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Biblioteka szkolna w dokumentach prawnych edukacji w Polsce 

Obowiązujące w Polsce akty prawne w edukacji, określające znaczenie 

kształtowania nawyków  czytania i rolę biblioteki w szkole. 

1. Karta Nauczyciela Dz.U.2021.1762 t.j. 

Art.  15.  [Ślubowanie] 

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, 

potwierdzając je podpisem, według następującej roty: 

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna 

młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić 

i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, 

poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.". 

2. Podstawa programowa Przedszkola 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia 

się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki 

w szkole: 

1. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 

korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

 

 

Dzieci podczas spektaklu teatralnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku (fotografia z 

zasobów projektu) 
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3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie 

do samorozwoju.  

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

4. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji;  

9. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. 

Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni 

stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, 

z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona 

biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci 

księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.   Nauczyciele 

wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej 

i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego 

przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy 

sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, 

kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz 

do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy 

obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
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Zawarte w wyżej wymienionych aktach prawnych WYMAGANIA może spełnić 

biblioteka spełniająca następujące zasady: 

1. Biblioteka pracuje na rzecz WSZYSTKICH uczniów  

W badaniach instytutu Badań Edukacyjnych wyróżnia się następujące 

grupy uczniów: 

1) nieczytający książek (nie czytają  czasie wolnym i nie czytają lektur 

szkolnych); 

2) czytelnicy szkolni (czytają lektury szkolne, ale nie czytają w czasie wolnym);  

3) czytelnicy spontaniczni (czytają w czasie wolnym, ale nie czytają lektur 

szkolnych); 

4) czytelnicy aktywni (czytają zarówno w czasie wolnym jak i lektury szkolne);  

 

Kompletna grupa przedszkolna w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku (fotografia z 
zasobów projektu) 

 

Działania szkoły i biblioteki powinny obejmować wszystkie wyżej pokazane 

grupy uczniów, w tym nawet ta pierwsza czyli nieczytający książek. Pamiętajmy, iż 

to nieczytanie najczęściej wynika z uwarunkowań rodzinnych. Ci uczniowie mieli pecha 

urodzić się w rodzinie nieczytającej. Im więcej uczniów z grupy 1,2,3 przejdzie do 

grupy 4 tym większy jest sukces szkoły i BIBLIOTEKI. 
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2. Biblioteka szkolna powinna być  DOSTĘPNA: 

Dostępność to także położenie. Najlepiej, by była zlokalizowana we fragmencie 

szkoły gromadzącym najwięcej uczniów np. w budynku głównym szkoły, w środku 

kampusu, obok Sali sportowej, w pobliżu wejścia głównego do szkoły. Wyszukanie - 

odnalezienie biblioteki nie powinno uczniowi sprawić najmniejszego problemu.  

Biblioteka powinna zachęcać/zapraszać ucznia do wejścia. Można tu zastosować 

rozwiązania znane z placówek handlowych. Siedziba Biblioteki powinna być bardzo 

dobrze oznaczona, wejście szeroko otwarte, może być nawet bez drzwi, wejście do 

Biblioteki wyróżnia się spośród innych, uczeń ma możliwość wejścia do pomieszczenia 

Biblioteki z półkami książek, gazet (tak jak w sklepie samoobsługowym), może wziąć 

książkę lub gazetę do ręki, obejrzeć lub nawet przeczytać fragment. Obecnie nie 

musimy się obawiać masowych kradzieży (jak w sklepie samoobsługowym), choć nie 

zaszkodziłoby zainstalowanie monitoringu elektronicznego (jak w sklepie 

samoobsługowym).  

Zasada dostępności to również godziny i czas otwarcia. Biblioteka powinna być 

otwarta odkąd w szkole pojawiają się uczniowie i zamknięta, dopiero wówczas gdy 

wszyscy uczniowie opuszczają szkołę. Czas ferii i wakacji nie musi oznaczać rozbratu 

z książką. 

Uwaga – w szkołach ponadpodstawowych uczniowie dojeżdżający uzależnieni od 

masowych środków lokomocji, często muszą przyjechać nawet dwie godziny przed 

rozpoczęciem zajęć i opuścić znacznie później.  Ten czas mogą spędzić w bibliotece 

lub czytelni. 

Najpełniejszą realizację takiej zasady niektórzy uczestnicy projektu 
z Giżycka, mieli okazję zaobserwować w zawodowej szkole duńskiej na 
Bornholmie. Biblioteka (półki biblioteczne z książkami) mieściła się miedzy 
filarami bardzo obszernego korytarza. Były tam umieszczone również stoliki do 
pracy grupowej uczniów (połączenie biblioteki z czytelnią) i stanowiska 
komputerowe. Na pierwszej  lekcji uczniowie byli dzieleni na grupy, każda z nich 
(grupa) otrzymywała zadanie do realizacji w tym dniu. Po krótkich wyjaśnieniach 
nauczyciela grupa przemieszczała się do biblioteki, laboratoriów, stanowisk 
komputerowych lub warsztatów by samodzielnie ( ale obok czuwał inny 
nauczyciel, gotów udzielić im pomocy) zrealizować postawione im zadanie. Na 
ostatniej lekcji wracali do pierwszego nauczyciela i relacjonowali sposób 
wykonania zadania. 
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Dostępność to również informacja zachęcająca do odwiedzin w bibliotece. Może 

być prezentowana na ogłoszeniach trwałych przed biblioteką, tablicach 

umieszczanych w różnych miejscach szkoły np. na korytarzach, przed wejściami oraz 

w na stronach internetowych a także w aplikacjach, które wykorzystuje szkoła np. 

w dzienniku elektronicznym.  

Zasada dostępności to również włączenie biblioteki w proces dydaktyczny. 

Trudno wyobrazić sobie, by klasa/grupa/oddział rozpoczynająca naukę w szkole nie 

odwiedziła jej z wychowawcą lub nauczycielem języka ojczystego w pierwszych dniach 

roku szkolnego. W szkołach podstawowych odbywa się pasowanie na czytelnika, 

w szkołach ponadpodstawowych może być to wręczenie karty bibliotecznej.  Możliwe 

by każdej szkole wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, w tym matematyk 

i nauczyciel wychowania fizycznego, raz w roku przeprowadzili jedną lekcję 

w pomieszczeniach biblioteki z wykorzystaniem jej zbiorów, ale to wymaga 

by w bibliotece powinno być odpowiednie pomieszczenie i właściwe zbiory (w tym dla 

nauczyciela matematyki i wychowania fizycznego). 

 

Grupa ze szkoły podstawowej w bibliotece (fotografia z zasobów projektu) 

 

2. Działalność biblioteki  powinna być w szkole WIDOCZNA  
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W realizacji tej zasady mogą pomóc WYSTAWY organizowane w szkole 

w miejscach uczęszczanych przez uczniów.  

Wystawy umieszczone w pomieszczeniach biblioteki są stracone dla uczniów, 

którzy nie odwiedzili jej w czasie trwania imprezy, czyli dla większości uczniów. 

Warunkiem realizacji tej zasady jest zapewnienie możliwości materialnych i 

pracowniczych do zorganizowania takiej działalności, np. wystawa prac noblistki Olgi 

Tokarczyk wymaga posiadania książek tej autorki. 

Tak jak nauczyciel przedmiotu powinien przyjść z klasą do biblioteki, tak samo 

nauczyciel biblioteki może przyjść w gości do nauczyciela np. matematyki czy 

wychowania fizycznego i wyjątkowo zamiast lekcji przedmiotowej przeprowadzić np. 

degustację książek z nauczycielem przedmiotu . Jest to forma promocji książek 

poprzez rozłożenie ich na stołach. Skład na stole może być różny, np. na każdym stole 

może być inny gatunek: przygodowe, historyczne (book tasting), fantasy, komiks, 

audiobook. Uczniowie podzieleni na grupy, przeglądają książki przy jednym stoliku, 

notują tytuł, autora, czytają fragmenty. Mogą je omówić z bibliotekarzem i/lub 

nauczycielem przedmiotu. Po zapoznaniu się z zawartością jednego stolika 

przechodzą do kolejnego. Aktywny udział nauczyciela przedmiotu, pokaże uczniom, 

że czytanie książek jest normalną czynnością człowieka, że czytają również 

matematycy i nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

Zestaw książek do czytania (fotografia z zasobów projektu) 
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Biblioteka może prowadzić na zewnątrz biblioteki bookcrosing czyli platformę 

wymiany książek, w której uczniowie i nauczyciele zostawiają przeczytane książki do 

wzięcia przez innym. 

Na swojej stronie internetowej Biblioteka może zademonstrować przykład 

znanych osób, pokazujących, iż są wytrwałymi czytelnikami. Może to być dyrektor 

szkoły, mer miasta, znany sportowiec np. Iga Świątek  

https://twitter.com/iga_swiatek/status/1512389524629999621/photo/4 

czy Robert Lewandowski.  

Prowadzenie takiej promocji wymaga trzech czynników: możliwości jej 

wykonania przez pracowników biblioteki czyli właściwej obsady kadrowej, książek 

w bibliotece mogących zainteresować uczniów, sprzętu technicznego.  

3. Biblioteka powinna być dla ucznia PRZYJAZNA.  

Przyjazność biblioteki to odpowiednie podejście pracowników biblioteki do uczniów, 

ale także zagospodarowanie przestrzeni. Uczestnicy projektu mieli przyjemność 

poznać wnętrza pomieszczeń biblioteki dziecięcej w Bibliotece Narodowej w Rydze, 

Sali Publicznej w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie, a także Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Olsztynie. 

 

Czekają na czytelników w bibliotece (fotografia z zasobów projektu) 

 

https://twitter.com/iga_swiatek/status/1512389524629999621/photo/4
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Warto przytoczyć słowa Jima Trelease  

 Ludzie są skoncentrowani na przyjemności. Oznacza to, że wybieramy 

jedzenie, które lubimy, słuchamy ulubionej muzyki i odwiedzamy znajomych, których 

lubimy. Zbliżamy się do tego, co powoduje przyjemność i wycofujemy się z tego, co 

powoduje niezadowolenie lub ból. 

Jeśli dziecko rzadko doświadcza „przyjemności” z czytania i coraz częściej spotyka 

„nieprzyjemności”, naturalną reakcją będzie wycofanie się. Naszym celem jest 

stworzenie czytelników na całe życie - absolwentów, którzy nadal czytają i kształcą się 

przez całe życie 

 

 

 

Biblioteki w Olsztynie (fotografia z zasobów projektu) 
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Dlatego w bibliotece może funkcjonować kawiarnia dla uczniów,  kółko 

konstruktorskie, kącik do gotowania a także klub graczy komputerowych 

(odpowiednich do wieku uczniów). 

 

4. Biblioteka powinna być NOWOCZESNA 

Nowoczesność to przede wszystkim posiadanie nowych zbiorów. Można w tym 

miejscu przypomnieć obowiązującą zasadę:  

„co najmniej 50% zbiorów powinno być zakupione/pozyskane w ciągu 

ostatnich 5 lat” 

Oczywiście biblioteka może przechowywać tzw. stare kruki, ale zbiory 

udostępnione uczniom powinny pochodzić z ostatnich lat. Dotyczy to zarówno 

twórczości autorów współczesnych, jak również i dawnych, którzy z reguły są autorami 

obowiązujących lektur. 

Zakup i wymiana zbiorów – przykłady (dane na podstawie Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa w Polsce 2015 -2020) 

 

Wskaźniki w wybranych krajach (dane na podstawie Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa w Polsce 2015 -2020) 
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Nowoczesność to także nowe, współczesne meble, w tym regały biblioteczne, 

wyposażenie cyfrowe – internet, komputery, drukarki, skanery, oprogramowanie w tym 

katalog cyfrowy biblioteki, a także posiadanie materiałów/woluminów na nośnikach 

cyfrowych do których uczeń  może mieć dostęp zgodny z prawem autorskim.  

Katalog on_line Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku 

 

Biblioteka cyfrowa Alytuskiego Centrum Kształcenia Zawodowego  

  

 

Informacja o dostępie do materiałów cyfrowych w bibliotece Progimnazjum Dainava 
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5. Biblioteka powinna być MERYTORYCZNA 

Zbiory Biblioteki powinny zaspokajać potrzeby edukacyjne szkoły. Powinna 

posiadać wystarczającą liczbę egzemplarzy obowiązkowych lektur, 

zatwierdzone podręczniki do wszystkich przedmiotów, literaturę 

popularnonaukową rozszerzającą wiadomości czerpane z podręczników, inne 

materiały do nauki, czasopisma popularnonaukowe. W szkołach zawodowych 

ważne jest posiadanie materiałów  lub posiadanie dostępu do źródeł wiedzy 

zawodowej. 

Merytoryczność to również możliwość udzielenia pomocy uczniowi w doborze 

odpowiedniej literatury. Dotyczy to nie tylko z nauki języka ojczystego, ale także 

np. przedmiotów przyrodniczych a w szkołach zawodowych także przedmiotów 

zawodowych. Stawia to pracownikom biblioteki znaczne wyzwania, muszą się 

interesować całokształtem nauki uczniów w szkole i ściśle współpracować 

z nauczycielami zajmującymi się nauczaniem-uczeniem się w tych dziedzinach. 

 

6. Biblioteka powinna być zgodna z ZAINTERESOWANIAMI uczniów. 

 

Stan ten doskonale obrazuje filmik nakręcony przez panią Monikę Michalak 

"Przedszkolaki z Rydzewa 

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Prz

edszkolaki_z_Rydzewa_4.mp4 

 

W odpowiedzi na pytanie jedna dziewczynka mówi, że interesują ją księżniczki, 

chłopiec mówi, że jego zainteresowania to wyścigi, a inne dziewczynki lubią 

wszelkiego rodzaju zwierzęta, koty, psy, konie.  

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Przedszkolaki_z_Rydzewa_4.mp4
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Przedszkolaki_z_Rydzewa_4.mp4
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Dzieci interesują się tym, co znają z otoczenia. Aby zainteresować je czytaniem, 

trzeba zaproponować im czytanie książek o księżniczkach, o wyścigach, o 

zwierzętach. W miarę upływu lat będziesz mogła zaproponować inne tematy, albo 

dzieci same będą poszerzać swoje zainteresowania. 

Aby spełnić tę zasadę, trzeba znać zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz mieć środki finansowe na zakup książek zgodnych z zainteresowaniami dzieci. 

W 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Biblioteką 

Narodową przeprowadził badanie preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży, które 

opracowała dr Zofia Bosacka. Poniżej prezentujemy wykresy ilustrujące wyniki 

badania. 

 

 

Źródło: Zasacka Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa: Instytut 

Badań Edukacyjnych 
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