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FORUM NAUCZYCIELI – BIBLIOTEKARZY 

 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu 
 

Spotkaniom przyświeca myśl Jadwigi Andrzejewskiej: „Bez porządnej biblioteki w porządnej 

nowoczesnej szkole uczyć się nie da. Biblioteka szkolna nie osiągnie swych celów bez (…) pomocy 

biblioteki pedagogicznej – bazy doskonalenia i kształcenia nauczycieli i nauczycieli –bibliotekarzy.” 

Celem Forum Nauczycieli – Bibliotekarzy jest integracja środowiska bibliotekarzy bibliotek 
szkolnych wokół idei doskonalenia zawodowego i podnoszenia efektywności pracy oraz wspieranie 
pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i 
aktualizację wiedzy. 

Spotkania nauczycieli w ramach Forum organizowane są cyklicznie – dwa razy w roku i 
dotyczą różnorodnej tematyki. 

Inauguracyjne Forum odbyło się 26.10.2005 r. i dotyczyło zagadnienia „Roli biblioteki we 

współczesnej szkole”. Referaty na ten temat wygłosiły panie Marta Piróg i Alina Deszczka ze SP Nr 1 
w Przeworsku. 

II Forum zgromadziło nauczycieli bibliotekarzy w siedzibie PBW 1.03.2006 r. 
Tym razem spotkanie w całości poświęcone było działalności innowacyjnej w bibliotekach szkolnych. 
Uczestnicy wzbogacili swoją wiedze na dany temat w oparciu o dwie prezentacje i referat.  
Pierwszą prezentację „Innowacje w pracy nauczyciela – bibliotekarza” przygotowała i przedstawiła 
pani Jadwiga Swiętoń – Starszy Wizytator KO w Rzeszowie, drugą „Formy pracy z czytelnikiem w 

bibliotece szkolnej” pani Janina Papiernik – bibliotekarka z SP Nr 15 w Przemyślu, zaś referat nt. 
„Uzdrawiającej mocy słowa, czyli o terapeutycznych właściwościach książek” wygłosiła pani Marta 
Czerniecka ze SP w Radymnie. 

III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy odbyło się 26.10.2006 roku. Ze względu na swój temat 
„Lekcje twórczości z pedagogiką zabawy” zgromadziło nie tylko bibliotekarzy szkolnych, ale także 
nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz polonistów. Zasadniczą część spotkania poprowadziła 
pani Barbara Wróbel – doradca metodyczny PCEN w Rzeszowie. 

10.10.2007 roku miało miejsce kolejne -  IV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Tym razem 
poświęcone było edukacji regionalnej: „Przemyśl – nasza mała ojczyzna”. W spotkaniu oprócz 
nauczycieli bibliotekarzy wzięło udział wielu polonistów oraz nauczycieli historii. Prelegentami Forum 
byli Pan Lucjan Fac oraz Pan Jacek Błoński - ludzie ze świata nauki, którzy w sposób zwięzły lecz 
rzetelny przedstawili zgromadzonym nauczycielom historię Przemyśla, zagadnienia związane z 
turystyką, dziedzictwem kulturowym regionu oraz sylwetki zasłużonych dla narodu i regionu. 
Następnie swoje wiersze poświęcone ziemi przemyskiej wygłosiła miejscowa poetka Pani Teresa 
Paryna, zaś kilka piosenek o tematyce regionalnej zaśpiewała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 15 
w Przemyślu. 

12.03.2008 to data V Forum poświęconego „Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – zmianom 

w opracowaniu rzeczowym i porządkowaniu katalogów”. Wyczerpujące opracowanie zmian w UKD 
przedstawiła Dorota Markocka – pracownik PBW w Przemyślu 

VI spotkanie w ramach Forum odbyło się 8.10.2008 r. Poświęcone było istotnym 
zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych. Na Forum głos zabrała pani 
Jadwiga Świętoń - Kierownik Oddziału Strategii i Analiz Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie, która omówiła temat „Status nauczyciela bibliotekarza” Następnie swoją wiedzą i 
doświadczeniem z zakresie "Wkładu bibliotek szkolnych w realizację zadań dydaktycznych i 
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wychowawczych szkoły" podzieliły się panie Alina Deszczka oraz Marta Piróg - nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Przeworsku. 

VII Forum Nauczycieli Bibliotekarzy - poświęcone było prowadzeniu w bibliotece szkolnej 
zajęć metodą biblioterapii na przykładzie tematu: „Bezpieczne dziecko w Internecie”. Spotkanie 
prowadziła pani Alina Deszczka – nauczyciel bibliotekarz SP Nr 1 w Przeworsku. Forum miało 
charakter zajęć otwartych z udziałem nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych  oraz uczniów klasy 
II szkoły podstawowej. 
 

VIII Forum Nauczycieli Bibliotekarzy „Proaktywni rodzice – identyfikacja zagrożeń w sieci”. 
Spotkanie poświęcone było bezpiecznemu Internetowi i objęło zagadnienia: 

� zagrożenia na jakie narażane są dzieci (psychomanipulacje, grooming, cyberprzemoc, 
pornografia, używki, sekty, uzależnienie od Internetu),  

� wpływ telewizji i gier komputerowych na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci,  
� zjawisko zanikania więzi w rodzinie,  
� detoksykacja umysłów dzieci z treści dostarczanych przez media (rola rodziców i 

nauczycieli),  
� pozytywne strony Internetu. 

Zajęcia poprowadziły panie Beata Michałuszko i Dorota Grząba z jarosławskiej filii PBW w Przemyślu. 
 

IX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – nowe 

źródła informacji w pracy nauczyciela-bibliotekarza”  
Spotkanie prowadziła pani Monika Jędralska - pracownik Biblioteki Narodowej. Szkolenie 
obejmowało następujące zagadnienia: 

� Uczniowie i Internet 
� Źródła internetowe udostępniające teksty literackie 
� Polskie, europejskie i światowe biblioteki cyfrowe 
� Źródła internetowe związane ze sztuką i archiwaliami 
� Serwisy i portale oferujące multimedia. 
 
30 marca 2011 r. odbyło się X Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. W spotkaniu, nad którym 

honorowy patronat objęli: Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jacek 
Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek 
Starosta Przemyski, jak zwykle wzięło udział ok. 30 nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych z 
Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.  
Ze względu na swoisty jubileusz na wstępie Elżbieta Krupa - pracownik PBW przedstawiła krótką 
prezentację ukazującą dotychczasowy przebieg i dorobek organizowanych na przestrzeni ostatnich 5 
lat spotkań w ramach Forum oraz inne najważniejsze formy wsparcia pracy szkół przez PBW w 
Przemyślu.  
Głównym punktem spotkania było szkolenie „Prawo autorskie w bibliotekach”, które poprowadził 
pan Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa 
autorskiego. Szkolenie objęło następująca tematykę: 

� Akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich w bibliotekach 
� Przedmioty ochrony  
� Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej 
� Podmiot prawa autorskiego 
� Treść praw autorskich 
� Czas trwania praw autorskich 

Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych 
� Dozwolony użytek osobisty i publiczny  
� Odpowiedzialność z tytułu usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń 
� Umowy z zakresu prawa autorskiego 
� Ochrona praw autorskich i praw pokrewych 
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� Rozwój bibliotek cyfrowych 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali przewodnik po prawie autorskim, zawierający omówienie 
wszystkich poruszonych zagadnień oraz książkę „Prawo autorskie w szkole”.  
 26 października b.r. odbyło się XI Forum Nauczycieli – Bibliotekarzy. Głównym punktem 
spotkania było szkolenie nt. „Wypalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy – przyczyny i sposoby 

zapobiegania zjawisku”, które poprowadziła Joanna Markin - pracownik Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Przemyślu. Prelegentka omówiła podstawowe zagadnienia związane z syndromem 
wypalenia zawodowego, występującego najczęściej u osób pracujących w zawodach, określanych 
jako „społeczne i usługowe zarazem” np.: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, 
terapeuta, ksiądz, psycholog i podobne. Zdefiniowała przyczyny, typowe symptomy oraz przedstawiła 
praktyczne porady chroniące przed wypaleniem. Zaprezentowała również Kwestionariusz do 
mierzenia skali Odczuć Zawodowych (MBI, Ch. Maslach), który każdy z uczestników Forum otrzymał i 
mógł samodzielnie wypełnić. Na koniec nauczyciele mogli porozmawiać i wymienić się swoimi 
doświadczeniami związanymi z codzienną pracą w bibliotece szkolnej. 

Zainteresowanie nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu przemyskiego 
konferencjami organizowanymi w ramach Forum jest duże. Nauczyciele bibliotekarze bowiem 
zmierzają do poszukiwania coraz to nowych form współpracy ze środowiskiem nauczycielskim i 
poszerzają swoją ofertę edukacyjną      o najbardziej aktualne tematy. Ponadto Forum daje możliwość 
wymiany doświadczeń związanych z codzienną pracą w bibliotece szkolnej.       
 

 

 

 


