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W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Piekarach Śląskich 30 września 2015 r. odbyła się konferencja naukowo- 
-dydaktyczna zatytułowana „Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie. 
Sukcesy, problemy, perspektywy”. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez piekarskie liceum oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (IBiIN UŚ). 

W konferencji uczestniczyli: Aleksandra Zawalska-Hawel – Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, Marek Kapica 
– Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Miasta Piekary Śląskie, 
pracownicy naukowi i doktoranci IBiIN UŚ oraz bibliotekarze szkolni 
pracujący na terenie: Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Bytomia i Nakła 
Śląskiego. Wydarzenie rozpoczęła Anna Krzeszowiak, Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, 
która serdecznie powitała zgromadzonych gości, a następnie odczytała list 
Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskiej Sławy Umińskiej-Duraj. Pismo 
zawierało życzenia owocnych obrad oraz słowa wyrażające uznanie dla 
osób upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Kolejną 
osobą, która zabrała głos była Jolanta Szulc (IBiIN UŚ). Podziękowała 
ona za możliwość uczestniczenia w konferencji, po czym przystąpiła do 
prowadzenia jej obrad. 

W głównej części przedsięwzięcia jego uczestnicy wysłuchali dzie-
sięciu wystąpień. Pierwszą prelegentką była Hanna Langer (IBiIN UŚ), 
która w swoim referacie zatytułowanym Biblioteki szkolne w Polsce – dziś 
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i jutro omówiła dane statystyczne dotyczące liczby istniejących w naszym 
kraju szkół i książnic, a następnie pokrótce scharakteryzowała kondycję 
polskiego bibliotekarstwa szkolnego, zwracając przy tym uwagą na długą 
drogę, którą powinno przejść większość polskich książnic, aby zrealizo-
wać standardy europejskie. 

Drugi referat wygłosiła Aleksandra Zawalska-Hawel (Dyrektor MBP 
w Piekarach Śląskich), która przedstawiła audytorium obszary współpra-
cy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich z bibliotekami 
szkolnymi regionu. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła na 
różnorodność działań podejmowanych przez książnicę miejską. Jak za-
znaczyła, dotyczą one nie tylko szeroko rozumianej edukacji czytelniczej, 
ale także rozwiania pasji dzieci i młodzieży – między innymi tych związa-
nych z malarstwem, fotografią, grafiką, robotyką, czy informatyką. 

Na kolejne wystąpienia składały się prezentacje działań edukacyjno-
-wychowawczych podejmowanych przez bibliotekarzy ośmiu piekarskich 
szkół. Tę część wydarzenia rozpoczęła Magdalena Dzierżak-Man, która 
omówiła sukcesy, problemy i perspektywy rozwoju Biblioteki Miejskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. Wśród bogatej oferty za-
jęć prowadzonych w tej książnicy szczególną uwagę audytorium wzbu-
dziło założenie Klubu Młodego Recenzenta i Klubu Szalonych Puzzlo-
maniaków oraz przygotowanie pracowni scrapbookingu. Bibliotekarka 
wskazała także na potrzebę organizowania popularnych imprez biblio-
tecznych, takich jak konkursy czytelnicze i artystyczne oraz spotkania 
autorskie. Prelegentka zwróciła ponadto uwagę na następujące problemy 
książnicy: bardzo małe zainteresowanie uczniów literaturą popularno-
naukową, niepełny wymiar czasu pracy nauczycielki-bibliotekarki oraz 
konieczność prowadzenia przez nią wielu lekcji w ramach zastępstw. Mó-
wiąc o perspektywach rozwoju biblioteki, zaznaczyła jednak, że dwóm 
z wymienionych trudności można przeciwdziałać. W przyszłości biblio-
tekarka pragnie bowiem wdrożyć program promocji literatury popularno-
naukowej oraz wykorzystać możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć 
na rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i zachęcanie ich do wypo-
życzania zbiorów szkolnej biblioteki. 

Justyna Chmal wygłosiła referat na temat działań edukacyjno- 
-wychowawczych Biblioteki Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Pie-
karach Śląskich. Szczególną uwagę poświęciła następującym przedsię-
wzięciom podejmowanym przez tę książnicę: konkursom czytelniczym, 
literackim i plastycznym, tworzeniu najdłuższej listy odwiedzin w czy-
telni, imprezom okolicznościowym (np. Urodzinom Kubusia Puchatka), 
udziałom w projektach „Poczytajmy” oraz „Czytająca Szkoła”. Zainte-
resowanie audytorium wzbudziło ponadto nawiązanie przez bibliotekę 
współpracy z wrocławską Introligatornią Dariusza Strzeleckiego. 
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Adam Lubos przedstawił działalność Biblioteki Miejskiej Szko-
ły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich. Zwrócił uwagę na długą 
historię tej książnicy oraz zaznaczył, że corocznie podejmowane inicjaty-
wy, pomimo upływu lat, niezmiennie cieszę się dużym zainteresowaniem 
uczniów. Wśród działań bibliotekarza na szczególne uznanie zasługuje: 
wydawanie gazetki „Szkolniak” – czasopisma nagradzanego na ogólno-
polskich konkursach, opracowanie innowacji pedagogicznych „Książka 
bawi i uczy”, „Literacki przewodnik po Wielkiej Brytanii”, przygotowy-
wanie uczniów do konkursów literackich, czytelniczych, ekologicznych 
oraz dotyczacych wiedzy o Unii Europejskiej. 

Karina Wnorowska w swoim wystąpieniu zaprezentowała działal-
ność edukacyjno-wychowawczą Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 15 
w Piekarach Śląskich. Zwróciła szczególną uwagę na różnorodność zadań, 
jakie pełni prowadzone przez nią Koło Przyjaciół Biblioteki. Zaznaczyła, 
że warto organizować przedstawienia teatralne związane z konkretnymi 
utworami literackimi oraz omówiła przykłady ciekawych inscenizacji 
przygotowanych przez czytelników jej książnicy. Ponadto prelegentka 
przekonała audytorium, że biblioteka szkolna może stać się miejscem 
spotkań i działań Szkolnego Koła Europejskiego. 

Dorota Żelek wygłosiła referat na temat działalności Biblioteki 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na takie formy aktywności dzieci, jak przedstawienia or-
ganizowane przy okazji pasowania na czytelnika oraz konkursy literackie 
i artystyczne. Ponadto prelegentka omówiła możliwości lokalowe swo-
jej książnicy oraz strukturę i stan jej księgozbioru. Zaznaczyła, że prace 
nad spełnianiem potrzeb czytelniczych uczniów są wdrażane stopniowo, 
a pewne nadzieje na swoiste „odświeżenie” księgozbioru daje realizacja 
programu „Książki Naszych Marzeń”, w ramach którego biblioteka otrzy-
ma wybrane nowości wydawnicze. 

Michał Sojka przedstawił różne aspekty pracy bibliotekarza z dzie-
ckiem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo. Zagadnienie to 
omówił na przykładzie własnych doświadczeń wyniesionych z pracy 
w Bibliotece Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Ślą-
skich. Podkreślał m.in. konieczność tworzenia autorskich programów 
czytelniczych i edukacyjnych, dostosowywania warunków lokalowych do 
potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaznajamia-
nia się z najnowszymi możliwościami technologicznymi ułatwiającymi 
dzieciom niepełnosprawnym komunikację i odnajdywanie się w świecie 
pełnym niezrozumiałych dla nich symboli. 

Barbara Ociepka zaprezentowała działalność Biblioteki Miejskiego 
Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich. Wśród wielu wymienionych przez 
nią inicjatyw na szczególnie uznanie zasługuje coroczne przygotowywa-
nie Szkolnego Maratonu Czytania. W imprezie tej biorą udział delega-
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cje wszystkich piekarskich szkół. Uczniowie i bibliotekarze spotykają się 
w październiku, aby promować czytelnictwo w Międzynarodowym Mie-
siącu Bibliotek Szkolnych. Corocznym spotkaniom czytelniczym towa-
rzyszą zawsze dodatkowe przedsięwzięcia – raz jest to konkurs fotogra-
ficzny, innym razem np. okolicznościowa wystawa. 

Małgorzata Piecuch wygłosiła referat na temat sukcesów, proble-
mów i perspektyw rozwoju Szkolnego Centrum Informacji I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich. 
W pierwszej części wystąpienia skoncentrowała się na podejmowanej 
przez nią pracy dydaktyczno-wychowawczej, obejmującej nie tylko roz-
wijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród 
młodzieży, ale także edukację psychologiczną i informatologiczną ucz-
niów, działalność prospołeczną i wystawienniczą biblioteki oraz pomoc 
w rozwijaniu artystycznych pasji czytelników. Prelegentka opowiedziała 
m.in. o wdrażaniu trzech autorskich projektów czytelniczych („Spotkania 
z Afryką”, „Promocja literatury angielskiej i amerykańskiej”, „Spotka-
nia z baśnią”), promowaniu czytelnictwa poprzez tworzenie wielkofor-
matowych gier planszowych, w których pionkami są sami uczniowie, 
współpracy z Biblioteką Śląską oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizacji zbiórek książek dla 
ubogich lub chorych dzieci. Druga część referatu dotyczyła problemów, 
z którymi boryka się książnica, m.in. spadku poziomu czytelnictwa, kło-
potów uczniów w zakresie wyszukiwania i selekcjonowania informacji, 
niewielkiej liczby odwiedzin w czytelni, zaś ostatnia koncentrowała się na 
przedstawieniu krótkoterminowych oraz dalekosiężnych planów rozwoju 
biblioteki, dotyczących m.in. stworzenia strony internetowej książnicy, 
organizacji zajęć teatralnych oraz nowych przedsięwzięć promujących 
czytelnictwo. 

Konferencję zamknęła Dyrektor IBiIN UŚ – Anna Tokarska, która 
podziękowała bibliotekarzom za przybycie, pogratulowała im osiągnię-
tych sukcesów oraz życzyła satysfakcji zawodowej i niegasnącego zapału 
do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy 
wydarzenia wysoko ocenili jego walory, gdyż, jak podkreślali, służyło 
ono nie tylko promowaniu działalności poszczególnych książnic, ale tak-
że wymianie bibliotekarskich doświadczeń i nawiązaniu współpracy po-
między konkretnymi placówkami.


