe, które obejmuje etapy: diagnozo-
wania potrzeb szkoły, planowania i realizacji wspomagania, oceny efektów i opraco-
wania wniosków. 

Biblioteki pedagogiczne uczestniczą w  systemie wspomagania w  myśl zapisów 
Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pe-
dagogicznych z  2013 roku. Przez lata działalności wypracowywały dobre praktyki 
wspierania szkół i nauczycieli, w tym szczególnie bibliotekarzy szkolnych. Analizując 
wieloletnie doświadczenia bibliotek pedagogicznych, można szybko zorientować się, 
że obok klasycznych zadań biblioteki organizują różnorodne przedsięwzięcia o cha-
rakterze edukacyjno-kulturowym, a także artystycznym i twórczym, skierowane do 
różnych grup odbiorców. Biblioteki pedagogiczne wpisują się w system wspomagania 
szkół, nauczycieli i uczniów dzięki odpowiedniej infrastrukturze, na którą składają 
się: gęsta sieć dobrze funkcjonujących placówek wojewódzkich (wraz z  filiami te-
renowymi) o jednolitych zasadach administracyjno-organizacyjnych, baza lokalowa 
tych placówek, wykwalifikowana kadra (merytoryczny pracownik biblioteki peda-
gogicznej to nauczyciel bibliotekarz), demokratyczny system zarządzania, wysoka 
kultura organizacyjna i  pedagogiczna, a  także wysoki poziom integracji środowi-
ska nauczycieli bibliotekarzy. Istotną rolę odgrywają oczywiście zasoby bibliotek, 
szczególnie dokumenty z zakresu szeroko pojętych nauk o wychowaniu, materiały 
informacyjne o kierunkach polityki oświatowej, materiały stanowiące wsparcie dla 
nauczycieli, opiekunów, wychowawców i rodziców z zakresu problematyki pedago-
gicznej i  psychologicznej. Nie bez znaczenia pozostają wystandaryzowane zasady 
permanentnego aktualizowania i selekcji księgozbiorów, archiwizowanie materiałów 
czasopiśmienniczych oraz tworzenie warsztatu bibliograficznego obejmującego do-
kumenty o tematyce oświatowej. 

Ważnym walorem jest podtrzymywanie (tradycji) współpracy z  bibliotekami 
szkolnymi i  ze szkołami w  ogóle, swoiste wyczulenie na sprawy oświaty, wycho-
wania i nauczycielstwa oraz pasja w aktywizowaniu środowiska szkolnego. Bogate  
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doświadczenie na płaszczyźnie krzewienia kultury książki, rozwijania społeczeń-
stwa informacyjnego oraz cywilizacji wiedzy. Do najistotniejszych przejawów tych 
działań należą:
 ӹ koordynacja pracy z bibliotekami szkolnymi, 
 ӹ organizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli we wszystkich biblio-

tekach pedagogicznych, które stanowią platformy wymiany wiedzy branżowej 
i dobrych praktyk dydaktycznych i wychowawczych,

 ӹ lekcje i warsztaty biblioteczne dla uczniów,
 ӹ wystawy i prezentacje,
 ӹ kursy, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 ӹ zajęcia otwarte,
 ӹ konferencje i sympozja o charakterze naukowym i metodycznym,
 ӹ konkursy i przeglądy (np. gazetek szkolnych, autorskich programów nauczania, 

innowacji pedagogicznych),
 ӹ organizacja projektów edukacyjnych,
 ӹ działalność biblioterapeutyczna,
 ӹ organizowanie sprzyjających warunków do rozwoju czytelnictwa nauczycieli, 
 ӹ udział w radach pedagogicznych w szkołach,
 ӹ tworzenie bibliografii edukacyjnych zasobów Internetu,
 ӹ opracowywanie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów, 
 ӹ organizacja lokalnych i  ogólnopolskich badań w  bibliotekach pedagogicznych: 

badania funkcjonalności bibliotek, badania satysfakcji użytkowników, badania 
czytelnictwa nauczycieli.

Uwagi końcowe
Wdrażany obecnie w  Polsce proces wspomagania szkół, którego celem jest pod-
niesienie jakości ich pracy, to duże wyzwanie legislacyjne, logistyczne, edukacyjne, 
kulturowe i  mentalne. Struktura programu zaczyna przypominać nieograniczoną 
ilość połączeń między instytucjami, procesami, gotowymi rozwiązaniami i dobrymi 
praktykami, z których mogą korzystać jego beneficjenci – cała społeczność szkolna, 
tj. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Uwzględnienie w modelu wspomagania bi-
bliotek pedagogicznych oraz powierzenie im odpowiedzialnych zadań stanowi punkt 
zwrotny w ich rozwoju. Obserwujemy przejście z etapu nieformalnie funkcjonującej 
sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych do kolejnej fazy – autentycznej korelacji 
i współistnienia bibliotek pedagogicznych, bibliotek szkolnych i samych szkół. Wy-
daje się, że tylko takie systemowe rozwiązanie oparte na profesjonalnej kadrze pe-
dagogów oraz gotowość do współpracy, pomocy i zaufania są gwarancją wysokiego 
poziomu usług edukacyjnych.
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Abstrakt

Artykuł dotyczy 83. Kongresu IFLA, który odbył się we Wrocławiu w 2017 roku, i przed-
stawia formy uczestnictwa polskich bibliotek pedagogicznych w  tym przedsięwzięciu. 
Omówione zostały m.in. spotkanie satelickie zorganizowane przez Dolnośląską Bibliotekę 
Pedagogiczną we Wrocławiu, adresowane do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w biblio-
tekach szkolnych i pedagogicznych, sesje plenarne dotyczące zagadnień związanych z dzia-
łaniami bibliotek oraz udział w międzynarodowej sesji posterowej. Do tekstu dołączono też 
abstrakt wystąpienia, które wzięło udział w procesie rekrutacji do jednej z  sesji odbywają-
cych się w czasie kongresu. 

Summary

The article tackles the subject of 83rd IFLA Congress, which took place in Wroclaw in 2017, 
and presents forms of participation in this undertaking of Polish pedagogical libraries. It 
discusses, among others, a satellite meeting organized by the Lower Silesian Pedagogical 
Library in Wrocław, addressed to teachers-librarians working in school and pedagogical li-
braries, plenary sessions on issues related to activitiesof libraries and participation in the in-
ternational poster session. The text includes an abstract of the speech that took part in the 
selection process to one of the sessions held during the congress.
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