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Biblioteki pedagogiczne
Biblioteki pedagogiczne to wyjątkowy w  skali Europy i  świata projekt naukowo
-edukacyjny, którego początki sięgają lat 20. XX wieku1. Inspiracją do tworzenia 
specjalistycznych placówek bibliotecznych była potrzeba udzielania rzeczywistego 
wsparcia nauczycielom oraz pedagogizowania społeczeństwa. W  nowo odrodzonej 
Polsce dużym problemem było zaopatrzenie szkół w  podręczniki, sama zaś kadra 
pedagogiczna była nieliczna i miała ograniczony dostęp do materiałów dydaktycz-
nych. Spustoszenie w dziedzinie szkolnictwa, które spowodowane było 123 latami 
zaborów i działaniami wojennymi, wymagało powołania instytucji wychodzącej na-
przeciw potrzebom nauczycieli, wspierającej w  zdobywaniu wiedzy i  doskonaleniu 
warsztatu zawodowego. Pierwsze biblioteki nauczycielskie powoływane były przez 
kuratoria oświaty, których składająca się z 10 placówek sieć obejmowała największe 
ówczesne miasta kraju2. Funkcję koordynatora pracy instytucji pełniło Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, które zarządzeniem z  dnia 23  VIII 
1921 r. powołało do istnienia biblioteki pedagogiczne. Szczegółowe wytyczne doty-
czące zakresu i charakteru pracy książnic zamieszczane były w okólnikach wydawa-
nych przez poszczególnych kuratorów oświaty. Funkcjonujące w latach od 1921 do 
1938 biblioteki pedagogiczne kierowane były przez Rady Biblioteczne lub Zarządy 
oraz Kierowników, którymi najczęściej wybierano nauczycieli szkół średnich. Kadra 
była stosunkowo nieliczna w porównaniu do czasów współczesnych, gdyż liczyła za-
ledwie od jednego do kilku pracowników.

Do pomysłu powołania bibliotek nauczycielskich powrócono po II wojnie świato-
wej, na początku lat 50. Krajowa sieć bibliotek pedagogicznych utworzona została 
Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z  13  lutego 1951  roku, a  ostateczny kształt 
przybrała w roku 1957. W tym okresie do istniejących 17 pedagogicznych bibliotek 

1 J. Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, Kielce 2009, s. 99–
123.

2   E. Mikulska-Piotrowska, Biblioteki pedagogiczne Kuratoriów Okręgów Szkolnych w Polsce w okresie 
międzywojennym, http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/bibliotekiped/mgr1.pdf [23.10.2019].
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wojewódzkich dołączyło 300  bibliotek powiatowych3. Tarnów znalazł się w  gronie 
dziewięciu miast z terenu ówczesnego województwa krakowskiego, w których biblio-
teki powstały najwcześniej, bo już w 1951 roku4.

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa
Pierwszym kierownikiem, a zarazem jedynym pracownikiem nowo powstałej Peda-
gogicznej Biblioteki Powiatowej został Józef Tymkowicz – dotychczasowy kierownik 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, który z przerwami funkcję tę pełnił do 
1975 roku. W momencie założenia zbiory placówki obejmowały zaledwie kilka szaf 
książek wydzielonych z tarnowskiej Biblioteki Publicznej (mieszczącej się w budynku 

przy Placu Kazimierza Wielkiego 4). Wraz z upływem czasu księgozbiór powiększał 
się systematycznie o materiały kupowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką w Krakowie (placówkę nadrzędną), książki nabywane z funduszy Wydziału Oświa-
ty, książki pochodzące z byłego inspektoratu szkolnego, przydziały z Ministerstwa 
Oświaty oraz o dary czytelników.

W  kwietniu 1952  roku księgozbiór przeniesiony został do budynku Wydziału 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Gabriela Narutowicza 24a. 
Oddzielny lokal biblioteka uzyskała w czerwcu 1956 roku z chwilą przekazania na 

3 K. Walczak, Sieć bibliotek pedagogicznych po reformie administracyjnej organizacja, zmiany, perspektywy, 
[w:] Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty, red. D. Wańka, Kalisz 2008, s. 21–26.

4 Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 1951–2011, 
Tarnów 2011, s. 7.

Józef Tymkowicz
Kierownik PBP w latach 

1951–1975
Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, 
G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia 

Biblioteki…, dz. cyt., s. 46
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jej rzecz należącego do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Powiatowego Oddziału 
Doskonalenia Kadr i Nauczycieli lokalu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 24 (dawniej 
Janka Krasickiego 24). Na potrzeby biblioteki wydzielono wówczas cztery pomiesz-
czenia, z których jedno przeznaczono na Czytelnię. Łączna powierzchnia pomiesz-
czeń wynosiła zaledwie 32 m2, co negatywnie wpływało na komfort pracy. Kolejna 
przeprowadzka, związana z  remontem budynku przy ul. Piłsudskiego, miała miej-
sce w czerwcu 1973 roku. Wydzierżawiony od Komendy Hufca ZHP gmach przy ul. 
Juliusza Słowackiego 3 stał się siedziba biblioteki do roku 1975, kiedy to w wyniku 
zmian w podziale administracyjnym kraju, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowa-
nia w  Tarnowie przekształcono placówkę w  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, 
która otrzymała dwie sale wynajęte w Domu Kultury Zakładów Mechanicznych „Po-
nar-Tarnów” przy ul. Waryńskiego 145.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wraz z podniesieniem statusu biblioteki do rangi placówki wojewódzkiej W 1975 r. 
do PBW włączone zostały w charakterze filii dotychczasowe Powiatowe Biblioteki Pu-
bliczne w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Dyrektorem jednostki zo-
stał Jan Godek, który pełnił funkcję do roku 1978. W październiku 1977 roku Powia-
towa Bibliotekę Wojewódzką przeniesiono do budynku przy ul. Legionów 34 (dawniej 
Stalingradzkiej 34).

Początkowo na przestrzeń biblioteki składało się pięć pomieszczeń o powierzchni 
180 m2. Wraz z upływem czasu, w wyniku wykwaterowywania mieszkańców loka-

5 Tamże, s. 11.

Wnętrze pierwszego lokalu Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Tarnowie
Źródło:  Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 57
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lu powierzchnia użytkowa osiągnęła ostatecznie niewiele ponad 300 m2. Osobami, 
które kolejno sprawowały funkcję dyrektorów byli Stefan Kmieć, który ze względów 
osobistych zrezygnował po miesiącu pracy oraz Wiesława Szerachowicz, piastują-
ca stanowisko do 1984 roku. W okresie obejmującym przełom lat 70. i 80. nastąpił 
rozwój struktury biblioteki, a  zatrudnienie wzrosło do czternastu etatów. W  roku 
1983 biblioteka wzbogaciła się o dwa kolejne wydziały: Informacyjno-Bibliograficz-
ny oraz Metodyczno-Instruktażowy, który funkcjonował do 1983 roku. W 1982 roku 
powstał Wydział Zbiorów Specjalnych. W 1985 roku uruchomiono kolejną Filię – Bi-
bliotekę Składową. W latach 1984–1985 obowiązki dyrektora pełniła Elżbieta Zięba.

Od lewej: mgr Jan Godek, dyrektor PBW w latach 1975–1978; mgr Stefan Kmieć, dyrektor PBW w r. 1978; 
mgr Wiesława Szerachowicz, dyrektor  PBW w latach 1978–1984

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 47–48

Budynek przy ul. Legionów 34
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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Kolejną osobą piastująca funkcję dyrektora PBW była Dorota Janusz-Bobka, która 
kierowała placówką od 1985 do 1991 roku. Zapoczątkowany został wówczas proces 
modernizacji i komputeryzacji biblioteki. W 1988 roku we współpracy z Ośrodkiem 
Badań i  Kontroli Środowiska otwarta została Czytelnia Ekologiczno-Techniczna 
wyposażona w komputer klasy IBM XT Turbo i bazę CDC ISIS. Dzięki nowoczesne-
mu sprzętowi komputerowemu księgozbiór czytelni został skatalogowany cyfrowo. 
Sama Czytelnia Ekologiczno-Techniczna funkcjonowała do sierpnia 1991 roku.

Na przełom lat 80. i 90. przypada okres kryzysu gospodarczego kraju, który bez-
pośrednio przełożył się na warunki pracy bibliotekarzy. W  tym czasie działalność 
wydawnicza Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie została zredukowana 
z siedmiu tytułów do jednego, a później nie została wznowiona.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie
Ostatnia dekada dwudziestego wieku, podobnie jak dla większości polskich instytucji 
edukacyjno-kulturalnych, również dla Biblioteki Pedagogicznej okazała się okresem 
trudnym i pełnym wyzwań – zwłaszcza ekonomicznych. W 1991 roku na dyrektora 
biblioteki powołano Zofię Galas, a obsługę finansowo-księgową placówki powierzono 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu w Tarnowie. W 1993 roku, w kontekście 
nowego podziału administracyjnego kraju, zmieniono nazwę biblioteki z Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej na Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. Pozbawienie na-
zwy biblioteki członu „wojewódzka” było pochopną decyzją. Biblioteki pedagogiczne 
innych miast, które utraciły status stolicy województwa zostały przy dotychczaso-
wych nazwach (np. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu). W tych 
czasach placówka borykała się też z chronicznym deficytem w budżecie, co skutkowa-

Mgr Elżbieta Zięba, dyrektor PBW w latach 1984–1985 
oraz mgr Dorota Janusz-Bobka, dyrektor PBW w latach 1985–1991

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 48
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ło ograniczeniem prenumeraty oraz spadkiem ilości kupowanych książek. Kryzys nie 
ominął również samych bibliotekarzy – w latach 1991–1997 miało miejsce najwięk-
sze w historii książnicy ograniczenie etatów. Wraz z objęciem finansowania Kurato-
rium Oświaty i podległych mu placówek przez Tarnowski Urząd Wojewódzki sytuacja 
w niewielkim stopniu uległa poprawie.

Zofia Galas funkcję dyrektora pełniła do 1997 roku, na następcę jej wybrana zo-
stała Alicja Wiązowska6. W roku 1999 wraz ze zmianą organu prowadzącego na Sa-
morząd Województwa Małopolskiego poprawiła się kondycja finansowa placówki, co 
umożliwiło zwiększenie zakupów książek oraz wdrożenie procesu komputeryzacji. 
Kluczową inwestycją tego okresu było zakupienie systemu bibliotecznego MAK, któ-
rego baza w 2002 roku liczyła już 107 805 rekordów. Od września 2007 roku stano-
wisko dyrektora biblioteki objęła Grażyna Szyszka. Od 2015 roku funkcję dyrektora 
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie pełni Beata Kania7.

Nowa lokalizacja biblioteki
Biblioteka Pedagogiczna, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 65-lecia istnienia, 
aż sześciokrotnie zmieniała położenie: od jednego pomieszczenia w kamienicy miesz-
kalnej przy placu Kazimierza Wielkiego, aż po lokal obecny przy ul. Nowy Świat 30, 
gdzie przeniesiona została z budynku przy ul. Legionów 34 w 2018 roku. Każdora-
zowo przeprowadzka wiązała się ze zwiększeniem powierzchni przeznaczonej dla 

6 Biblioteki pedagogiczne w Polsce. Informator bibliotek pedagogicznych w roku szkolnym 2003/2004, red. 
B. Czajka i in., Warszawa 2003, s. 125–128.

7 Z książką mi po drodze. 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, red. B. Kania, Tarnów 2017, s. 16.

Od lewej: mgr Zofia Galas, dyrektor PBW/BPT w latach 1991–1997; mgr Alicja Wiązowska, dyrektor BPT w latach 
1997–2007; mgr Grażyna Szyszka, dyrektor BPT w latach 2007–2015

Źródło: Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki…, dz. cyt., s. 49
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Mgr Beata Kania,
dyrektor BP w Tarnowie od 2015 r.

Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki 
Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 15

Oś czasu Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 16
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księgozbioru i czytelników. W otwartej w 2018 roku siedzibie, położonej na parterze 
budynku MCDN ODN, na potrzeby biblioteki wydzielono dwukrotnie większą po-
wierzchnię w stosunku do poprzedniej lokalizacji. Dzięki środkom pozyskanym w ra-
mach inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów 
dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edu-
kacyjna Działanie 2.1 RPO WMO” udało się zamienić wysłużone i ciasne sale daw-
nego internatu na przestronne i  gruntownie odnowione pomieszczenia okazałego 
gmachu w atrakcyjnej lokalizacji. Nowa siedziba biblioteki daje więcej możliwości 
rozwoju i aktywnego kształtowania życia oświatowo-kulturalnego miasta. Aktualnie 
księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej obejmuje przeszło 80 tys. woluminów książek, 
blisko 3500 egzemplarzy czasopism (głównie z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk 
społecznych i literatury) oraz ok. 5 tysięcy egzemplarzy materiałów zgromadzonych 
w  zbiorach multimediów. Ponad 2  tys. książek liczą zbiory biblioteki Tarnowskiej 
Szkoły Wyższej, które w 2016 roku władze uczelni przekazały w depozyt Bibliotece 
Pedagogicznej w Tarnowie. Od tego też roku połączone zasoby bibliotek są zapleczem 
naukowym dla studentów i pracowników naukowych TSzW.

Struktura Biblioteki Pedagogicznej
W ramach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie funkcjonuje sześć wydziałów: Wy-
dział Organizacyjno-Administracyjny z Samodzielną Komórką Finansową, Wypoży-
czalnia, Czytelnia, Wydział Zbiorów Multimedialnych, Wydział Informacyjno-Biblio-
graficzny oraz Wydział Opracowania Zbiorów.

Biblioteka posiada filie w Bochni, Brzesku oraz Dąbrowie Tarnowskiej, które do 
1975 roku funkcjonowały jako samodzielne Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe. Każ-
da z filii może pochwalić się bogatą historią i unikalnymi formami aktywności peda-
gogiczno-kulturalnej.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Bochni (założona w 1948 roku jako Filia Woje-
wódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie i położona przy ul. gen. H. Dąbrow-
skiego 1B) specjalizuje się w psychoedukacji i działalności wspomagającej. Organizuje 
liczne szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz sieci współpracy dla 
bibliotekarzy szkolnych. Obecnym kierownikiem filii jest Magdalena Szczeblewska.

Brzeska Filia Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie, kierowana przez Alicję Koź-
mińską i zlokalizowana przy ul. Piastowskiej 2B, znana jest z organizowania spotkań 
autorskich, warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz różnorodnych akcji pro-
mujących czytelnictwo8. Biblioteka prowadzi działalność proekologiczną, cyklicznie 
przygotowuje rozgrywki edukacyjnych gier planszowych. W Brzesku organizowana 

8 M. Czaja, 60 lat inspiracji, czyli o brzeskiej Bibliotece Pedagogicznej, „Poradnik Bibliotekarza” 2017, nr 
11, s. 30–31.
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jest Letnia Czytelnia, Odjazdowy Bibliotekarz oraz comiesięczne spotkania miłośni-
ków literatury w Klubie Książki.

W Dąbrowie Tarnowskiej Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa powstała w latach 
50. ubiegłego stulecia. Aktualnie działalność bibliotekarzy koncentruje się tutaj na 
wspomaganiu nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dąbrow-
ska Filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie jest prekursorem sieci samokształcenia 
i współpracy, która od ponad dudziestu lat wspiera działalność bibliotek szkolnych, 
prowadząc zespół samokształceniowy bibliotekarzy szkolnych regionu dąbrowskie-
go. W bibliotece organizowane są spotkania klubu „Rozmowy okołoksiążkowe”, któ-
ry z założenia ma promować ambitną literaturę.

Historyczną filią Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie była również założona 
w 1952 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Dębicy. W wyniku zmian admi-
nistracyjnych kraju Filia w Dębicy od 1999 roku funkcjonuje jako jednostka podlega-
jąca Bibliotece Pedagogicznej w Rzeszowie. Siedziba biblioteki znajduje się przy ulicy 
Głowackiego 30.

Zasięg terytorialny Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i jej filii
Źródło: Z książką mi po drodze: 65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, dz. cyt., s. 31
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Biblioteka Pedagogiczna miejscem dla każdego
W  ostatnich latach doświadczamy szybkiego rozwoju technologii informacyjnych 
i  komunikacyjnych. Zjawiska o  trudnym jeszcze do określenia polu oddziaływania 
przeobrażają niemalże każdą dziedzinę aktywności człowieka. W  związku z  tym 
zmienia się rola i status bibliotek – w tym bibliotek pedagogicznych. Placówki kla-
syczne, których głównym zadaniem było gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, 
przekształcane są w ośrodki funkcjonujące w oparciu o model hybrydowy – łączący 
księgozbiór tradycyjny z cyfrową przestrzenią informacyjną. Biblioteka Pedagogicz-
na w Tarnowie, bazując na swych mocnych stronach (bogaty księgozbiór i wysoka 
jakość świadczonych usług), odpowiada na wyzwania współczesności na bieżąco, 
dostosowując swą działalność do oczekiwań czytelników. Na porządku dziennym są 
więc działania polegające na umożliwianiu użytkownikom dostępu do baz książek 
elektronicznych, przesyłaniu na pocztę elektroniczną skanów zamawianych mate-
riałów, udostępnianiu katalogów online, a także kontakt z czytelnikami za pomocą 
mediów elektronicznych, czy chociażby zapewnianie wolnego dostępu do sieci Wi-Fi.

Biblioteka Pedagogiczna jest otwarta dla wszystkich czytelników i posiada bogata 
ofertę, która przygotowana jest z myślą o doskonalących się nauczycielach, studen-
tach, uczniach, pracownikach administracji i nauki, ale również wszystkich osobach 
podnoszących własne kwalifikacje zawodowe i rozwijających zamiłowania czytelni-
cze. Współcześnie biblioteka pełni funkcję naukową, informacyjną, samokształcenio-
wą, a nawet rekreacyjną. Do dyspozycji czytelników oddano bogaty zbiór literatury 
naukowej, dziecięcej i beletrystyki. W wydziale multimediów udostępniane są filmy 
DVD oraz muzyka na płytach CD i unikalnych analogowych płytach gramofonowych 
oraz gry planszowe, które każdy może wypożyczać do domu. Biblioteka jest również 
miejscem spotkania z żywym człowiekiem, z książką, ciekawymi osobowościami, za-
bawą i sztuką. Organizowane są tutaj sieci współpracy nauczycieli, wieczory autor-
skie, konkursy promujące młode talenty, gry edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe 
i integracyjne, których adresatami są uczniowie szkół z miasta i okolic. Nauczyciele 
bibliotekarze, zarówno w budynku biblioteki, jak i w okolicznych placówkach oświa-
towych, przeprowadzają zajęcia biblioteczne cieszące się dużym zainteresowaniem 
uczniów i ich opiekunów.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie jest placówką otwartą na współpracę i dialog 
z instytucjami kulturalno-oświatowymi Tarnowa i okolic. Jako instytucja, której or-
ganem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, bierze czynny udział w impre-
zach przygotowywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
spośród których wymienić można, chociażby Święto Małopolski czy Małopolskie Dni 
Rodziny. Przede wszystkim jednak działalność biblioteki jest nastawiona na czytel-
nika, a postawa pracowników ukierunkowana na satysfakcję odwiedzających biblio-
tekę użytkowników. Otwartość na zmiany i elastyczność to niezbędne cechy współ-
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czesnych bibliotek. Mnogość zadań, wielość funkcji oraz rola, jaką pełnią biblioteki 
w  społeczeństwie informacyjnym XXI wieku znajduje odzwierciedlenie w  słowach 
Alberta Einsteina, który powiedział: „Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest bi-
blioteka”.
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Streszczenie
W artykule przedstawiona została historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie od 
momentu powstania instytucji w  latach 50. ubiegłego wieku aż po współczesność. 
Opisane zostały formy działalności placówki w poszczególnych okresach oraz omó-
wiona struktura biblioteki wraz z  krótką charakterystyką jej poszczególnych filii. 
Podkreślone zostało też znaczenie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie jako insty-
tucji popularyzującej czytelnictwo, wspierającej doskonalenie zawodowe nauczycieli 
i wspomagającej placówki oświatowe.
Słowa kluczowe: biblioteki pedagogiczne, historia, edukacja, kultura, czytelnictwo 
naukowe, popularyzowanie wiedzy

Summary
The article presents the history of the Pedagogical Library in Tarnów since the estab-
lishment of the institution in the 1950s until the present day. It describes the forms 
of activity of the institution in different periods of time and the structure of the li-
brary along with a brief description of her individual subsidiaries. The importance of 
the Pedagogical Library in Tarnów as an institution popularizing reading, supporting 
teachers’ professional development and supporting educational institutions was also 
emphasized.
Keywords: pedagogical libraries, history, education, culture, scientific reading, dis-
semination of knowledge
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