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Dzięki kolejnemu Nowemu Ogólnopolskiemu Forum Bibliotek Pedagogicznych, odbywającemu się w 
Krakowie w dniach 16–17 czerwca 2016 r. mogło dojśd do spotkania znaczącej grupy przedstawicieli 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. W pięknej scenerii – z widokiem na Wawel, Skałkę 
i Wisłę – dyskutowano o udziale naszych przedstawicieli w przyszłorocznym Kongresie IFLA we 
Wrocławiu oraz o sytuacji bibliotek wobec nadchodzących zmian w systemie edukacji. 
 
Kongres IFLA  
Do udziału w Kongresie zgłosiły się 3 przedstawicielki naszych bibliotek: z Opola (dr Dagmara Kawoo-
Noga), z Warszawy oraz z Krakowa (dr Beata Janik) – gratulujemy i dziękujemy!  
Pani dr D. Kawoo-Noga zadeklarowała również chęd udziału czynnego – czyli wystąpienia w którejś z 
sekcji tematycznych z prezentacją o specyfice naszych bibliotek.  
Konferencja DBP powołała zatem zespół ds. IFLA, w skład którego weszły wyżej wymienione 
przedstawicielki, a także dyrektor PBW w Warszawie pani Beata Zych, panie dyrektorki Dolnośląskiej 
Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu – Lucyna Kurowska-Trudzik i Magdalena Pilioska oraz 
redaktor naczelna serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP pani Aldona Zawałkiewicz z 
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.  
Ustalono, że aktywnośd naszych bibliotek podczas IFLA to także przygotowanie materiału do 
prezentacji bibliotek pedagogicznych – praktycznie niemających swojego odpowiednika w żadnym 
kraju europejskim – w formie postera, który będzie eksponowany w tzw. Library Boulevard w Hali 
Stulecia – miejscu obrad głównych Kongresu. Powołany wyżej zespół zajmie się przygotowaniem 
takiego materiału; również pani dr Kawoo-Noga będzie chciała poddad pod jego ocenę propozycję 
swojego wystąpienia.  
Jednocześnie panie dyrektorki z Wrocławia poinformowały zebranych o organizacji przez ich 
bibliotekę tzw. konferencji satelickiej, poprzedzającej ścisły termin obrad Kongresu. Na razie jeszcze 
niewiele mogły powiedzied o szczegółach; jest sporo pytao organizacyjnych. 
Kwestie finansowe, wbrew obawom, nie wydały się zebranym szczególnie trudne. Częśd dyrektorów 
uznała, że będzie w stanie znaleźd te środki w budżecie na doskonalenie; większośd uznała, że należy 
wystąpid do organów prowadzących o dodatkowe środki, motywując to prestiżowym – dla władz 
województwa – udziałem bibliotekarzy w światowym Kongresie. Zarząd KDBP zaproponował 
opracowanie wspólnego pisma do organów prowadzących w tej sprawie, tak by mogło ono zostad 
złożone na etapie tworzenia budżetów na rok 2017. 
 
 
Sytuacja bibliotek a zmiany w edukacji 
 
Zebrani skomentowali dwie debaty o bibliotekach w systemie oświaty (kwietniowa w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej i majowa w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie), które uznano za krok w dobrym kierunku, chod w 
żadnym wypadku nie były to debaty reprezentujące większośd naszego środowiska.  



Rozmawiano o zmianach zachodzących w strukturach wojewódzkich naszych bibliotek – m.in. 
łączenie biblioteki w Opolu z ośrodkiem doskonalenia, restrukturyzacja/likwidacja sieci filii w woj. 
kujawsko-pomorskim, minimalizacji roli bibliotek jako książnic. Ustalono, że wobec szykujących się 
zmian strukturalnych w systemie edukacji należy dążyd do spotkania Konferencji DBP z 
przedstawicielami MEN, najlepiej właśnie w Ministerstwie. Uzgodniono, że na początku nowego roku 
szkolnego Konferencja wystąpi do władz MEN z pismem intencyjnym takiego spotkania, które 
miałoby na celu przedstawienie naszych możliwości i problemów. 
 


