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Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Biblioteka Pedagogiczna, której jubileusz 70-lecia przypada na rok 2021, 
powołana została z myślą o kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W okresie 
kilkudziesięciu lat funkcjonowania z usług instytucji korzystały dziesiątki tysię-
cy czytelników – przede wszystkim pedagogów, studentów oraz przedstawicieli 
kultury i nauki. Placówka, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom 
czasów i środowiska lokalnego, podlegała nieustannym przeobrażeniom. Zmie-
niała się kadra pracownicza i lokalizacja siedziby biblioteki, zmieniały się rów-
nież priorytety funkcjonowania jednostki. Instytucja wraz z upływem lat stawała 
się ogólnodostępna i otwarta dla wszystkich czytelników – nie tylko osób zawo-
dowo związanych z nauką i kształceniem1. 

1 Więcej o historii i strukturze biblioteki w artykule: B. Kania, L. Marzec, M. Czaja, Prowadząc 
ku książkom... Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, „Tarnowskie Dialogi Naukowe” 2019,  
nr 2, s. 65-75. 
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Artykuł jest próbą przybliżenia wybranych obszarów bieżącej działalności bi-
blioteki w kontekście zadań statutowych. Mając na uwadze różnorodność form 
i ilość podejmowanych działań, większość zjawisk uda się jedynie zasygnalizować. 

Wytyczne formalne

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie regulowana jest ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie działania publicznych bibliotek pedago-
gicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 369 ze zm.) oraz Statutem Biblioteki Pedagogicz-
nej w Tarnowie2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi z ww. aktach prawnych, do 
głównych obszarów pracy instytucji zaliczyć należy:
1.  Gromadzenie, opracowywanie, ochronę, przechowywanie i  udostępnianie 

użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienni-
czych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmują-
cych w szczególności: 

 − literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 − publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy obję-

tych ramowymi planami nauczania,
 − literaturę piękną, a  także teksty kultury, o  których mowa w  przepisach 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 − piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 − podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wy-

chowania przedszkolnego,
 − materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty po-

lityki oświatowej państwa,
 − materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placó-

wek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 − materiały, w  tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej 

z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,

 − materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

2 https://bpt.edu.pl/index.php/o-bibliotece/statut/statut-biblioteki-pedagogicznej-w-tarno-
wie [09.12.2020].



41Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

2.  Organizowanie i prowadzenie wspomagania: 
 − szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-
-komunikacyjnej,

 − bibliotek szkolnych, m.in. w  zakresie organizacji i  zarządzania biblioteką 
szkolną.

3.  Prowadzenie działalności informacyjnej i  bibliograficznej, która obejmu-
je gromadzenie, opracowanie dokumentacyjne i  udostępnianie informacji; 
łączność informacyjną przez organizowanie współpracy międzybibliotecznej 
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, a  także popularyzowanie 
oświatowej informacji naukowej i  o  charakterze praktycznym dla potrzeb 
użytkowników.

4.  Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka, zgodnie z zapisami zawartymi w statucie, może również realizo-
wać działania dodatkowe, do których zalicza się organizowanie doskonalenia za-
wodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych, organizowanie 
i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej (w szczególności otwartych 
zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich) oraz prowadze-
nie działalności wydawniczej.

Biblioteczna praktyka 
1.  Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów

Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wzbogacany jest o nowe 
wydawnictwa od momentu założenia jednostki w 1951 roku i obejmuje na chwi-
lę obecną przeszło 80 tysięcy książek, blisko 3500 egzemplarzy czasopism oraz 
ok. 5 tys. egzemplarzy materiałów multimedialnych. Do zasobów Biblioteki 
Pedagogicznej wlicza się również zbiór ponad 2 tys. woluminów przekazanych 
w depozyt przez władze Tarnowskiej Szkoły Wyższej w 2016 roku3, a także, bę-
dące w opracowaniu, archiwalia Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie (kilkanaście 
tysięcy dokumentów i materiałów artystycznych – w tym plakatów, programów 
teatralnych i zdjęć ze spektakli)4.

Biblioteka, obok materiałów aktualizowanych na bieżąco, dysponuje kolekcją 
woluminów archiwalnych – książek wydanych przed rokiem 1945, zgromadzo-
nych w liczbie około 2 tysięcy egzemplarzy. Najstarszym dokumentem w zbio-
rach jest pochodząca z  1820 roku francuska Biographie des enfans celèbres ou 

3 https://bpt.edu.pl/index.php/zbiory [09.12.2020].
4 https://tarnow.net.pl/articles/s/i/305653 [09.12.2020].
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histoire abrégée... W kolekcji archiwalnej znajdują się także stare książki zwią-
zane z  Tarnowem: Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznym, 
topograficznym i naukowym Wincentego Balickiego z 1831 r. oraz Bem in Sieben-
bürgen von K. M. Pataky z 1850 r. 

Zgodnie z profilem, instytucja gromadzi głównie materiały dotyczące zagad-
nień z zakresu dydaktyki, psychologii i nauk społecznych. Księgozbiór uzupełnia 
literatura piękna i popularna oraz wyodrębniony dział dziecięcy. Biblioteka pre-
numeruje 88 tytułów czasopism oraz udostępnia szeroki wybór podręczników 
szkolnych i programów nauczania do różnych typów szkół, poziomów naucza-
nia i przedmiotów. 

W  Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym udostępniane są bibliografie 
ogólne, retrospektywne i bieżące, Bibliografia Polska 1901-1939, bibliografie po-
szczególnych dziedzin i zagadnień, elektroniczne bazy danych, Przewodnik Bi-
bliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism – od 1981 do 2012 roku oraz 
systematycznie uzupełniane zbiory zestawień bibliograficznych sporządzanych 
na zamówienie czytelników.

Wydział Zbiorów Multimedialnych umożliwia dostęp do materiałów audio-
wizualnych, w tym mediów wspomagających naukę, rozwój i wychowanie, spo-
śród których wymienić należy m.in: programy multimedialne, pomoce dydak-
tyczne (karty pracy, pakiety edukacyjne), filmy naukowe, fabularne, animowane 
i  dokumentalne, audiobooki, dokumenty dźwiękowe (płyty CD i  analogowe), 
zbiory graficzne (mapy, plansze edukacyjne, fotografie, etc.) oraz gry planszowe 
(edukacyjne, rodzinne, strategiczne, ekonomiczne, imprezowe i in.).

Książki, artykuły z czasopism oraz multimedia są opracowywane i udostęp-
niane czytelnikom przy wykorzystaniu systemu bibliotecznego, który umożliwia 
wyszukiwanie materiałów zarówno w siedzibie biblioteki, jak i on-line5. Proces 
katalogowania i  udostępniania zbiorów jest w  pełni skomputeryzowany6. Od 
1999 roku bazy biblioteczne obsługiwane są za pomocą zintegrowanego syste-
mu bibliotecznego MAK, który w grudniu 2020 został zastąpiony nowoczesnym 
programem SowaSQL. Materiały gromadzone w Bibliotece Pedagogicznej przypo-
rządkowane zostały do pięciu baz danych: „Kartoteka” (zawierająca opisy artyku-
łów z czasopism), „Wypożyczalnia” (opisy książek dostępnych w Wypożyczalni), 
„Czytelnia” (książki udostępniane w Czytelni), „Multimedia” (baza zbiorów audio-
wizualnych gromadzonych w Wydziale Multimediów) oraz „Katalog Tarnowskiej 
Szkoły Wyższej” (opisy książek przekazanych bibliotece w depozyt). Dla ułatwienia 
wyszukiwania materiałów, w siedzibie biblioteki czytelnicy mogą korzystać ze sta-

5 https://bpt.edu.pl/index.php/katalog-on-line [09.12.2020].
6 Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 1951-

2011, Tarnów 2011, s. 24-27.
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nowisk komputerowych zlokalizowanych w wydzielonym specjalnie do tego celu 
Informatorium. Biblioteka, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, 
zapewnia również nieodpłatny dostęp do internetowej bazy publikacji pełnotek-
stowych IBUKLibra oraz systemu elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecz-
nych cyfrowej wypożyczalni Biblioteki Narodowej „Academica”7. 

 

2. Organizowanie i prowadzenie wspomagania
Zadanie wspierania placówek oświatowych i bibliotek szkolnych realizowane 

jest przede wszystkim poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających 
na celu poprawę jakości ich pracy. Czynności te obejmują pomoc w diagnozowa-
niu potrzeb szkoły lub placówki, ustalanie sposobów pracy prowadzących do za-
spokojenia ich potrzeb, planowanie form i realizację wspomagania oraz wspólną 
ocenę efektów przeprowadzanych działań wraz z opracowaniem wniosków wy-
nikających z ich realizacji.

W  ramach organizowania i  prowadzenia wspomagania Biblioteka Peda-
gogiczna zobowiązana jest również do zawiązywania oraz koordynowania sie-
ci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Ta forma działalności jest bardzo 
wysoko oceniana przez jej uczestników. Nauczyciele korzystający ze wsparcia 
wspólnie określają zakres tematyczny i charakter zajęć oraz współpracują pod-
czas ich realizacji, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Jedną z najbardziej po-
pularnych sieci prowadzonych przez instytucję jest „Tik w  pracy nauczyciela” 
– cykl spotkań przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych wykorzy-
stujących technologię informacyjną i komunikacyjną. Na uwagę zasługuje rów-
nież sieć współpracy i  samokształcenia nauczycieli przedszkola i bibliotekarzy 
„PoMoc w czytaniu, czyli biblioterapeutyczne inspiracje w pracy z dziećmi” oraz 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cykl warsztatów wspierania i podno-
szenia kompetencji wychowawczych. 
7 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/zasoby-elektroniczne [09.12.2020].

System biblioteczny MAK oraz program SowaSQL
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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W konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 r., duża część ak-
tywności jednostki przeniesiona została do internetu. W ramach wspomagania 
kadry pedagogicznej przygotowany został wirtualny katalog aplikacji i serwisów 
„Jak odnaleźć się w nowym świecie zdalnej edukacji?” – obszerny zbiór narzędzi 
i  inspiracji ułatwiających nauczanie na odległość8. Udostępniona została rów-
nież baza zawierająca kompletne opracowanie wszystkich lektur z zakresu szkoły 
podstawowej i  średniej. „Multikanon” to rozbudowany wykaz tekstów źródło-
wych dostępnych w bibliotece i internecie wraz ze scenariuszami lekcji i multi-
mediami (filmami, nagraniami dźwiękowymi, grami i aplikacjami).

Biblioteka Pedagogiczna, poza wspomaganiem stacjonarnym i działalnością 
w przestrzeni wirtualnej, prowadzi również wyjazdowe szkolenia na zebraniach 
rad pedagogicznych w szkołach oraz rozmowy z rodzicami o wychowaniu i war-
tości czytania podczas prelekcji i wywiadówek9. 

Każda z  wymienionych form wspierania pracowników placówek pedago-
gicznych jest poddawana ewaluacji, rozwijana i aktualizowana w celu jak najpeł-
niejszego dopasowania do potrzeb uczniów i nauczycieli oraz nowych wyzwań 
pojawiających się przed oświatą. 

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
Wyszukiwanie, selekcjonowanie, opracowanie i udostępnianie informacji to 

podstawowe zdania Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. Nauczyciele bi-
bliotekarze służą pomocą czytelnikom w pozyskiwaniu wiadomości, korzystając 
ze wszelkich dostępnych źródeł – w tym czasopism naukowych i popularnonau-
kowych, cyfrowych baz danych oraz zasobów sieci www.

W wydziale na bieżąco katalogowane są artykuły z periodyków prenumero-
wanych przez bibliotekę10. Opisy gromadzone są w bazie „Kartoteka zawartości 
czasopism”, która liczy blisko 98 tys. rekordów i zawiera informacje z praktycz-
nie wszystkich dziedzin wiedzy i nauki. Dane wprowadzone do wykazu można 
przeglądać w  siedzibie jednostki, a  także korzystając z  wyszukiwarki interne-
towej. Popularną wśród czytelników, zwłaszcza studentów i nauczycieli, formą 
korzystania z  zasobów placówki jest również pozyskiwanie skanów artykułów 
prasowych i fragmentów książek. Usługa ma charakter nieodpłatny, a zamawia-
ne materiały są wysyłane na wskazany przez czytelnika adres e-mailowy.  

Pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, poza katalogowa-
niem zawartości czasopism oraz pomocą w wyszukaniu literatury, sporządzają 
tematyczne zestawienia bibliograficzne – również na zamówienie. Działalność ta 
8 https://bpt.edu.pl/bazaserwisow/ [09.12.2020].
9 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/wspomaganie [09.12.2020].
10 https://bpt.edu.pl/index.php/zbiory [09.12.2020].
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jest szczególnie doceniana przez studentów, uczniów i pracowników dydaktycz-
nych, gdyż obszerne i szczegółowe wykazy znacznie ułatwiają przygotowywanie 
się do konkursów tematycznych oraz usprawniają redagowanie prac dyplomo-
wych, wypracowań i tekstów naukowych11.

4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej 
We współpracy z instytucjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

kultury i oświaty przygotowywane są liczne akcje wspierające edukację czytelni-
czą i medialną. Spośród wielu inicjatyw podejmowanych w ostatnim okresie wy-
mienić należy m.in. pełnienie przez placówkę funkcji koordynatora wojewódz-
kiego IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. W działaniu na 
dużą skalę, realizowanym w 2019 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wielka 
Liga”, udział wzięło blisko 2,5 tys. uczniów z 96 szkół podstawowych. Konkurs 
był organizowany w 18 powiatach województwa małopolskiego. Zwieńczeniem 

zmagań było przygotowanie 
uroczystego półfinału zabawy, 
wraz z towarzyszącą mu oprawą 
medialną. 

W  bibliotece prężnie dzia-
łają kluby czytelnicze: „Mamo-
teka” – twórcze spotkania mam 
z książką wokół macierzyństwa, 
pasji i rozwoju, „Klub Miłośni-
ków Książki” – dyskusyjny klub 
książki dla dorosłych, „Nie po-
lecam. Klub Młodego Krytyka 
Literatury” oraz klub gier plan-
szowych „GraFika”12. 

Ciekawą i atrakcyjną formą 
popularyzowania czytelnictwa 
jest udział nauczycieli bibliote-

karzy w społecznej akcji „Narodowe Czytanie”, w „Małopolskich Dniach Rodzi-
ny” oraz w „Odjazdowym Bibliotekarzu” – rajdzie rowerowym dla miłośników 
książek i przyjaciół biblioteki, który organizowany jest w maju, podczas Tygo-
dnia Bibliotek. 

11 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/informacja-bibliograficzna [09.12.2020].
12 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/kluby-czytelnicze [09.12.2020].

Półfinał Wojewódzki IV Ogólnopolskiego Konkur-
su „Wielka Liga Czytelników”, 2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej  
w Tarnowie
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„Narodowe Czytanie” dla uczniów tarnowskich szkół i piknik przy CSM w ramach 
„Małopolskich Dni Rodziny”, 2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

„Odjazdowy Bibliotekarz”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedago-

gicznej w Tarnowie

5. Zadania dodatkowe
Jednym z istotnych działań statutowych jednostki jest pełnienie funkcji or-

ganizatora i  koordynatora doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek 
pedagogicznych i szkolnych. W placówce organizowane są staże i praktyki dla 
studentów bibliotekoznawstwa oraz m.in. w  ramach projektu „Nowy Pracow-
nik Białej Gospodarki”. W celu profesjonalnej realizacji tego zadania nawiąza-
na jest stała współpraca z  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w  Krakowie 
oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu. Współpraca służy 
podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz wymianie doświadczeń, m.in. pod-
czas organizowanych regularnie szkoleń i konferencji. Biblioteka Pedagogiczna 
współpracuje również z Tarnowską Szkołą Wyższą, kadrą dydaktyczną Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli w Tarnowie. Owocem podejmowanych razem działań są m.in. współ-
organizowane szkolenia i konferencje dla nauczycieli.
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Mocną stroną biblioteki są organizowane z powodzeniem od wielu lat zaję-
cia dla uczniów wszystkich poziomów nauczania – od przedszkoli, aż po szkoły 
średnie. Spośród najróżniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą najpopular-
niejsze są warsztaty wychowawcze i edukacyjne z elementami biblioterapii, cho-
reoterapii, pedagogiki i zabawy13. 

Zakres otwartych lekcji bibliotecznych jest bardzo szeroki – w  przypadku 
przedszkolaków obejmuje on tematy rozwijające w  dzieciach wyrozumiałość 
i empatię (temat: „Każdy z nas jest wyjątkowy”), rozbudzające zainteresowania 
czytelnicze („W krainie bajek – zabawy integracyjne i  literackie”), pozwalające 
poznawać alternatywne formy czytania („Opowiem Ci historię – zajęcia z wy-
korzystaniem teatrzyku Kamishibai”) czy rozpoczynać przygodę z programowa-
niem („Koduj z klasą”). W skład oferty dla najmłodszej grupy uczniów wchodzi 
również cykl zajęć biblioterapeutycznych o mocy uczuć (temat: „Abecadło emo-
cji”) i oswajaniu lęków („Oswoić strach – zajęcia biblioterapeutyczne na podsta-
wie Legendy o Smoku Wawelskim”). Bardzo popularną formą promocji czytelnic-

twa wśród przedszkolaków jest „Pogotowie 
literackie” – zajęcia prowadzone w  formie 
porad medycznych, podczas których prze-
brani za lekarzy nauczyciele bibliotekarze 
„badają” dzieci, sprawdzając, czy ich serca 
biją z miłości do książek oraz, czy ich wzrok 
dobrze rozpoznaje postacie znane z bajek. 
Po „diagnozie” każdy mały „pacjent” otrzy-
muje receptę na odpowiednie dla niego 
książki – „leki z biblioteki”. 

W ofercie dla uczniów szkół podstawo-
wych można znaleźć m.in. w lekcje poświę-
cone doskonaleniu umiejętności pisania 
(temat: „Kaligrafowanie może być cieka-
we”), komiksom Janusza Christy („W gro-

dzie kasztelana Mirmiła”), warsztaty z programowania i wykorzystania aplikacji 
„Ozo Groove” i ozobotów (temat: „Taniec robotów”) oraz pisania opowiadań na 
podstawie kart Dixit („Sztuka pisania opowiadania”). Dla szkół podstawowych 
przygotowane są również lekcje przybliżające postać „polskiego Edisona” (te-
mat: „Być jak Jan Szczepanik – wielki wynalazca”) i cechy ballady romantycznej 
(„Ballada romantyczna jako gatunek literacki”), a także warsztaty z mnemotech-
nik („Uczę się szybko i skutecznie”), treningu koncentracji („Gry i zabawy dla 

13 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/zajecia-edukacyjne [09.12.2020].

„Pogotowie literackie” w ramach pik-
niku przy CSM z okazji „Małopolskich 

Dni Rodziny”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Peda-

gogicznej w Tarnowie
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nieuważnych”), szyfrowania i  kodowania („Jak przekazać tajną informację?”), 
pozytywnego myślenia („Myślę pozytywnie”), automotywacji („Co zrobić, aby 
nam się chciało, tak jak nam się nie chce?”), a nawet ze słowotwórstwa („Skąd 
się biorą słowa?”) i programowania z wykorzystaniem płyt micro:bit („Cyfrowe 
historyjki z płytką micro:bit”, „Jak zrobić muzykę z wykorzystaniem płytki mi-
cro:bit?”). Ważnym obszarem oddziaływania biblioteki jest profilaktyka uzależ-
nień, a dużą popularnością wśród wychowawców cieszą się warsztaty na temat 
zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów i internetu („Fonoholizm – 
przyklejeni do telefonów”).

Zajęcia dla szkół średnich to między innymi warsztaty z prozy Olgi Tokar-
czuk (Temat: „Profesor Andrews w Warszawie”), lekcje przybliżające najważniej-
sze zjawiska fonetyczne mowy Krakowiaków Wschodnich („Wybrane cechy cha-
rakterystyczne dialektu małopolskiego”), warsztaty z tworzenia wierszy i dada-
izmu („Blackout poetry, czyli jak stworzyć nowy wiersz z cudzych słów”), a także 
sztuki dyskusji o  książkach („Kulturalne osądzanie, w  jakiej formie najlepsze 
jest książek pochłanianie”), mnemotechnik („Uczę się szybko i skutecznie”), au-
toprezentacji („Jak skutecznie zaprezentować siebie?”) oraz pozytywnego myśle-
nia i przezwyciężania stresu („Myślę pozytywnie”). 

Wszystkie lekcje biblioteczne odbywają się w siedzibie placówki codziennie, 
od poniedziałku do piątku. Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsz-
tatów w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. 
Uzupełnieniem oferty dydaktycznej biblioteki są zajęcia tematyczne dla dzieci 
przebywających na półkoloniach w mieście, organizowane w wybrane tygodnie 
wakacji oraz regularnie przeprowadzane spotkania biblioterapeutyczno-senso-
ryczne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców cieszą się spotkania autorskie 
oraz konkursy. Do najpopularniejszych z  nich zaliczyć można „Konkurs Pio-
senki Poetyckiej”, „Konkurs na booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję 
książki dla uczniów szkół średnich”, „Konkurs na projekt plakatu”, „Wojewódzki 
Konkurs Fotografii Cyfrowej Jan Paweł II – Człowiek wielu pasji” oraz „Przegląd 
Twórczości Młodych Poetów”, w ramach którego młodzi twórcy mogą dzielić się 
napisanymi przez siebie wierszami. Biblioteka jest również współorganizatorem 
debat oksfordzkich, w  których uczestniczą uczniowie tarnowskich szkół śred-
nich14.

14 https://bpt.edu.pl/index.php/nasza-oferta/konkursy [09.12.2020].
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Spotkanie autorskie z Elżbietą Stepską-Kot oraz „Konkurs na booktalking”, 2019 r.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

„Lektury szkolne zachęcają do czytania” – koleżeńska debata w stylu oksfordzkim,  
2019 r.

Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie
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Gmach instytucji to przestrzeń, w której eksponowane są liczne wystawy ar-
tystyczne oraz tematyczne. Warto wspomnieć tutaj m.in. o autorskiej ekspozycji 
„Ciemne chmury nad miastem – Tarnów w okresie II wojny światowej”, wysta-
wie „Pedagodzy” – przybliżającej biografie największych autorytetów dydakty-
ki ubiegłego stulecia, czy ekspozycji „Miniaturowy Wielki Talent” realizowanej 
w ramach konkursu „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” i nawiązującej do działań 
Tarnowskiej Marki Talentu. 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie prowadzi różnorodną działalność wy-
dawniczą. Poza licznymi materiałami drukowanymi, które służą promocji pla-
cówki i czytelnictwa (informatory, kalendarze, ulotki, zakładki itp.) w jednostce 
przygotowywane są także okolicznościowe materiały książkowe dotyczące jej hi-
storii i aktualnej działalności. 

Ł. Smoła, M. Smoła, G. Szyszka, Jubileusz 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 
1951-2011, Tarnów 2011 oraz Z książką mi po drodze. 65 lat Biblioteki Pedagogicznej 

w Tarnowie, red. B. Kania, Tarnów 2017.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Nakładem Biblioteki Pedagogicznej w  Tarnowie publikowane są prace 
uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez jednostkę – w tym 
„Przeglądu Twórczości Młodych Poetów” oraz konkursu literackiego na opowia-
danie „Książka”.
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Książka. Opowiadania, red. i korekta D. Bałuszyńska-Srebro, Tarnów 2014 oraz Ostatnie 
trzy tygodnie zmieniły wszystko. Materiały z Przeglądu Twórczości Młodych Poetów, red. 

M. Czaja, Tarnów 2019.
Źródło: ze zbiorów własnych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Wiek XXI przyniósł duży postęp w  dziedzinie nowoczesnych technologii, 
w związku z czym istotna część działalności biblioteki przeniesiona została do in-
ternetu. Wideokonferencje, zdalne szkolenia, praca z czytelnikiem na odległość 
i  akcje promocyjne prowadzone w  mediach społecznościowych to codzienna 
praktyka, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie instytucji. Dobrym 
przykładem tego typu aktywności jest aktualizowany na bieżąco profil facebo-
okowy biblioteki. Na Facebooku zamieszczane są informacje o działaniach re-
alizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy, imprezach okolicznościowych, no-
wościach, a także rocznicach i wydarzeniach z życia kulturalnego miasta i kraju. 
Promowane są również dobre książki – nie tylko pedagogiczne i naukowe, ale 
także beletrystyka, literatura dziecięca i fantastyka na poziomie15.

15 https://www.facebook.com/bptarnow [09.12.2020].
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Zakończenie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie funkcjonuje w czterech podstawowych 
obszarach: gromadzenia, opracowywania i  udostępniania użytkownikom ma-
teriałów bibliotecznych; wspomagania placówek oświatowych i bibliotek szkol-
nych; wsparcia informacyjno-bibliograficznego oraz promowania edukacji czy-
telniczej i medialnej. Instytucja, realizując zadania statutowe, wykonuje szereg 
aktywności dodatkowych, wśród których szczególne miejsce przypada pracy 
dydaktycznej – zwieńczeniem jej są otwarte zajęcia edukacyjne i  lekcje biblio-
teczne. Biblioteka Pedagogiczna z powodzeniem dostarcza rzeczowej informacji 
naukowej, uczy i inspiruje – jest to działalność kompletna i bardzo różnorodna.
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Streszczenie
Artykuł przybliża pracę Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie w odniesieniu do obowiąz-
ków wynikających ze statutu placówki oraz aktów prawnych regulujących funkcjonowa-
nie bibliotek pedagogicznych. Omówione zostały wybrane zadania realizowane w latach 
2019-2020 w obszarze działalności bibliotecznej, wspomagająco-pedagogicznej oraz kul-
turalnej.

Słowa kluczowe: Biblioteka Pedagogiczna w  Tarnowie, działalność, gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów, popularyzowanie wiedzy, promocja czytelnictwa, nauczanie

Summary
The article brings closer the work of the Pedagogical Library in Tarnow in relation to the 
obligations arising from the statute of the institution and legal acts regulating the func-
tioning of pedagogical libraries. It discusses selected tasks implemented in 2019-2020 in 
the area of library, supportive-pedagogical and cultural activities.

Keywords: Pedagogical Library in Tarnow, activity, collection and making the col-
lections available, popularisation of knowledge, promotion of reading, teaching


