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SERWIS INFORMACYJNY BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA PO DWÓCH LATACH 

Bożena Boryczka 

Serwis Biblioteka Pedagogiczna istnieje w sieci Internet od października 2002 roku. Dokładna 

historia jego powstania została przedstawiona we wrześniu 2003 roku na Konferencji "Internet w 

bibliotekach II - łączność, współpraca, digitalizacja". Z tego też powodu nie będę powtarzać tych 

informacji. Zainteresowanych chciałabym odesłać do materiałów konferencyjnych, zamieszczonych 

w serwisie EBIB pod adresem http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/boryczka2.php. W swoim 

wystąpieniu pozwolę sobie przypomnieć jedynie główne cele Serwisu Informacyjnego Biblioteka 

Pedagogiczna, jakimi są:  

• integracja środowiska zawodowego,  

• wymiana doświadczeń zawodowych,  

• sprawna i szybka informacja dotycząca środowiska zawodowego,  

• gromadzenie zasobów internetowych.  

Próba podsumowania:  

W dalszym ciągu Serwis ma formułę otwartą, opartą na współpracy całego środowiska. Praca 

związana z Serwisem nadal ma charakter społeczny, materiały są zamieszczane bezpłatnie.  

Z różnych przyczyn powołany 23 lutego 2003 roku zespół redakcyjny uległ niewielkim 

modyfikacjom i dzisiaj ma następujący skład:  

Redaktor naczelny - Aldona Zawałkiewicz (BP Toruń)  

Zastępcy redaktora naczelnego - Lucyna Kurowska -Trudzik (DBP Wrocław) oraz Wiesława  

Jędrzejewska (DBP Wrocław)  

Sekretarz Redakcji - Monika Szczerbacz (BP Chełm)  

Redaktor techniczny - Bożena Boryczka(OEIiZK Warszawa)  

Do dziewięciu istniejących serwisów tematycznych dołączył w 2004 roku serwis "Jakość 

w bibliotece", którym zajęła się Maria Nóżka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. 

Zmienił się także nieznacznie skład osobowy redaktorów opiekujących się poszczególnymi działami 

i obecnie przedstawia się on następująco:  

AKTUALNOŚCI - Bożena Boryczka (OEIiZK Warszawa) - uzupełniany na bieżąco informacjami 

nadsyłanymi przez bibliotekarzy.  

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE - Alicja Rytwińska (Filia PBW Lubsko) i Zdzisława Woźniak - Lipińska 

(PBW (dańsk) - dział ten liczył w 2003 roku 60 pozycji, obecnie posiadamy 106 zestawień 

opracowanych przez bibliotekarzy z całej Polski, które ujęte są w 61 grup tematycznych.  

LEKCJE BIBLIOTECZNE - Wiesława Budrowska (BP Toruń) i Bożena Czyż-Bortowska (BP Toruń). 

W 2003 roku w dziale tym zamieszczonych było 18 scenariuszy lekcji bibliotecznych, obecnie 

jest ich 27.  

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - Andrzej (awroński (BP Radom), (rzegorz Kaczmarski (BP Radom) oraz 

Barbara Tymszan (WOM BP (orzów Wielkopolski). W dziale tym znajdują się 22 materiały podzielone 

na trzy grupy: Metody pracy z czytelnikiem, Komputerowe programy biblioteczne, Opracowanie 

zbiorów.  

SZKOLENIA - Olga Topolewska (BP CEN Białystok), Łucja Łozowska (BP CEN Białystok) oraz Małgorzata 

Denisiuk(PBW Kraków). Liczba scenariuszy szkoleń wzrosła od 2003 roku z 19 do 31. Nadal utrzymano 

podział na Szkolenia wewnątrzbiblioteczne, Inne szkolenia dla bibliotekarzy oraz Szkolenia dla 

nauczycieli. Wewnątrz tych działów wprowadzony został podział materiałów na publikacje związane 

z wymianą doświadczeń i materiały metodyczne.  
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AWANS ZAWODOWY - Monika Szczerbacz (BP Chełm) i Barbara Tymszan (WOM BP (orzów 

Wielkopolski). W dziale tym zamieszczonych jest obecnie 18 publikacji.  

BIBLIOTERAPIA - Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW (dańsk) - dział jeszcze dość ubogi, posiada 

zaledwie 3 publikacje, mamy jednak nadzieję, że wkrótce przybęda tu nowe materiały.  

JAKOŚĆ W BIBLIOTECE - Maria Nóżka (PBW Lublin)  

UNIA EUROPEJSKA - Maria Wodzyńska (BP Siedlce)  

Promocja Serwisu - Wiesława Budrowska (BP Toruń) i Lucyna Kurowska -Trudzik (DBP Wrocław)  

Nadal budowana jest baza adresów stron WWW bibliotek pedagogicznych. Tu także od 2003 roku 

nastąpił wzrost (o 11) i obecnie wykaz ten liczy 92 pozycje. Pojawiły się także nowe działy, jak: 

Historia bibliotek pedagogicznych, biblioteki za granicą oraz CODN dla bibliotek.  

Powoli budowana jest baza ekslibrisów bibliotek pedagogicznych. Kierujemy prośbę do wszystkich 

uczestników konferencji o przesyłanie swoich znaków własnościowych do naszej bazy.  

Zadowalające są śledzone na bieżąco statystyki odwiedzin. Analizując je od daty zamieszczenia 

Serwisu w sieci Internet można stwierdzić, że nastąpił tu duży wzrost.  

• Od 5 grudnia 2002 roku do 30 maja 2003 roku zarejestrowano 5268 odwołań,  

średnio 878 miesięcznie.  

• W całym 2003 roku zarejestrowano sumie: 28328 odwołań, max: 6945,  

średnio: 2360 miesięcznie.  

• Od 1 stycznia do 6 października zanotowano w sumie: 92624 odwołań, max: 15347, 

średnio: 9262 miesięcznie.  

• Stan ogólny na dzień 4 października 2004 roku - cackowita liczca odwiedzin wynosi i2ii21 

(wykluczając przeładowania).  

Sukcesywnie poszerza się więc krąg odbiorców i mamy nadzieję, że będzie on stale wzrastał. 

Serwis odwiedzają osoby z wielu miejsc Polski - najczęściej z takich miast, jak: Toruń, Warszawa, 

Rzeszów, Wrocław, Ostrołęka, Bydgoszcz, Zielona (óra, Lublin, Katowice, (dańsk, jak również 

z odległych zakątków świata, nawet z tak egzotycznych, jak Wyspy Kokosowe, Tuvalu, Kolumbia, 

Wenezuela, Tajwan, Laos czy też Wyspy Bożego Narodzenia.  

Normalnie członkowie redakcji komunikują się głównie za pomocą Internetu. Wykorzystujemy do 

tego zarówno pocztę elektroniczną, jak też popularny komunikator gadu - gadu. Dodatkowo 

organizujemy co pół roku spotkania, na których zdawane są sprawozdania z tego, co udało się 

zrealizować, oraz ustalane dalsze kierunki działań. Takie spotkania miały miejsca w Toruniu, (dańsku 

oraz dwukrotnie w Warszawie. Serdecznie dziękujemy Dyrektorom przyjmujących nas tam bibliotek 

oraz Dyrekcji OEIiZK w Warszawie. Składamy także ogromne podziękowania redakcji EBIB, 

a w szczególności Bożenie Bednarek - Michalskiej za niezawodność w niesieniu pomocy zawsze, kiedy 

jej potrzebujemy.  

Plany na przyszłość - dalszy rozwój Serwisu, uzupełnianie działów nowymi materiałami, 

pozyskiwanie osób na stałe współpracujących. Oprócz tego ze względu na ilość zamieszczanych 

materiałów konieczne staje się już opracowanie nowej formy Serwisu pod względem technicznym, 

być może także i graficznym, uruchomienie forum i wyszukiwarki. Chcemy wprowadzić te zmiany do 

końca pierwszego półrocza 2005 roku.  

Nadal otwarty jest temat czasopisma elektronicznego "Biblioteka Pedagogiczna". Takiej 

inicjatywy nie uda się zrealizować bez Państwa udziału. Mamy nadzieję, że w czasie tej konferencji 

znajdą się osoby, które chciałyby z nami współpracować przy jego redagowaniu i wkrótce powstanie 

pilotażowy numer. Wszystkich Państwa zapraszamy do współpracy.  

Adres do korespondencji: biblioteka@bptorun.wx.pl 


