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Cel: 

• prezentacja informacji o zasobach bibliotek 

pedagogicznych w Polsce na podstawie 

dostępnych materiałów źródłowych, głównie 

danych statystycznych publikowanych przez 

GUS 



Zasób 

pojęcie charakterystyczne dla ekonomii, 
utożsamiane  z pojęciem kapitału i powiązane  
z organizacją. 

suma czynników produkcji 

służących do realizacji celu 

organizacji 



Cel organizacji  

Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność 

służącą potrzebom oświaty i wychowania, w 

tym kształcenia i doskonalenia kadry 

pedagogicznej. 

Art. 22. pkt 2 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) 



Cel organizacji  

Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej 

„biblioteką”, służy w szczególności wspieraniu 

procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli,  

a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek 

szkolnych (….. ). 
(§ 1. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 

poz. 369) 

 

 

 



Służba 

Wsparcie 



Jakie czynniki produkcji służą  

do realizacji celu organizacji? 

• zasoby rzeczowe  

• zasoby ludzkie,  

• zasoby finansowe,  

• zasoby informacyjne. 



Zasoby rzeczowe 

Liczba bibliotek pedagogicznych 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 

340 344 346 344 338 331 327 318 

Źródło: „Kultura w 2012r”/Główny Urząd Statystyczny 

surowce, produkty, pomieszczenia biurowe  
i produkcyjne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt 
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Zasoby rzeczowe 

Wielkość zbiorów  – stan na 31.12.2011r.  

Ogółem Książki Czasopisma Materiały 
audiowizualne 

Liczba tytułów 
czasopism 
bieżących 

14 629 889 13 865 646 764 243 286 458 12 231 

Źródło: „Kultura w 2011r”/Główny Urząd Statystyczny 



Zasoby rzeczowe 

Źródło: „Kultura w 2011r”/Główny Urząd Statystyczny 

Komputery  – stan na 31.12.2011r.  

Ogółem W tym z dostępem  
do Internetu 

W tym dostępne  
dla czytelników 

4003 3606 2012 



Zasoby rzeczowe 

Usługi biblioteczne 
Zarejestrowani 

użytkownicy 

Aktywnie 

wypożyczający 

Imprezy dla 

użytkowników  

razem 

literackie wystawy edukacyjne 

896 856 399 402 7741 511 3550 3197 

Źródło: „Kultura w 2011r”/Główny Urząd Statystyczny 

W ujęciu marketingowym produkt biblioteczny może mieć postać 
materialną (dobra – zbiory biblioteczne) bądź niematerialną 

(usługa, idea). 



Zasoby ludzkie 

Umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje 
wszystkich osób zatrudnionych w organizacji 

Pracownicy na stanowiskach bibliotekarskich  
– stan na dzień 31 XII 2011r. 

Ogółem 
w tym: 

Z wykształceniem 

bibliotekarskim wyższym 

Z wykształceniem 

bibliotekarskim średnim 

1700 1679 9 

Źródło: „Kultura w 2011r”, Główny Urząd Statystyczny 



Kwalifikacje 

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ 

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w bibliotekach pedagogicznych 

1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym 
z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi 
zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
lub  

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres 
określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku 
studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych 
obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub 
prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub  

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym 
niż wymieniony w pkt 1 i 2  i studia podyplomowe w 
zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 
zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

  

(Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) 

 

 

BIBLIOTEKARZ 

 

wykształcenie wyższe na poziomie 

studiów drugiego stopnia lub 

studiów magisterskich - od 3 

poziomu awansu - młodszy 

bibliotekarz, starszy bibliotekarz, 

bibliotekarz, kustosz, starszy 

kustosz 

 

(Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 

wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 

zajmowania w bibliotekach stanowisk 

bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów 

innych zawodów związanych z działalnością 

biblioteczną) 

 



Zasoby ludzkie 

Grupa zawodowa  permanentnie doskonaląca się, 

otwarta na zmiany i sprostanie zmianom 
cywilizacyjnym, edukacyjnym i technologicznym 

w szerokiej perspektywie społecznej. 

 



Zasoby informacyjne 

wszelkiego rodzaju użyteczne dane potrzebne  

do skutecznego podejmowania decyzji 

Informacje 

 o zasobach 

własnej biblioteki 

– katalogi on-line 

 

Kartoteki i bibliografie 

Bazy czasopism on-line 

 

Informacje  

o zasobach w sieci 
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Katalogi on-line w bibliotekach pedagogicznych 

 

79 bibliotek  



Zasoby cyfrowe  

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
http://pbc.biaman.pl/dlibra/text?id=participants
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/text?id=Uczestnicy_projektu


Informacje o zasobach w sieci 

Projekt zainicjowany i koordynowany 

przez Dolnośląską Bibliotekę 

Pedagogiczną we Wrocławiu, w którym 

uczestniczy 25 bibliotek. Polega na 

wyszukiwaniu, indeksowaniu oraz 

adnotowaniu adresów stron 

internetowych, związanych tematycznie 

z szeroko rozumianą edukacją.  

Obecnie baza składa się z ok. 210 haseł. 

http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna


 

http://e-pedagogiczna.edu.pl/32,l1.html


Wsparcie szkół i placówek 

• gromadzenie i udostępnianie zbiorów, 

• udzielanie szkołom i placówkom informacji 

edukacyjnej, 

• umożliwienie dostępu do uporządkowanego 

zasobu źródeł wiedzy i informacji, 

• tworzenie zasobów cyfrowych i elektronicznych, 

 

 

 



Wsparcie szkół i placówek 

• szkolenia dla nauczycieli (uczniów) z zakresu 

– wyszukiwanie informacji, 

– analizy i selekcja informacji  

– wykorzystanie TIK w edukacji/technologii Web 2.0 

– nabywanie umiejętności korzystania z platform 

edukacyjnych (aktywnego w nich uczestnictwa w 

ramach sieci współpracy, samokształcenia)  

– Otwartych Zasobów Edukacyjnych. 

– terapeutycznej funkcji książki. 

 



Źródła: 

• Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1996 

• Kultura w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2012r. 

• Kultura w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2013r. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1741_PLK_HTML.htm 

 

 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1741_PLK_HTML.htm


 

 

Dziękuję za uwagę 


