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Dlaczego powstał ten raport?

 Polska szkoła się zmienia. Dyskusje o tempie tych zmian i ich kierunku są żywe w środowisku edukacyjnym. 
Zmiany dotykają całego szkolnego otoczenia. Nas szczególnie zainteresowała sytuacja w bibliotekach szkolnych, 
ponieważ Stowarzyszenie Wikimedia Polska od lat wraz ze społecznością wikipedystów i wikipedystek współpra-
cuje z bibliotekami uniwersyteckimi i publicznymi (m.in. ucząc bibliotekarzy edytować Wikipedię, uźródławiać ją 
i tworzyć treści). W naszej strategii edukacyjnej biblioteki szkolne to kolejny pasujący element.

Pytanie, na które  poszukiwałyśmy odpowiedzi przystępując do tego badania koncentrowało się wokół możliwości, 
jakie może stworzyć biblioteczna przestrzeń i bibliotekarz/bibliotekarka by przyczyniać się do rozwijania pasji i za-
interesowań uczniów oraz wyrównywać ich szanse edukacyjne. 

Nasz zespół zapytał ponad 440 nauczycielek bibliotekarek i nauczycieli bibliotekarzy o to, jak jest dzisiaj w szkol-
nych bibliotekach, a jak marzą by tam było.

Zbadałyśmy potencjał tkwiący w tych miejscach i stan obecny.

Dowiedziałyśmy się, jakie są potrzeby i możliwości oraz w jakim tempie i z jakim wsparciem te zmiany są wdrażane. 
Wiele odpowiedzi podniosło nas na duchu i wzbudziło podziw, jednak wiele przygnębiło, jednocześnie otwierając 
pole do planowania działań.

Jesteśmy w pełni przekonane, że biblioteka szkolna jest ważnym miejscem na mapie dzisiejszej polskiej szkoły 
dzięki czynnikowi ludzkiemu – dzięki nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielkom bibliotekarkom – pracownikom 
i pracowniczkom szkolnych bibliotek. To oni i one tworzą klimat tych miejsc, często pomimo braku wyraźnego 
wsparcia otoczenia, a bardzo często z ograniczonym budżetem.

Dlatego powstał ten raport oraz program rozwijania kompetencji nauczycieli bibliotekarzy i nauczycielek biblioteka-
rek o nazwie WIKITEKA, realizowany od 2022 r. w ramach programu WIKISZKOŁA wdrażanego od 2020 r.  przez 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Misją projektów Wikimedia jest dawanie wolnego, równościowego dostępu do 
wiedzy, przy jednoczesnym umożliwianiu podnoszenia kompetencji przyszłości każdej osobie. Wspólnie z nauczy-
cielami bibliotekarzami oraz nauczycielkami bibliotekarkami chcemy tworzyć takie biblioteki, w których wszystko 
się zaczyna.

Wioletta Matusiak 
Klara Sielicka-Baryłka

 Stowarzyszenie Wikimedia Polska, październik 2022 r.
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•  Biblioteki szkolne pełnią wiele funkcji. Zajmują się nie tylko promocją czytelnictwa czy wypożyczaniem książek. 
Pełnią rolę centrów informacji. Są miejscem pracy samodzielnej i zespołowej uczniów i uczennic. Wspierają na-
uczycieli w przygotowaniu do zajęć i prowadzeniu działalności dydaktycznej. Prowadzą działania kulturalne o róż-
nym charakterze. Organizują spotkania, festyny i obchody świąt. Są też poradnią dla dzieci i młodzieży. Miejscem, 
gdzie spędza się czas wolny przed lekcjami i po lekcjach. Często są im dodatkowo nakładane zadania, takie jak 
bycie świetlicą. Bibliotekarze nieodpłatnie w ramach swojego czasu pracy zastępują też nieobecnych nauczycieli 
i nauczycielki. Mimo wielu zadań i ról, jakie pełnią biblioteki, są to miejsca marginalizowane w strukturach szkół, 
systemie edukacji i niedoceniane przez społeczeństwo. 

•  Niedocenienie roli pełnionej przez biblioteki, bibliotekarzy i bibliotekarki jest jednym z powodów niedostrzeżenia 
zarówno ich potrzeb, jak i potencjału. 

•  Siłą i najważniejszą mocną stroną bibliotek szkolnych są ich pracownicy i pracowniczki. To ich kreatywność i za-
angażowanie decydują głównie o obecnym potencjale tych instytucji. 

•  Biblioteki szkolne działają w strukturach szkół i to w ich obrębie koncentruje się ich aktywność. W szkołach to 
samorząd szkolny i  rada rodziców jest ich głównym partnerem. Poza szkołami najwięcej bibliotek szkolnych 
współpracuje z bibliotekami publicznymi głównie z ich najbliższego otoczenia. 

•  Biblioteki szkolne nie mają na stałe wydzielonych środków w budżetach szkół, co utrudnia im planowanie dzia-
łań. 35% bibliotekarzy uważa, że środki, którymi dysponują zmniejszyły się w ostatnich 5 latach. Funduszy nie 
wystarcza im często nie tylko na prowadzenie działalności, ale także zakup nowych książek niezbędnych dla 
przyciągnięcia uwagi i pokonania kryzysu czytelniczego wśród dzieci i młodzieży. 

•  Bardzo zróżnicowana jest sytuacja bibliotek pod względem pomieszczeń i przestrzeni, jaką dysponują. 40% bi-
bliotekarzy i bibliotekarek zwraca uwagę na niewystarczającą ilość miejsca, którą dysponują, co w dużym stopniu 
determinuje możliwości związane z prowadzeniem przez nich działań. 

•  86% badanych bibliotekarzy deklaruje, że ich placówki posiadają komputery do prac bibliotecznych. Trzy czwarte 
placówek ma dostęp do internetu bezprzewodowego, a 64% do szerokopasmowego. 

•  Trochę ponad połowa zbadanych bibliotek szkolnych scyfryzowała swoje zasoby biblioteczne. Część bibliotek 
jest w trakcie tego procesu lub planuje jego rozpoczęcie w nieodległej przyszłości.

•  57% bibliotek szkolnych biorących udział w badaniu ma swoją stronę internetową, a 48% profil w mediach spo-
łecznościowych. 

•  Biblioteki nie mają dużych zasobów służących wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 
w ich pracy. Głównym sprzętem, którym dysponują są komputery, drukarki, głośniki i skanery. Nie jest on wystar-
czający, by biblioteki szkolne mogły pełnić funkcję multimedialnych centrów informacji. 

Główne wnioski
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•  Biblioteki szkolne nie są dostosowane do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Odpowiednio przystoso-
wane stanowiska deklaruje 11% bibliotek. Czytaki (cyfrowe odtwarzacze książek), które mogą być pomocne dla 
osób niedosłyszących, słabowidzących lub niewidomych posiada 3% bibliotek szkolnych. 

•  Nieliczna grupa bibliotek posiada dostęp do płatnych zasobów cyfrowych. Najwięcej – 13% może zaoferować 
dostęp do płatnych czasopism elektronicznych. 

•  Bibliotekarze wysoką oceniają swoje kompetencje cyfrowe. Ponad 90% deklaruje radzenie sobie z wykonywa-
niem podstawowych zadań (np. przesyłanie plików, zakładanie konta mailowego). Ponad 80% umie przygotować 
prezentacje i korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych. 75% wie, jak przygotować w bibliotece zajęcia, które 
wymagają od uczniów skorzystania z TIK. Około 60% radzi też sobie z trudniejszymi zadaniami, jak tworzenie 
i przeprowadzanie ankiet lub samodzielne tworzenie grafik. 

•  96% bibliotekarzy uznaje za co najmniej średni swój poziom znajomości prawa autorskiego i regulacji dotyczą-
cych ochrony własności intelektualnej w sieci. Około 70% uważa, że ich wiedza i kompetencje w zakresie bez-
piecznego korzystania z urządzeń technologicznych są wysokie. 

•  Wszyscy bibliotekarze i bibliotekarki wykorzystują w swojej pracy różne technologie cyfrowe. Prawie każdy uży-
wa edytorów tekstów i programów do tworzenia prezentacji, a ponad 80% oprogramowania do katalogowania 
zbiorów bibliotecznych. Ponad połowa korzysta z narzędzi do pracy projektowej, a około trzy czwarte z mediów 
społecznościowych i aplikacji do komunikacji. 

•  Bibliotekarze i bibliotekarki znają metody TIK angażujące uczniów takie jak: metoda projektu, escape room, od-
wrócona klasa/lekcja i grywalizacja. Stosunkowo rzadko jednak ich używają. 

•  Najczęściej wykorzystywanymi przez bibliotekarzy szkolnych narzędziami do tworzenia materiałów jest WordWall, 
Genially i Padlet. 

•  Najważniejszą kompetencją cyfrową, którą chcieliby rozwijać bibliotekarze jest samodzielne tworzenie materiałów 
cyfrowych – wskazało na nią 58% badanych.

•  Bibliotekarze i bibliotekarki mają spójną wizję tego, jak powinna funkcjonować biblioteka szkolna przyszłości. To 
miejsce, które łączy to, co tradycyjne z nowoczesnością i cyfrowym światem. Pełni wiele funkcji dla całej społecz-
ności: promuje czytelnictwo, prowadzi działalność kulturalną, dostarcza wiedzy i informacji, przyciąga i angażuje 
dzieci i młodzież, inspiruje, prowadzi edukację cyfrową. Ich realizacja wymaga jednak rozwiązania problemów 
systemowych, w tym przede wszystkim uwypuklenia roli biblioteki w strukturze szkoły, zapewnienia jej wystarcza-
jących zasobów kadrowych i finansowych oraz odpowiedniej przestrzeni. 

Główne wnioski
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Metodologia, cele  
i realizacja badania

 Badanie miało na celu przeprowadzenie diagnozy sytuacji, wyzwań, potencjału i potrzeb bibliotekarzy i biblio-
tekarek szkół podstawowych i ponadpodstawowych różnego typu. W szczególności miało ono odpowiedzieć na 
następujące pytania badawcze:

•  Jaka jest sytuacja bibliotek i bibliotekarzy szkolnych?

•  Jakie funkcje i role pełnią biblioteki w różnych społecznościach lokalnych?

•  Jak wygląda komunikacja i współpraca bibliotek i bibliotekarzy i bibliotekarek z różnymi instytucjami i społeczno-
ścią lokalną?

•  Jakie są główne problemy i wyzwania bibliotek i pracujących w nich osób?

•  Jakie są kompetencje cyfrowe bibliotekarzy i bibliotekarek?

•  Jaki jest potencjał transformacji bibliotek w centra cyfrowej edukacji nieformalnej w szkołach?

•  Jakiego są potrzeby bibliotekarzy i jakiego wsparcia oni potrzebują?

Realizacja badania opierała się o dwie wzajemnie uzupełniające się metody badawcze – jakościowe (indywidualny 
wywiad pogłębiony) oraz ilościowe (wywiad kwestionariuszowy z bibliotekarzami). 



Badanie jakościowe
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Badanie jakościowe

 Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dyspozycje 
do wywiadów składające się z trzech bloków pytań. Pierw-
szy z nich dotyczył ogólnej sytuacji i roli biblioteki szkolnej 
oraz bibliotekarzy. Tematem drugiego były kompetencje 
cyfrowe pracowników i  pracowniczek bibliotek oraz 
wykorzystanie TIK w  ich pracy. Trzeci blok dotyczył 
wyzwań, problemów i potrzeb bibliotek i bibliotekarzy. 

Wywiady przeprowadzono w  formie rozmowy (bezpo-
średniej, online lub telefonicznej) badacza z bibliotekarzem. 
Czas trwania jednego wywiadu wynosił zazwyczaj około 1 godziny. 
Wszystkie rozmowy zostały nagrane, a następnie odsłuchane i poddane 
analizie.

Badanie realizowano w  okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku i  objęto 
nim 11 pracowników i pracowniczek bibliotek z różnych części kraju, 
różnego typu szkół i wielkości ośrodków. 



Badanie ilościowe
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 Badanie ilościowe przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z dwóch głównych 
bloków tematycznych. Jeden z nich dotyczył sytuacji, działań i współpracy biblioteki szkolnej z otoczeniem. W dru-
gim poruszono temat kompetencji cyfrowych bibliotekarzy i bibliotekarek, wykorzystania technologii w pracy biblio-
teki oraz cyfrowych zasobów bibliotek szkolnych. 

Badanie zostało realizowane z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview), która polegała 
na samodzielnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety zamieszczonego w Google Forms przez respondenta lub 
respondentkę.

Upowszechniając informacje o badaniu, korzystano z dostępu do baz danych bibliotek Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Informacje o badaniu były również zamiesz-
czane w mediach społecznościowych m.in. na profilu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wsparcia w jego realizacji 
udzieliła także redakcja czasopisma „Biblioteka w szkole”. 

Dane gromadzono przez kilka tygodni maja i czerwca 2022 roku z zachowaniem zasady anonimowości. W efek-
cie podjętych działań zebrano opinie 423 bibliotekarzy i bibliotekarek. 97% w tej grupie stanowiły kobiety. Wśród 
badanych znalazły się osoby o bardzo zróżnicowanym stażu pracy w bibliotece, przy czym najwięcej było pra-
cujących co najmniej 16 lat (51%). Grupy osób o  młodszym stażu stanowiły od 13% do 18% bibliotekarzy.  
40% badanych łączyło pracę w bibliotece z nauczaniem jeszcze innego przedmiotu. Największa grupa bibliote-
karzy prowadziła zajęcia specjalistyczne – np. logopedyczne oraz rewalidacyjne (21%) i nauczała języka polskiego 
(18%). Po 11% bibliotekarzy uczyło jednocześnie historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych.

Kluczowe charakterystyki społeczno-demograficzne badanych ilustrują poniższe wykresy:

Badanie ilościowe

Płeć bibliotekarek/bibliotekarzy

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 

3%

97%

kobieta mężczyzna

Wykształcenie bibliotekarzy/bibliotekarek
(najwyższy ukończony poziom edukacji)

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.
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Badanie ilościowe

Staż pracy jako biblkotekarza/bibliotekarki

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 

0-4 lata

5-10 lat

11-15 lat

16-24 lata

25 lat lub więcej

25%

26%

18%

18%

13%

Czy w tym roku szkolnym łączy Pan[i]  
pracę w bibliotece z nauczaniem 
jakiegoś przedmiotu? 

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 

tak

nie

60%
40%

Jakiego jeszcze przedmiotu Pan/Pani naucza?

N=169, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. Pytanie miało formę otwartego, a odpowiedzi zostały zakodowane. 

zajęcia specjalistyczne
(logopedia/rewalidacja/pedagog)

język polski

języki obce

historia, wos

religia/etyka

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

muzyka, plastyka, technika

WDŻ

geografia

biologia

inne (np. świetlica, edukacja
regionalna, ekonomia)

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

4%

5%

6%

6%

6%

7%

11%

11%

17%

18%

21%

Wyniki prezentowane na wykresach mogą pozornie nie sumować się do 100% z powodu zaokrągleń.
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Charakterystyka
bibliotek szkolnych

 Badaniem ilościowym objęto bibliotekarzy z  różnego typu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do-
minującą grupą byli reprezentanci i reprezentantki bibliotek ze szkół podstawowych (63%). Drugą pod względem 
wielkości grupę stanowili pracownicy i pracowniczki liceów ogólnokształcących oraz zespołów szkół (15%-16%). 
Technika i szkoły branżowe były reprezentowane najrzadziej. 

Trzy czwarte bibliotekarzy, którzy wzięli udział w badaniu pracowało w szkołach liczących ponad 300 uczniów 
i uczennic, a 22% w placówkach z liczbą pomiędzy 100 a 300 dzieci. 

Najwięcej bibliotekarzy, którzy wzięli udział w badaniu pochodziło z województwa mazowieckiego (24%) i śląskiego 
(14%). Dalsze miejsca zajmowały w kolejności województwo małopolskie, lubelskie i wielkopolskie (między 8% 
a 10%). Najmniej było bibliotekarzy z województwa lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego (1%-
2%). 

Jak pokazuje poniższy wykres badani bibliotekarze pracowali w różnej wielkości ośrodkach. Najwięcej w grupie 
było osób z bibliotek szkolnych działających na wsiach oraz z największych ośrodków miejskich liczących ponad 
500 tys. mieszkańców – obie grupy stanowiły prawie połowę uczestników badania. 

W ponad połowie bibliotek szkolnych zatrudniona była 1 osoba, w 34% pracowały 2 osoby, a łącznie 9% stanowiły 
placówki, gdzie zatrudniono co najmniej 3 pracowników. 

Typ szkoły, do jakiego należy biblioteka

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 

szkoła podstawowa

liceum ogólnokształcące

zespół szkół

technikum

szkoła branżowa

inne (np. szkoła muzyczna, zespół szkolno-przedszkolny)

63%

16%

15%

1%1%3%

Liczba uczniów w szkole, 
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Charakterystyka
bibliotek szkolnych

Wielkość miejscowości, w której znajduje się 
biblioteka szkolna

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 
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N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. 
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 Najważniejsze zadania i  aktywności bibliotek szkolnych koncentrują się wokół różnych kwestii związanych 
z książką, czytelnictwem i jego promocją wśród dzieci i młodzieży. W tym obszarze mieści się zarówno wypoży-
czanie książek, ale także organizacja różnego rodzaju wydarzeń i konkursów, takich jak np. maratony czytania, 
konkursy recytatorskie czy warsztaty. W badaniu ilościowym na oba te aspekty działania bibliotek zwróciło uwagę 
odpowiednio 89% i 80% bibliotekarzy i bibliotekarek, wskazując na oba typy jako jedne z celów odwiedzania biblio-
tek szkolnych przez uczniów. Jednocześnie w tym kontekście, badani zwracali uwagę na problem utożsamiania 
pracy bibliotek szkolnych głównie z wypożyczaniem książek. Taki sposób myślenia towarzyszy także osobom 
kierującym szkołami, co przekłada się m.in. na umiejscowienie i pozycję bibliotek w strukturze szkoły. Jak powie-
działa jedna z badanych: jesteśmy podawaczami od książek (…), ale ja się nigdy nie zgodzę z tym, że bibliotekarz 
to taki podajnik książek. Dla mnie bibliotekarz to ktoś, kto ma przeprowadzić taką inicjację czytelniczą, czyli znaleźć 
klucz do dziecięcych serc i dusz, żeby one widziały bibliotekę nie jako miejsce, gdzie stoją książki, tylko my mamy 
tak zaczarować dzieci, że one widzą pulsowanie historii pod okładkami książek….to jest pokazanie, że czytelnictwo 
daje nam super moc (…) a podajnikiem książek może być każdy. 

Inna z badanych stwierdziła: Nasza rola jest niezauważona przez dzieci i rodziców. Część osób nie wie nawet, że 
my jesteśmy nauczycielkami. W stereotypowe ramy jest ten bibliotekarz włożony. Ludzie nie mają świadomości, że 
z nami można porozmawiać nie tylko o wypożyczaniu książek. 

W tym kontekście często niedostrzegana lub umniejszana jest rola i szersze działania bibliotek szkolnych 
wokół czytelnictwa i różnych sposób zachęcania uczniów do sięgania do świata książek. Podobnie rzadziej ko-
jarzona jest z pracą bibliotek szkolnych ich funkcja jako przewodnika w poruszaniu się po świecie wiedzy 
i  informacji, wyszukiwania materiałów źródłowych, dzielenia się wiedzą, chociaż w badaniu ilościowym 
aż 81% bibliotekarzy wskazało na częste udzielanie uczniom wsparcia i pomocy przez bibliotekarzy. Przy 
czym, jak wynika z badań jakościowych, zakres wsparcia udzielanego przez bibliotekarzy ma bardzo szeroki cha-
rakter. Bibliotekarz i bibliotekarka to także powiernik, osoba, której często można opowiedzieć o problemach oso-
bistych, rodzinnych i znaleźć poradę: Lubią tu dzieciaki spędzać też czas na przerwie i poczytać, porozmawiać 
o swoich radościach i smutkach.

Uczniowie często odwiedzają też biblioteki szkolne by wykonywać prace zespołowe, spotykać się z innymi 
uczniami (73% wskazań), spędzać z nimi czas, ale także uczyć się samodzielnie (66%). Rzadziej korzystają 
z książek biblioteki na miejscu (na taki cel odwiedzania bibliotek zwróciło uwagę w badaniu około 40% biblioteka-
rzy), co jak wynika z badań jakościowych w wielu wypadkach może wynikać po prostu z braku odpowiedniej prze-
strzeni, by zorganizować w bibliotekach szkolnych czytelnie, strefy ciszy, które umożliwiłyby uczniom na przykład 
swobodną lekturę. Co czwarty bibliotekarz jako częsty cel wizyt uczniów w bibliotece wymienił także korzystanie 
przez nich z komputerów, ksera, drukarki oraz internetu. W takim wypadku biblioteka może pełnić rolę multime-
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dialnego źródła informacji, ale jak pokazują wywiady, w tym zakresie bardzo wiele zależy od posiadanych przez nią 
zasobów – dostępności sprzętu wystarczającej jakości oraz fizycznej przestrzeni, by umożliwić uczniom korzysta-
nie z niego. Z niewielką dostępnością zasobów, takich jak gazety, czasopisma, filmy lub nagrania muzyczne wiązać 
należy także rzadkie korzystanie z nich przez uczniów w bibliotekach. W badaniu ilościowym częste korzystanie 
z książek elektronicznych (e-booków) i audiobooków jako cele wizyt uczniów zadeklarowało jedynie 2-3% bibliote-
karzy i bibliotekarek. 

Analizując role pełnione przez biblioteki szkolne warto też odnieść się do wypowiedzi bibliotekarzy w  badaniu 
jakościowym, gdzie mocno wybrzmiała także ich funkcja wspierania innych pracowników szkoły w przygoto-
waniu materiałów, organizacji różnych wydarzeń lub wycieczek szkolnych: My jako bibliotekarze często wykonuje-
my prace różne, np. wyjeżdżamy z uczniami na wycieczki. Opiekujemy się nimi na różnych wyjściach. Zajmujemy 
się organizacją, przeprowadzeniem różnych konkursów. Bibliotekarze i bibliotekarki wskazywali także na praktykę 
przydzielania im niepłatnych zastępstw w ramach godzin ich pracy, co skutkuje tym, że nie mają oni czasu na 
realizację własnych zadań. 

Biblioteki są też w niektórych placówkach, jak ujęła to jedna z badanych, „formą zapchaj dziury” – pełnią funkcje świe-
tlic, przechowalni, magazynów i składów na rzeczy, z którymi nie ma co zrobić, co zdaniem badanych jest również 
odzwierciedleniem niskiej pozycji bibliotek w strukturach szkół, o czym będziemy szerzej pisać w dalszej części raportu. 

Jaki obraz działań prowadzonych przez biblioteki szkolne wyłania się z przeprowadzonych badań?

Przede wszystkim warto podkreślić, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie realizowane wio-
sną 2022 roku aż 95% zadeklarowało aktywność w zakresie podejmowania różnych inicjatyw samodzielnie 
lub we współpracy z innymi instytucjami. Potwierdza to pełnienie przez nie roli nie tylko jako miejsc służących 
wypożyczaniu książek. Najczęściej biblioteki organizują różnego rodzaju imprezy biblioteczne o różnym cha-
rakterze, takie jak festyny, obchody świąt, festiwale biblioteczne. Wśród tego typu wydarzeń, w wywiadach, 
bibliotekarki i bibliotekarze wymieniali m.in. akcje „Czytam na przerwie”, „Czytanie ma moc”, konkursy recytator-
skie, wydarzenia z okazji Dnia Książki, „Narodowe Czytanie”, „Randka z książką”, „Noc bibliotek”. Część z nich 
organizowana jest dorywczo, inne mają charakter cykliczny. Jedna z bibliotekarek, z którą prowadzono wywiad, 
wskazała, że stara się organizować jakąś akcję biblioteczną raz w miesiącu i włączać w nią różne osoby – zarów-
no czytające, jak i niekorzystające na co dzień z biblioteki, co docelowo ma także służyć przyciągnięciu nowych 
czytelników. Prawie dwie trzecie bibliotek zaangażowana jest w organizowanie wystaw, a prawie 60% w różne 
akcje charytatywne. Aktywność bibliotek w podejmowaniu różnych przedsięwzięć w dużej mierze determi-
nują fundusze, o których szerzej będzie mowa w dalszej części opracowania. W przypadku braku dodatkowego 
dofinansowania np. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, część z nich nie ma żadnego lub ma bardzo 
okrojony budżet na własne działania. 

Rola i działania  
bibliotek szkolnych
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Badanie przeprowadzone już po wybuchu wojny w Ukrainie pokazuje też dużą aktywność bibliotek szkolnych 
w kontekście wspierania i organizowania pomocy dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy (58% wskazań). 
Jak powiedziała jedna z badanych, w tym czasie, biblioteka stała się przystanią dla dzieci z Ukrainy.

Rzadszą formą działań podejmowanych przez biblioteki jest organizacja spotkań autorskich, wykładów, prelekcji, 
prezentacji, koncertów lub przedstawień. W tym wymiarze jednak, biblioteki często uczestniczą w tym, co dzieje 
się na poziomie szkoły, co organizują inni nauczyciele, ale też na przykład inne okoliczne biblioteki, w tym biblioteki 
publiczne. 

Najrzadziej bibliotekarze wymieniali działania związane z organizacją lub współorganizacją kursów komputerowych 
(4%). Jak pokażemy w dalszej części raportu, ma to duży związek z wieloma czynnikami, wśród których należy wy-

Rola i działania  
bibliotek szkolnych
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Jakie inicjatywy podejmowała samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami
biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje, w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

N=423, źródło: badanie CAWI,  Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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mienić m.in. niedoinwestowanie bibliotek szkolnych 
pod względem funduszy, wyposażenia, ale także 
brak miejsca i odpowiednio licznej kadry. 

Biblioteki szkolne działają w strukturach szkoły 
i  koncentrują swoją aktywność przede wszyst-
kim w  obrębie własnej placówki i  dla osób 
bezpośrednio związanych ze szkołą – uczniów 
i  rodziców. Około jednej czwartej z  nich wycho-
dzi z  inicjatywami poza szkołę, kierując je do spo-
łeczności lokalnej poprzez podejmowanie działań 
edukacyjnych lub kulturalnych. W  ramach pytania 
otwartego, w którym bibliotekarze zostali poprosze-
nie o wskazanie, jakie to były działania, pojawiło się 
kilkadziesiąt bardzo różnorodnych aktywności: kon-
certy dla uchodźców z  Ukrainy, czytanie w  języku 
polskim i ukraińskim, spotkania z przedszkolakami 
i  konkursy czytelniczo-plastyczne dla przedszkoli, 
spacery literackie, konkursy recytatorskie, wspólne 
pisanie bajek z dziećmi spoza szkoły, udział w Na-
rodowym Czytaniu wspólnie z mieszkańcami spo-
łeczności, współorganizacja festynu rodzinnego, 
sprzątanie cmentarzy, kiermasz książek, włączenie 
się w akcję „Super Czytelnik”, „Czytaj.pl” i „Jak nie 
czytam, jak czytam”, zbiórka książek dla szpitali i hospicjum, przedstawienia teatralne, spotkanie z pisarzem/pi-
sarką, spotkanie z poezją dla seniorów, koncerty muzyczne, akcje wolontariackie, konkurs warcabów, spotkania 
informacyjne na temat działania biblioteki, zalet czytania książek i literatury dostępnej także dla rodziców, warsztaty 
rękodzieła, dyskusyjny klub książki, otwarte wykłady, gra miejska, rajd, akcje dla osób z niepełnosprawnościami. 
Przytoczone przykłady pokazują z jednej strony bogactwo tych działań, ale też możliwości, które biblioteki mogą 
wykorzystać, by wychodzić ze swoimi działaniami poza szkoły. Rola i działania  

bibliotek szkolnych

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje,
podejmowała działania lub inicjatywy 
edukacyjne, kulturalne  dla osób spoza 
szkoły i/lub społeczności lokalnej?  

N=423, źródło: badanie CAWI,  Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.  
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 Prowadząc swoje działania 98% bibliotek deklaruje współpracę z innymi instytucjami lub organizacjami. 
Głównymi partnerami bibliotek jest samorząd szkolny, inne biblioteki publiczne i rada rodziców. Współpra-
cuje z nimi co najmniej dwie trzecie bibliotek. W tym kontekście wskazania na samorząd szkolny oraz radę rodziców 
potwierdzają osadzenie działań bibliotek szkolnych w placówkach, do których przynależą oraz ich zaangażowanie 
w życie szkoły. Warto podkreślić, że istotną rolę w nawiązaniu kontaktu z  rodzicami odgrywa upowszechniona 
zwłaszcza w czasie pandemii komunikacja bibliotek poprzez media społecznościowe. Umożliwiła ona bardziej bie-
żące informowanie o działaniach bibliotek i jednocześnie włączenie rodziców w przekazywanie uczniom ważnych 
informacji o tym, co dzieje się w bibliotece. 

Biblioteki publiczne są najczęściej wskazywanym partnerem zewnętrznym placówek szkolnych (71% wska-
zań). Potwierdzają to także badania jakościowe, z których wynika jednakże, że współpraca ta opiera się bardziej na 
korzystaniu z oferty bibliotek publicznych, udziale w organizowanych przez nich akcjach, wydarzeniach i zajęciach 
dla dzieci niż wspólnej organizacji jakichś przedsięwzięć. Bibliotekarze podkreślali przy tym dużą lepszą sytuację 
finansową, kadrową, ale także dostępność atrakcyjniejszej oferty książkowej bibliotek publicznych: w bibliotekach 
publicznych biją nas na głowę. Mają dofinansowanie, książki, czytniki. Dla bibliotek szkolnych, ich sytuacja jest 
ważnym punktem odniesienia i aspiracji. Jednocześnie rozmówcy podkreślali, że biblioteki szkolne i publiczne nie 
są dla siebie konkurencją, ale się wzajemnie uzupełniają: Ja jestem tutaj na miejscu przed południem, a potem jest 
biblioteka publiczna południami. 

Połowa badanych bibliotek deklaruje także współpracę z innymi bibliotekami szkolnymi. Rozmówcy wskazywali tu 
przede wszystkim na kontakty z innymi bibliotekarzami, sieciowanie i wymianę pomysłów. W jednej z badanych 
szkół, taka sieć obejmuje wielu bibliotekarzy szkolnych gminy. Jak powiedziała rozmówczyni: kiedy ktoś z nas po-
trzebuje pomocy, zdzwaniamy się, udzielamy sobie informacji i to jest bardzo fajne. Nie jest to jednak ich zdaniem 
powszechne. Dużo zależy od inicjatywy konkretnego bibliotekarza i chęci poszukiwania informacji o możliwościach 
takiej współpracy.

W wywiadach jakościowych pojawił się też wątek współpracy bibliotekarzy z bibliotekami spoza najbliższego 
otoczenia oraz zagranicy. W tym kontekście rozmówcy, podkreślali, że taka forma relacji jest rzadka. Ma miejsce 
głównie przy okazji realizacji projektów (takich jak na przykład Erasmus). Jest wówczas okazja do poznawania 
nowych miejsc i  inspiracji tym, co robią inni bibliotekarze. Po zakończeniu projektów kontakty nie są już jednak 
kontynuowane.

Około połowy bibliotek deklaruje też kontakty z  organem prowadzącym, a  więc samorządami lokalnymi. 
W wywiadach jakościowych pojawił się przykład takiej współpracy polegający na wspólnej organizacji „Narodowe-
go Czytania”, które było częścią Dożynek Gminnych. Bibliotekarka, która opowiadała o tym przykładzie, podkreśla-
ła przy tym znaczenie pokazywania samorządom wpływu działań bibliotek szkolnych na promowanie edukacji na 
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terenie gminy. To stwarza możliwość budowania ich pozycji, prestiżu i znaczenia w środowiskach lokalnych. 

Z badania ilościowego wynika, że ważnym partnerem dla bibliotek są także koła wolontariatu (48% wska-
zań). Jest to przede wszystkim współpraca z uczniami z samej szkoły. W jednej z rozmów pojawił się przykład 
zainicjowania przez bibliotekę działającego oddolnie i na zasadzie wolontariatu „Klubu Przyjaciół Biblioteki”, który 
skupia kilka osób zajmujących się zarówno wspieraniem promocji czytelnictwa, organizowanych przez bibliotekę 
wydarzeń, robieniem porządków, czy wydawaniem gazetki. Jak powiedziała bibliotekarka: są to jej wysłannicy 
w szkole. W innym wywiadzie, bibliotekarka wskazała na organizowane przy wsparciu wolontariatu szkolnego akcje 
zbierania książek dla biblioteki, które stanowią ważne źródło ich pozyskiwania w sytuacji braku środków na zakup 
nowości czytelniczych. 

Rzadszym partnerem we współpracy są organizacje społeczne, z którymi podejmuje jakieś działania około 
jednej piątej placówek. 18% zadeklarowało także współpracę z innymi szkołami. Sporadyczna jest współpraca 
z biznesem. Wskazało na nią jedynie 2% badanych. 

Z jakimi organizacjami/instytucjami współpracowała  biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje, w ciągu 12 ostat-
nich miesięcy?

samorząd szkolny 74%

biblioteka lub biblioteki publiczne 71%

rada rodziców 64%

organ prowadzący 52%

inne biblioteki szkolne 50%

koło wolontariatu 48%

organizacje społeczne/pozarządowe 21%

inne szkoły 18%

biznes/przedsiębiorcy 2%

biblioteka nie współpracowała z innymi organizacjami/instytucjami 2%

klub rodziców 1%

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Współpraca i komunikacja 
bibliotek szkolnych 
z otoczeniem

Komunikacja bibliotek szkolnych z otoczeniem odbywa się przede wszystkim poprzez samą szkołę i  jej 
uczniów, a także stronę internetową. Około połowy wykorzystuje w tym celu swój profil w mediach społeczno-
ściowych, a 44% badanych służy do tego Portal Librus. 41% wykorzystuje w tym celu rodziców uczniów. 

Szczególnie aktywność w mediach społecznościowych jest postrzegana przez bibliotekarzy jako szansa lepszego 
i bieżącego komunikowania działań otoczeniu: Społeczność wie o bibliotece od czasów pandemii, kiedy mogłam 
utworzyć nasz profil na FB. Wcześniej informacje o bibliotece były umieszczone na stronie szkoły, ale bardzo mnie 
to denerwowało, bo wszystko działo się z opóźnieniem. Dlatego zależało mi, żeby założyć profil biblioteki, żeby 
wszystko mogło być tam pokazywane na bieżąco (…). 

Natomiast biblioteki rzadko wykorzystują do komunikowania się ze społecznością lokalną inne podmioty, w tym 
biblioteki publiczne lub organ prowadzący. Takie rozwiązania stosuje między 12% a 14% z nich, a co dziesiąta wy-
korzystuje w tym celu bezpośredni kontakt z mieszkańcami. 

79%

72%

68%

52%

44%

41%

14%

12%

11%

2%
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W jaki sposób biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje, 
komunikuje się z otoczeniem i społecznością lokalną?

N=423, źródło: badanie CAWI,  Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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 Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że w przypadku prawie 60% bibliotek szkolnych aktywność 
definiowana jako liczba działań lub inicjatyw na przestrzeni ostatnich 5 lat zwiększyła się. Jednocześnie 
45% badanych jest zdania, że ogólnie zwiększyła się też rola pełniona przez bibliotekę w szkole. Około 
jedna czwarta bibliotekarzy i bibliotekarek uznaje, że pozostała ona bez zmian. 18% uznaje, że nastąpiło w tym 
wymiarze pogorszenie.

 Z wywiadów jakościowych wynika, że na osłabienie roli bibliotek wpłynęła likwidacja gimnazjów, w których była 
ona częściej doposażana w nowości i atrakcyjną dla młodzieży literaturę. Była też centrum informacyjnym w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Obecnie w części szkół, kadra zarządzająca nie dostrzega potencjału bibliotek 
(jako wyzwanie wskazało na ten aspekt 35% badanych), co przekłada się na ich niską pozycję, przypisywane 
im zadania, ale też miejsce, które szkoła przeznacza na funkcjonowanie bibliotek. Stają się one „przechowalnią”, 
„świetlicą”, dla dzieci, które na przykład nie uczęszczają na lekcje religii lub kończą im się zajęcia: Dzieci mówią 
do nas, że idą do świetlicy, przeczekać. Mam takie poczucie, że jesteśmy przechowalnią….i teraz, kiedy są dzieci 
z Ukrainy i nie ma co z nimi zrobić, to też się mówi – niech idą do świetlicy…

Bibliotekarze i bibliotekarki mówią o sobie, że stali się też „składzikami” na podręczniki szkolne. Otrzymali nowe 
zadanie zajmowania się wszystkim, co związane z przyjęciem i dystrybucją podręczników, w tym ich opieczętowa-
niem, wpisania do inwentarza, nadaniem numerów (z ich relacji wynika, że zajmuje im to około 2 miesięcy pracy). 

Najmniej optymistycznie oceniany jest wymiar finansowy funkcjonowania bibliotek. 27% wskazało, że uległ 
on poprawie, a 35%, że dofinansowanie bibliotek szkolnych zmniejszyło się. Brak wystarczających funduszy na 
prowadzenie działań został też wskazany przez aż 76% bibliotekarzy jako najważniejsze wyzwanie, przed którym 
stoją. Istotne w tym kontekście jest to, że biblioteki nie mają zagwarantowanych funduszy w budżecie szkoły. Sy-
tuacja placówki determinuje więc w sposób bezpośredni ich sytuację finansową, a w związku z trudną sytuacją 
szkół w tym zakresie, biblioteki często nie mogą liczyć na finansowe wsparcie ich działań. Trudno też im planować 
działania w  sytuacji braku stałego przydziału środków na bibliotekę w  budżecie szkoły. Jak powiedziała jedna 
z badanych, co roku trzeba chodzić, dopytywać. Gdybym wiedziała, jakie otrzymam środki, mogłabym chociaż 
zamówić prenumeratę czasopism dla dzieci. Z relacji bibliotekarzy wynika, że brakuje środków nie tylko na pla-
nowanie działań, ale także zakup książek i nowości, co bezpośrednio przekłada się na niższe zainteresowanie 
dzieci i młodzieży biblioteką. W niektórych wypadkach zbiory uzupełniane co kilka lat w zależności od pozyskania 
dofinansowania zewnętrznego głównie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa1. W międzyczasie nato-
miast biblioteki bazują na tym, co trafia do nich z darów, zbiórek lub dzięki wsparciu rady rodziców. By pozyskać 
nowe zasoby jedna z bibliotek zorganizowała kiermasz książek dla dorosłych, który pozwolił jej zakupić nowości. 

1 Por. https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
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Niewystarczające fundusze uniemożliwiają też wyposażenie bibliotek – 55% pracowników wymieniło ten problem 
wśród trzech najważniejszych wyzwań placówek. Biblioteki korzystają przede wszystkim z  tego, co uda im się 
otrzymać od szkoły. Główną szansą na zakup nowego wyposażenia są według badanych środki ze wspomnianego 
wyżej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Wśród istotnych wyzwań działania bibliotek szkolnych, ich pracownicy i pracowniczki podkreślają też problem kry-
zysu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (57% wskazań). Jest to obok braku środków najpoważniejszy zda-
niem bibliotekarzy problem, na jaki napotykają w swojej działalności. Jest on szczególnie zauważalny w starszych 
klasach, co zdaniem bibliotekarzy należy wiązać z jednej strony z brakiem wystarczającej oferty bibliotek w zakre-
sie literatury, która byłaby atrakcyjna dla młodzieży, z drugiej przeładowaniem podstawy programowej, ogromną 
ilością zajęć i zadań, które mają starsze dzieci i które nie pozwalają im znaleźć czasu na spędzanie czasu z książką 
inną niż lektura. Na to nakłada się także zmiana wzorców spędzania czasu wolnego przez młodzież, w tym coraz 
większe znaczenie, jakie odgrywają w nim nowe technologie i przyzwyczajenia (zwłaszcza po pandemii) do korzy-
stania z materiałów, w tym książek w postaci cyfrowej, których wiele z bibliotek nie posiada. 

Prawie 40% bibliotekarzy zwraca też uwagę na zbyt małą wielkość pomieszczenia, w którym funkcjonuje bi-
blioteka. Jak pokazują wywiady, sytuacja bibliotek w tym zakresie jest rzeczywiście bardzo różna. Część z nich ma 
do swojej dyspozycji dwa pomieszczenia, z których jedno może być przeznaczone na czytelnię i strefę relaksu lub 
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funkcjonowanie centrum multimedialnego. Ale niektóre zajmują bardzo niewielką przestrzeń, w której można zmie-
ścić jedynie na przykład dwa stoliki, co stanowi istotne ograniczenie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu w takiej 
przestrzeni jakichś aktywności. Miejsce, które zajmuje biblioteka w szkole bardzo dużo mówi zdaniem badanych 
o jej pozycji: Wiem, że są biblioteki w jakichś piwnicach, z rurami, gdzie co chwilę płyną ścieki. Tak jak jakby wiele 
osób nie czuło, że biblioteka ma znaczenie i że ma moc. Czytanie to narzędzie wyrównywania szans…to może być 
miejsce do warsztatów….biblioteka to miejsce, w którym można być przez duże B…

Wśród wyzwań bibliotek szkolnych pojawił się też problem wynikający z braków kadrowych. (23% wskazań). Jak po-
kazuje przeprowadzone badanie ilościowe, w 56% zbadanych bibliotek pracuje tylko 1 osoba. Czasami jest ona zatrud-
niona w  wymiarze niepełnego 
etatu, co w znacznym stopniu 
determinuje ograniczone możli-
wości podejmowania przez nią 
działań. Jak podkreśliła jedna 
z bibliotekarek: nie ma przepi-
sów regulujących zatrudnie-
nie bibliotekarzy w  szkołach, 
czyli na przykład nie ma prze-
pisów regulujących, ile musi 
być uczniów w  szkole, żeby 
mieć cały etat. To jest robione 
na czuja, jak organ prowadzą-
cy ma pieniądze, chce lub nie 
chce. My nie mamy żadnego 
narzędzia, żeby się obronić. 
Często bibliotekarze pracują 
ponad siły, bo czasami uważa 
się, że na przykład wystarczy 
tylko pół etatu, żeby to wszyst-
ko ogarnąć. 
Z  kolei na najdalszych miej-
scach w  hierarchii wyzwań 
znalazły się kwestie związa-
ne m.in. z  brakiem szkoleń 

niewystarczające fundusze
na prowadzenie działalności

kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

brak nowoczesnego wyposażenia

zbyt mała wielkość pomieszczenia

niedocenianie roli biblioteki przez
dyrekcję szkoły

zbyt nieliczna kadra pracująca w bibliotece

brak szkoleń, możliwości rozwijania się
bibliotekarzy

niewystarczające kompetencje
cyfrowe bibliotekarzy

brak wizji i pomysłów na działanie biblioteki

biblioteka nie ma żadnych wyzwań

brak lub niewystarczające kontakty
z innymi bibliotekami i bibliotekarzami

Jakie są 3 największe wyzwania biblioteki szkolnej, 
w której Pan[i] pracuje? 

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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i możliwości rozwijania się bibliotekarzy oraz niewystarczające kompetencje cyfrowe pracowników i pracowniczek 
bibliotek (odpowiednio 10% i 7% wskazań). Warto też zwrócić uwagę, że jedynie 4% badanych wskazało jako 
wyzwanie brak wizji i pomysłów na działania biblioteki szkolnej. 
W kontekście wyzwań i trudności bibliotek w wywiadach jakościowych pojawił się ponadto problem niedociera-
nia i braku informacji o tym, co dzieje się w innych bibliotekach szkolnych, co mogą robić, jak się rozwijać 
i skąd pozyskiwać wsparcie. 

O funkcjonowaniu, działaniach biblioteki szkolnej i jej roli w społeczności szkolnej i lokalnej w bardzo dużej 
mierze decyduje osoba bibliotekarza lub bibliotekarki. W praktyce to od niej bardzo wiele zależy – to, co bi-
blioteka robi, jak widzi swoją rolę i aktywność. Bibliotekarze dostrzegają swoje znaczenie w tym zakresie. Aż 88% 

z  nich postrzega samych 
siebie i  własne zaanga-
żowanie jako główny atut 
biblioteki i  jedną z  trzech 
najmocniejszych stron pla-
cówki. Znaczenie ma tu m.in. 
doświadczenie w prowadze-
niu różnych zajęć dla uczniów 
– za mocną stronę uznało je 
71% badanych. 

Inne propozycje atutów bi-
blioteki wymieniane były 
przez badanych kilkukrotnie 
rzadziej. 35% pracowników 
bibliotek wskazało na do-
brze zorganizowaną i przyja-
zną przestrzeń tych miejsc. 
Czwartą pozycję pod wzglę-
dem częstości wskazań 
miały wysokie kompetencje 
cyfrowe bibliotekarzy (32%), 
które także przekładają się 
na możliwości tworzenia 

zaangażowany bibliotekarz/bibliotekarka

doświadczenie w prowadzeniu różnych
zajęć dla uczniów

wysokie kompetencje cyfrowe
bibliotekarza/bibliotekarki

kontakty z innymi bibliotekami

kontakty z instytucjami innymi niż biblioteki

rozpoznawalność w społeczności lokalnej

sprzęt, jakim dysponuje biblioteka
(np. komputery)

biblioteka nie ma mocnych stron

dobrze zorganizowana przestrzeń,
w której każdemu chce się przebywać
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Jakie są Pan[i] zdaniem 3 najważniejsze mocne 
strony biblioteki, w której Pan[i] pracuje?

N=423, źródło: badanie CAWI,  Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022. W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.



„Podcięte skrzydła”
Sytuacja, wyzwania i potencjał 
bibliotekarek i bibliotekarzy 
oraz bibliotek szkolnych

32

oferty przez biblioteki. Rzadziej jako potencjał bibliotekarze wymieniali sieć kontaktów posiadanych przez biblio-
teki z innymi instytucjami oraz rozpoznawalność w społeczności lokalnej, co dobrze koresponduje z wynikami 
prezentowanymi we wcześniejszych częściach raportu. Biblioteki zazwyczaj bowiem działają samodzielnie w ob-
rębie szkoły. Współpraca i kontakty z innymi instytucjami stanowią uzupełnienie, ale nie trzon tej aktywności. Przy 
czym współpraca ta odbywa się zazwyczaj poza szerszym udziałem społeczności lokalnej, co wyjaśnia relatyw-
nie niewielki odsetek wskazań na rozpoznawalność w otoczeniu jako mocną stronę bibliotek szkolnych. Warto 
zauważyć też, że ostatnią pozycję wśród wymienionych w pytaniu ośmiu mocnych stron bibliotek szkolnych zajął 
sprzęt, jakimi one dysponują. Przyjrzyjmy się zatem zasobom posiadanym przez biblioteki, w tym także doty-
czących posiadanego sprzętu. 

Sytuacja, wyzwania 
i potencjał bibliotek 
szkolnych
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 Na potencjał bibliotek szkolnych oraz możliwości prowadzenia przez nich działań, budowania pozycji i rozpozna-
walności wpływają także posiadane przez nie zasoby materialne – urządzenia, wyposażenie, dostępne technologie, 
które mogą wykorzystać w swoim funkcjonowaniu. 

Zdecydowana większość (86%) bibliotek posiada komputery wykorzystywane do prac bibliotecznych, 
a nieco ponad połowa dysponuje katalogami online. Pozostała część korzysta jeszcze z katalogów kartko-
wych. Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne zadeklarowało 48% bibliotekarzy. Jed-
nocześnie z przeprowadzonych wywiadów wynika, że bibliotekarze uznają proces cyfryzacji zasobów bibliotek za 
nieuchronny w niedługiej już przyszłości. W przypadku niektórych bibliotek ważna w tym kontekście okazała się 
pandemia, kiedy znaleźli więcej czasu na podjęcie się tego zadania. Inni są w trakcie tego procesu lub planują go.

Zasoby bibliotek szkolnych

komputery wykorzystywane
do prac bibliotecznych

dostęp do bezprzewodowego internetu

dostęp do szerokopasmowego internetu

stronę internetową

komputery podłączone do internetu
dostępne dla czytelników

katalogi on-line

profil w mediach społecznościowych
(np. na Facebooku)

możliwość zdalnego składania zamówień
na materiały biblioteczne

stanowiska przystosowane
dla osób z niepełnosprawnościami

Czy biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje posiada? 
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Zasoby bibliotek szkolnych

Innym ważnym aspektem jest dostęp bibliotek szkolnych do internetu. Trzy czwarte badanych placówek po-
siada dostęp do bezprzewodowego, a 64% do szerokopasmowego internetu. Komputery z dostępem do 
internetu dla czytelników ma nieco ponad połowa (54%) bibliotek. 

Biblioteki tworzą też różne kanały służące komunikacji i przekazywaniu informacji o swoich działaniach. Większość 
z nich ma swoją stronę internetową. Około połowy także profil w mediach społecznościowych. Nieliczna 
grupa bibliotek posiada stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, co wpływa na ogra-
niczone możliwości korzystania z nich przez uczniów i uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Biblioteki nie posiadają 
natomiast dużych zaso-
bów, które mogą służyć 
zastosowaniu technologii 
informacyjnych i  komu-
nikacyjnych w  ich pracy. 
Podstawowy sprzęt, którym 
dysponują to komputery. 
Prawie połowa z  nich po-
siada na stanie 1-2, a 43% 
więcej niż 3. Jednocześnie 
warto zwrócić uwagę, że 
aż 9% bibliotek zade-
klarowało, że nie ma ani 
jednego komputera. Z ba-
dań jakościowych wynika 
ponadto, że część sprzę-
tu komputerowego jest już 
przestarzała, wolno działa, 
co zniechęca uczniów do 
szukania informacji w  bi-
bliotece. Obok komputera 
najczęściej posiadanym 
urządzeniem są drukarki, 
które posiada 87% bada-
nych bibliotek szkolnych. 

komputer

drukarka

głośniki

skaner

laptop, netbook, notebook

projektor multimedialny

ekran projekcyjny

kamera

tablet

czytnik e-booków

tablica interaktywna

smartfon

robot (np. Dash and Dot, Photon)

rzutnik pisma

VR (Virtual Reality), np. Google VR

Czytaki

urządzenie lub oprogramowanie
do wideokonferencji

Jakimi urządzeniami służącymi zastosowaniu TIK
dysponuje obecnie biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje?
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Zasoby bibliotek szkolnych

Około 60% z nich ma także głośniki 
i  skanery, a  około połowa laptopy, 
netbooki lub notebooki. Spośród 
wymienionych w pytaniu innych 12 
urządzeń, tylko około co 4 biblioteka 
posiada jeszcze projektor multime-
dialny i ekran projekcyjny. Pozosta-
łe wskazane w  pytaniu urządzenia 
takie jak tablet, czytnik e-booków, 
tablica interaktywna, rzutnik czy ro-
boty są rzadkością w  bibliotekach. 
Ma je tylko od kilku do 10% procent 
bibliotek. Czytaki dla osób z niepeł-
nosprawnościami posiada 3% ba-
danych bibliotek szkolnych. 

Jak podkreślają bibliotekarze te naj-
bardziej podstawowe urządzenia, 
takie jak komputer, drukarka czy 
skaner pomagają wypełniać bibliote-
kom ich funkcje administracyjne, ale 
są niewystarczające, by bibliote-
ki mogły pełnić role multimedial-
nych centrów informacji. Do tego 
zdaniem bibliotekarzy potrzebne 
są m.in. tablice interaktywne, duże 
monitory do komputerów, kame-
ry i  przede wszystkim sprzęt, który 
działa, jest dobrej jakości i można na 
nim sprawnie pracować. Biblioteka-
rze liczą na uzupełnienie niezbędne-
go wyposażenia dzięki Laborato-

płatne czasopisma
elektroniczne

płatne bazy danych

płatne audiobooki

płatne e-booki

płatne e-materiały edukacyjne (jak np.
scenariusze lekcji, filmy edukacyjne, prezentacje)

Czy biblioteka szkolna, w której Pan[i] pracuje, 
ma dostęp do następujących płatnych zasobów cyfrowych? 
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85%
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94%

95%

96%

2%
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2,5%

2%

Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneDrive)

Mol Net

e-biblio

Google Workspace (G-Suite)

Zoom

Brak licencji

Bibliotekarz.Net

Libra Net

Sowa

Patron

Licencje na jakie oprogramowanie ma biblioteka,
w której Pan[i] pracuje?
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Zasoby bibliotek szkolnych

riom Przyszłości – inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, która ma pomóc szkołom podstawowym w pozyskaniu sprzętu służącego m.in. do 
nagrań (kamery, mikrofony), drukarek 3D czy robotów1. 

W kontekście posiadanych zasobów warto też zwrócić uwagę na dostęp do płatnych zasobów cyfrowych oraz 
oprogramowanie, jakim dysponują biblioteki szkolne. 

Jak wynika z badania ilościowego, nieliczna grupa badanych bibliotek szkolnych posiada dostęp do różnego 
rodzaju płatnych zasobów cyfrowych. Najwięcej z nich może korzystać z płatnych czasopism elektronicznych, ale 
jest to tylko 13% ogółu. 8% ma dostęp do płatnych materiałów edukacyjnych, jak na przykład scenariusze lekcji, 
filmy edukacyjne czy prezentacje. Płatne bazy danych, audiobooki czy e-booki ma jedynie 2%-3% placówek. 

Najbardziej popularną licencją oprogramowania, z której korzystają biblioteki szkolne jest Microsoft Offi-
ce. Ma je 75% badanych placówek. Nieco ponad połowa bibliotek posiada też licencję na Mol Net – program do 
obsługi bibliotek szkolnych, a 22% dostęp do e-biblio, który umożliwia m.in. opracowywanie księgozbiorów, ich 
ewidencjowanie oraz udostępnianie czytelnikom. Dostęp do G-Suite ma co jedenasta biblioteka, a Zooma 6%. 
Tylko 1% bibliotek korzysta z  innego specjalistycznego oprogramowania dla bibliotek, jak Bibliotekarz.net, Libra 
Net czy Sowa. 

2 Por. https://www.gov.pl/web/laboratoria
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 Na możliwości transformacji cyfrowej bibliotek szkolnych duży wpływ wywierają zarówno posiadane przez nich 
zasoby materialne, jak i kompetencje cyfrowe ich pracowników i pracowniczek. 

Bibliotekarze dość wysoko oceniają swoje kompetencje cyfrowe. 83% badanych poproszonych o dokonanie 
samooceny na skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza bardzo wysokie kompetencje, wybrało co najmniej 6, a około 
1/3 badanych 9 lub 10. Najniższe oceny (do 4) wskazało 7% bibliotekarzy. Wysoko oceniali swoje kompetencje 
także rozmówcy i rozmówczynie, z którymi przeprowadzano wywiady jakościowe. 

Deklaracje w  zakresie posiadanych wysokich kompetencji cyfrowych znajdują potwierdzenie w  odpowiedziach 
na pytanie o to, co bibliotekarze i bibliotekarki umieją zrobić na komputerze lub urządzeniach mobilnych, takich 
jak smartfon lub tablet. Spośród 22 wymienionych zadań i czynności, co najmniej 54% badanych wskazało na 
umiejętność wykonania aż 20 z nich. Ponad 90% bibliotekarzy potwierdza umiejętność radzenia sobie z wy-
konywaniem podstawowych zadań, takich jak pisanie tekstu z pomocą edytora, przesyłanie plików, wyszukiwa-
nie informacji w internecie, zakładanie konta mailowego czy zapisywanie zdjęć na komputerze. Ponad 80% umie 
przygotować prezentację, korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych czy bibliotek cyfrowych. Trzy czwarte 
wie też, jak przygotować w bibliotece zajęcia, które wymagają od uczniów korzystania z technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Około 60% radzi też sobie z trudniejszymi zadaniami, takimi jak tworzenie sa-
modzielnie grafik z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania, czy tworzenie i przeprowadzenie ankiet. Nieco 
mniej liczna grupa – 41% bibliotekarzy zadeklarowała umiejętność zorganizowania i przeprowadzenia webinarium 
czy tele/widekonferencji, ale jednocześnie 37% z nich wskazało, że umiałoby dojść do tego, jak zrealizować takie 
zadanie, gdyby pojawiła się taka potrzeba. Najrzadziej bibliotekarze potwierdzali umiejętność tworzenia filmów 
i muzyki z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. 1/5 umie wykonać takie zadanie, a 42% zadeklarowało, 
że poradziłoby sobie z nim w razie potrzeby. Także bibliotekarki uczestniczące w wywiadach zwróciły uwagę na 
trudności m.in. z robieniem obróbki cyfrowej i cięciem filmów, wskazując na potrzebę udoskonalenia tych umiejęt-
ności. 

Istotny wymiar kompetencji cyfrowych dotyczy także bezpieczeństwa w sieci, w tym bezpiecznego korzystania 
z urządzeń technologicznych poprzez zabezpieczanie urządzeń lub tworzenie bezpiecznych haseł. W tym zakresie 
zdecydowana większość, bo ponad 70% badanych bibliotekarzy deklaruje, że ich wiedza i kompetencje są 
wysokie, w tym 11% ocenia je bardzo wysoko. Jedna czwarta uznaje swój poziom wiedzy i kompetencji za 
ograniczony, ale wystarczający do codziennej pracy. Jedynie 2% uznaje, że przeważnie brakuje im wiedzy w tym 
obszarze. 

Dość wysoko bibliotekarze i bibliotekarki oceniają także swój poziom znajomości prawa autorskiego i re-
gulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w sieci – 96% badanych uznaje go za co najmniej 
średni. 

Samoocena kompetencji 
cyfrowych bibliotekarzy  
i bibliotekarek 
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Samoocena kompetencji 
cyfrowych bibliotekarzy  
i bibliotekarek 

Przesłać plik e-mailem jako załącznik

Napisać tekst z pomocą edytora tekstu

Korzystać z Internetu do robienia zakupów i płatności za usługi

Znajdować w Internecie potrzebne informacje i zasoby

Założyć konto mailowe

Zapisać swoje zdjęcia cyfrowe na komputerze

Opracować prezentację (np. w Microsoft PowerPoint, Genially)

Korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych

Zabrać głos na forum dyskuyjnym w internecie

Korzystać z bibliotek cyfrowych

Umieszczać dokumenty elektroniczne w katalogach i podkatalogach

Przechowywać dane w chmurze

Korzystać z platform e-learningowych (np. Google Classroom)

Zintegrować pocztę na telefonie i komputerze

Korzystać z arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel)

Tworzyć samodzielnie grafikę z wykorzystaniem oprogramowania
(np. Canva)

Utworzyć i przeprowadzić ankietę lub quiz (np. Kahoot)

Instalować oprogramowanie

Zorganizować i przeprowadzić webinarium, tele/wideokonferencję
(np. Zoom, Meet)

Tworzyć filmy i muzykę za pomocą specjalnego oprogramowania

Wiem, jak to zrobić

Chyba nie umiał(a)bym tego zrobić

Jestem w stanie dojść do tego, jak to zrobić

Nie wiem, trudno powiedzieć

Współpracować z wykorzystaniem wspólnych zasobów
(np. Google Docs)

Przygotować zajęcia w bibliotece, które wymagają
od uczniów korzystania z TIK

Co umie Pan[i] zrobić na komputerze lub urządzeniach mobilnych (np. smartfonie, tablecie)?
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N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.



„Podcięte skrzydła”
Sytuacja, wyzwania i potencjał 
bibliotekarek i bibliotekarzy 
oraz bibliotek szkolnych

41

Jak zwracali rozmówcy i rozmówczynie w wywiadach, istotny wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych bibliote-
karzy ma z  jednej strony różnorodność zajęć, które na co dzień wykonują, współpraca z różnymi osobami ze 
społeczności szkolnej, a także kreatywność wielu bibliotekarzy. Duże znaczenie odgrywa także przeprowadzanie 
w wielu bibliotekach cyfryzacji zbiorów bibliotecznych – procesu, który inicjuje konieczność zainteresowania 
się wykorzystaniem technologii w pracy bibliotekarzy. I wreszcie należy podkreślić przy tym znaczenie pandemii. 
Jej czas stał się dla wielu bibliotekarzy etapem rozwijania swoich umiejętności cyfrowych, w tym związanych z wy-
korzystywaniem technologii w pracy w bibliotece. 57% z nich zadeklarowało, że w okresie pandemii częściej 
brało udział w inicjatywach i szkoleniach na ten temat niż przed jej wybuchem. Rozmówcy i rozmówczynie 
zwracali też uwagę na działania samokształceniowe prowadzone w szkołach wspólnie przez nauczycieli i bibliote-
karzy. 22% wskazało, że czas pandemii nie wpłynął na częstotliwość korzystania z oferty dotyczącej TIK. 

Z badania wynika, że najważniejszą kompetencją cyfrową, którą chcieliby rozwijać bibliotekarze jest samo-
dzielne tworzenie materiałów cyfrowych (58% wskazań). Na kolejnych miejscach z porównywalnym wynikiem 

Samoocena kompetencji 
cyfrowych bibliotekarzy  
i bibliotekarek 

Wiem bardzo dużo. Nic nie jest
w stanie mnie zaskoczyć.

Wiem dużo, ale są kwestie,
w których brakuje mi 

dokładniejszych informacji.

Moja wiedza jest ograniczona,
choć wystarcza do 

podstawowej pracy na co dzień.

Brakuje mi wiedzy
w tym obszarze.

Nie potrafię ocenić.

Jak ocenia Pan[i| poziom swoich kompetencji 
i wiedzy w zakresie bezpiecznego korzystania 
z urządzeń technologicznych
(np. zabezpieczenia urządzeń mobilnych, 
tworzenia bezpiecznych haseł)? 

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.
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Bardzo wysoki

Wysoki

Średni

Niski

Bardzo niski

Nie potrafię
ocenić

 Jak ocenia Pan/Pani swój poziom znajomości 
prawa autorskiego oraz regulacji dotyczących 
ochrony własności intelektualnej w sieci?

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.
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znalazło się pięć pozycji: komunikacja i współpraca z innymi z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, ko-
rzystanie ze specjalistycznego oprogramowania dla bibliotek, programowanie, prawo autorskie, licencje oraz praca 
metodą projektu – zostały one wymienione wśród trzech najważniejszych kompetencji cyfrowych przez około jedną 
trzecią badanych. Najrzadziej bibliotekarze wskazywali na niezwykle istotny aspekt dotyczący metodyki 
stosowania technologii (18%), co wskazuje na to, że nie jest to jeszcze ceniona kompetencja związana z TIK. 
Jeszcze mniej bibliotekarzy wymieniło kwestie związane z poszukiwaniem, przechowywaniem i dzieleniem się in-
formacjami w internecie (16%). 

Samoocena kompetencji 
cyfrowych bibliotekarzy  
i bibliotekarek 

Brałem(am) udział częściej,
niż przed pandemią

Brałem(am) udział rzadziej,
niż przed pandemią

Brałem(am) udział tak samo
często, jak przed pandemią

Nie wiem,
trudno powiedzieć

W ogóle nie brałem(am)
udziału

Czy w czasie pandemii brał(a) Pan[i] udział 
w inicjatywach, szkoleniach dotyczących 
wykorzystania TIK w pracy bibliotekarzy/
bibliotekarek szkolnych częściej czy rzadziej 
niż przed pandemią?

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.
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Samodzielne tworzenie
materiałów cyfrowych

Komunikacja i współpraca
z innymi z wykorzystaniem

narzędzi cyfrowych i aplikacji

Korzystanie ze specjalistycznego
oprogramowania dla bibliotek

Programowanie

Prawo autorskie i licencje

Praca metodą projektu

Bezpieczeństwo w sieci

Korzystanie z zasobów
cyfrowych

Metodyka stosowania
technologii

Przeglądanie, wyszukiwanie,
przechowywanie i dzielenie się

informacjami w internecie

Jakiego rodzaju 3 najważniejsze kompetencje 
cyfrowe chciał(a)by Pan/Pani rozwijać jako 
bibliotekarz/bibliotekarka? 
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 Jak wynika z  badania, wszyscy bi-
bliotekarze i  bibliotekarki wykorzy-
stują w swojej pracy różne technologie 
cyfrowe. Zdecydowanie najbardziej 
popularne są edytory tekstów lub 
programy do tworzenia prezentacji, 
a także korzystanie z zasobów inter-
netowych – używają ich prawie wszyscy 
bibliotekarze. Ponad 80% z nich korzy-
sta też z  oprogramowania do katalo-
gowania zbiorów bibliotecznych (np. 
Mol), a trzy czwarte z mediów społecz-
nościowych. Zbliżona pod względem 
wielkości grupa używa także aplikacji 
do komunikacji. Analizując wyniki doty-
czące korzystania z TIK w bibliotekach 
szkolnych warto też zwrócić uwagę na 
korzystanie przez nieco ponad 60% 
pracowników bibliotek z  oprogramo-
wania do tworzenia quizów, ćwiczeń 
i zadań (np. Wordwall, Genially). Ponad 
połowa używa narzędzi do pracy pro-
jektowej (np. Microsoft Teams, Google 
Classroom). Między 40% a 50% bada-
nych wskazało także na wykorzystywa-
nie oprogramowania umożliwiające-
go współpracę z  innymi (np. Google 
Docs), platformy do tworzenia i kolek-
cjonowania materiałów graficznych 
(np. Wakelet, Pinterest), przeprowa-
dzania webinariów i  telekonferencji 
(np. Zoom) oraz narzędzia do tworze-
nia wykresów i  rysowania (np. Excel, 

Wykorzystanie TIK w pracy 
w bibliotece szkolnej

Zasoby internetowe (w tym takie, jak
Wikipedia, Wikisłownik czy encyklopedie)

edytory tekstów lub programy do tworzenia
prezentacji (np. Microsoft Word/Writer,

Microsoft PowerPoint, Genially)

Oprogramowanie do katalogowania zbiorów
bibliotecznych (np. Mol)

Media społecznościowe
(np. Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok)

Aplikacje do komunikacji
(np. Skype, Whatsapp, Messenger)

Oprogramowanie do tworzenia quizów,
zadań, ćwiczeń (np. Wordwall, Genially)

Arkusze kalkulacyjne (np. Microsoft
Excel/Calc)

Narzędzia do pracy projektowej
(np. Microsoft Teams, Google Classroom)

Platformy do prowadzenia webinariów/wideo-
konferencji (np. Zoom)

Oprogramowanie do generowania wykresów
lub do rysowania (np. Excel/Calc, Corel)

Komputerowe gry edukacyjne

Oprogramowanie do przetwarzania grafiki,
zdjęć, dźwięku i filmów (np. Animoto, Magisto)

nie korzystam z technologii

Oprogramowanie umożliwiające współpracę
z innymi z wykorzystaniem wspólnych

zasobów (np. Google Docs)

Platformy do tworzenia kolekcji i wymiany
materiałów graficznych (np. Wakelet, Pinterest)

Z jakich technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
korzysta Pan[i] podczas pracy w bibliotece szkolnej? 

N=423, źródło: badanie CAWI, Stowarzyszenie Wikimedia Polska 2022.
W pytaniu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Calc, Corel). Najrzadziej wykorzystywane są technologie służące przetwarzaniu grafiki, zdjęć, dźwięku i  filmów 
(22% wskazań), co zapewne należy wiązać z niewystarczającymi kompetencjami cyfrowymi bibliotekarzy w tym 
obszarze, o czym była już wyżej mowa.

W badaniu podjęliśmy także wątek znajomości i wykorzystania przez bibliotekarzy aktywnych, bardziej angażu-
jących uczniów i uczennice sposobów wykorzystania technologii. Jak pokazuje poniższy wykres, zdecydowana 
większość bibliotekarzy zna metodę projektu, escape room, metodę odwróconej lekcji/klasy czy grywali-
zację, ale nie przekłada się to na korzystanie z nich w pracy w bibliotece. Z escape room oraz metody pro-
jektu korzystało około 1/3 bibliotekarzy, natomiast z grywalizacji i metody odwróconej lekcji/klasy nieco ponad 20% 
badanych, ale znów, jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje dotyczące znajomości tych metod, to okazuje się, że 
są one znane co najmniej 70% bibliotekarzy, choć nigdy dotychczas z nich nie korzystali. Najmniej znaną metodą 
spośród wymienionych jest design thinking (metoda oparta o szukanie rozwiązań na podstawie doświadczeń 
i potrzeb użytkownika) oraz BYOD („bring your own device”) – zakładająca możliwość przynoszenia i wykorzy-
stania w pracy oraz przez uczniów swojego własnego sprzętu, co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście 
niewystarczających zasobów sprzętowych potrzebnych szkołom i bibliotekom do korzystania z TIK. O tych dwóch 
ostatnich rozwiązaniach nie słyszało 56% badanych bibliotekarzy i bibliotekarek, a korzystało z nich odpowiednio 
8% i 6% z nich. 

Wykorzystanie TIK w pracy 
w bibliotece szkolnej

Metoda projektu (np. WEBQuest)

Metoda escape room

Grywalizacja

Metoda odwróconej lekcji/klasy

Design Thinking

Metoda BYOD
(”przynieś swój własny sprzęt”)

Czy w pracy w bibliotece korzystał(a) Pan[i] z następujących metod dydaktycznych?
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Część bibliotekarzy w ramach swojej pracy tworzy też samodzielnie materiały z wykorzystaniem TIK. Naj-
częściej wykorzystują w tym celu Wordwall, Genially i Padlet – 17%-18% tworzy z ich wykorzystaniem mate-
riały regularnie, a między 34% i 39% raczej sporadycznie. 12% bibliotekarzy regularnie zajmuje się pisaniem bloga, 
a 9% publikowaniem materiałów na kanale na YouTube. Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywanym sposobem 
tworzenia materiałów są podkasty – tylko 1% bibliotekarzy korzysta z nich regularnie, a 91% nigdy się tym nie zaj-
mowało. 

Bibliotekarze wykorzystują technologie w swojej pracy najczęściej do przekazywania i prezentowania róż-
nych informacji uczniom oraz otoczeniu o działaniach bibliotek (między 81% a 94% wskazań). W nieco 
ponad połowie bibliotek są to bardziej aktywne formy używania TIK. Placówki wykorzystują je podczas organizacji 
różnych spotkań dla uczniów bądź w celu wspierania ich w uczeniu się, a także do współpracy z ich rodzicami lub 
opiekunami. 46% bibliotek wskazało także na wykorzystywanie technologii w ramach współpracy z innymi insty-
tucjami, w tym bibliotekami szkolnymi i publicznymi. 26% potwierdziło realizację projektów krajowych i międzyna-
rodowych (w tym kontekście w wywiadach jakościowych pojawił się przykład Programu Erasmus oraz Comenius). 
Zdecydowanie najrzadziej bibliotekarze deklarowali, że technologie są używane w związku ze współpracą kultu-
ralną lub edukacyjną dla społeczności lokalnych (8% i 12% wskazań), co stanowi odzwierciedlenie opisywanych 
wyżej w raporcie stosunkowo rzadkich kontaktów i relacji bibliotek z szerszym otoczeniem, w którym funkcjonują. 

Wykorzystanie TIK w pracy 
w bibliotece szkolnej

Materiały z Wordwall

Materiały z Genially

Padlet (tablicę)

Bloga

Materiały w Wakelet

Kanał na Youtube

Podkast

Czy kiedykolwiek w ramach pracy w bibliotece szkolnej tworzył(a) Pan[i]?
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Tak, regularnie

Nie, nigdy tego nie robiłem(am) Nie wiem, trudno powiedzieć

Tak, sporadycznie
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Wykorzystanie TIK w pracy 
w bibliotece szkolnej

W tym miejscu warto też wspomnieć o generalnym nastawieniu bibliotekarzy i bibliotekarek do świata cyfro-
wego i wykorzystania TIK w pracy biblioteki. Widać w tym obrazie pewną ambiwalentność. Z  jednej strony, 
jak pokazują wywiady, pracownicy bibliotek uznają technologie za nieodłączny element dostosowania się do rze-
czywistości XXI wieku, w tym nowoczesnej szkoły i działań prowadzonych przez biblioteki. Jak powiedziała jedna 
z badanych: Jak nie masz takich kompetencji cyfrowych, to nie możesz zrobić różnych rzeczy, skomunikować się, 
bo w XXI wieku tak to działa. Technologie mogą być też ważną ścieżką dostępu do młodzieży, która w coraz 
mniejszym stopniu interesuje się tradycyjną książką i czytaniem. W tym kontekście niektóre rozwiązania cyfrowe 
w bibliotece (np. czytniki e-booków) mogą zostać wykorzystane jako sposób przyciągnięcia uczniów. Z drugiej 
strony, niektórzy bibliotekarze czują się „przebodźcowani cyfrowym światem”: Zastanawiam się, czy chciałabym iść 
w ten świat cyfrowy…nie można być świetnym we wszystkim. Wolałabym się doskonalić w tym, co jest mi bliskie 
(…) Biblioteka to książka. Chciałabym dać jej życie, więc dla mnie równie dobrze biblioteka mogłaby być miejscem 
odpoczynku od technologii, tylko musiałaby dać coś w zamian.

Jaka wizja biblioteki szkolnej przyszłości wyłania się z opowieści bibliotekarzy i bibliotekarek? 

Przekazywanie uczniom informacji

Przekazywanie otoczeniu informacji o działaniach biblioteki

Prezentowanie uczniom informacji

Organizowanie spotkań, prezentacji dla uczniów

Wspieranie uczniów w uczeniu się

Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów

Współpraca z innymi instytucjami,
w tym bibliotekami szkolnymi i publicznymi

Wspieranie współpracy między uczniami

Realizacja projektów krajowych i międzynarodowych

Działania kulturalne dla mieszkańców społeczności lokalnej

Działania edukacyjne dla mieszkańców społeczności lokalnej

W ogóle nie wykorzystuję technologii w pracy w bibliotece

W jakim celu/celach wykorzystuje Pan[i] technologie informacyjne 
i komunikacyjne w pracy w bibliotece szkolnej?
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 Biblioteka szkolna jako miejsce służące dostępowi do kultury i wiedzy jest zdaniem bibliotekarzy niedoceniana 
i marginalizowana zarówno w strukturze szkoły, całym systemie edukacji, ale też w odbiorze społecznym. 
Przekłada się to na jej sytuację finansową, dostępne zasoby i możliwości działania. Jak wynika z badań, zaangażo-
wani bibliotekarze i zaangażowane bibliotekarki stanowią o sile i potencjale bibliotek szkolnych. Mają też oni dość 
spójną wizję tego, w jaki sposób chcieliby funkcjonować i działać. 

W ich opowieściach biblioteka szkolna to miejsce, które służy nie tylko wypożyczaniu książek, ale przede wszyst-
kim jest lokalnym centrum informacji, dostępu do wiedzy i  poruszania się po świecie informacji. 
Oferuje możliwość kontaktu zarówno z dobrą książką, jak i działalnością kulturalną. Jest przyjazną 
przestrzenią, w której można zarówno skupić się na lekturze, uczyć się w ciszy, pracować zespo-
łowo, jak i odpocząć, spędzić czas w gronie kolegów i koleżanek, układać klocki, skorzystać 
z komputera czy oglądać filmy. To wizja, w której to, co tradycyjne łączy się i uzupełnia z  tym, co 
nowoczesne. Częścią biblioteki są więc też rozwiązania cyfrowe. Scyfryzowane są zbiory biblioteczne, 
a bibliotekarz lub bibliotekarka współpracuje z uczniami, kadrą pedagogiczną, rodzicami i społecznością 
lokalną, z wykorzystaniem cyfrowym narzędzi. Wspiera także i współpracuje ze szkołą w kwestiach zwią-
zanych z nowymi technologiami, rozwijając rolę biblioteki jako nieformalnego centrum edukacji cyfrowej 
w szkole. 

Bibliotekarze mówili o tym w następujący sposób: 

Chciałabym stworzyć tu taki kącik relaksu, miejsca czytelnicze. Żeby można było przyjść, przeczytać książkę, prasę. 
Tak jest np. w Empiku. Tam się nie tylko kupuje. Tam się przychodzi czytać, wypić kawę. 

Ważne jest, żeby w bibliotece było ładnie, nowocześnie, żeby ta przestrzeń zachęcała do spotkań, mniejszych grup, 
kiedy np. uczniowie pracują projektowo. 

Marzy nam się fajna czytelnia, gdzie można byłoby wykorzystać projektor, komputery. Żeby to była czytelnia, miej-
sce odpoczynku i pracownia multimedialna. Żeby to było takie miejsce odpoczynku, pracy – zależy, kto czego 
potrzebuje.

Chciałabym, żeby biblioteka miała 2 pomieszczenia, była nowoczesna. Jedno pomieszczenie służyłoby do korzy-
stania z komputerów, internetu. Byłby tam też kącik czytelniczy, muzyczny. Drugie pomieszczenie byłoby taką no-
woczesną wypożyczalnią, z estetycznymi regałami i licznymi ciekawymi książkami. Biblioteka mogłaby być centrum 
informacji i miejscem spotkań i pełnić też rolę kulturotwórczą z monitorem np. do wyświetlania filmów, dowiadywa-
nia się o nowościach kulturalnych etc. Ważne jest, żeby biblioteka żyła, żeby młodzi ludzie chcieli do niej przycho-
dzić, żeby posłuchać muzyki, skorzystać z komputera, spotkać się, porozmawiać. 

Jak zauważyła jedna z bibliotekarek istotne, by bibliotekarz miał swobodę wyboru, na czym będzie koncentrowała 

Biblioteka szkolna 
przyszłości – wizja  
i uwarunkowania zmian
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się w największym stopniu działalność biblioteki: Jeśli bibliotekarz czuje TIK, to go interesuje, to rozwija technologie, 
rozwija centrum edukacji cyfrowej, ale jeśli tego nie czujemy, to doskonałym pomysłem na tożsamość biblioteki jest 
też strefa ciszy i odpoczynku od technologii. 

Badanie pokazuje, że bibliotekarze i bibliotekarki dysponują dużym potencjałem wiedzy i zaangażowania, by uczy-
nić z bibliotek szkolnych ważne ośrodki wspierające rozwój wiedzy i  kompetencji uczniów, pracowników szkół 
i społeczności lokalnych. Wymaga to jednak przede wszystkim większego i stałego dostępu do funduszy, odpo-
wiedniej wielkości przestrzeni i dostosowanej do wielkości szkoły i potrzeb kadry. Istotne jest też wsparcie bibliote-
karzy umożliwiające im sieciowanie się, dostęp do wiedzy i informacji. 

Biblioteka szkolna 
przyszłości – wizja  
i uwarunkowania zmian
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 Bibliotekarze i biblioteki szkolne to niedostrzeżony, niedoceniony i niewykorzystany potencjał polskich szkół. Ba-
danie pokazuje dystans, jaka dzieli te instytucje m.in. od bibliotek publicznych, które w ostatnich latach otrzymały 
szeroko zakrojone wsparcie m.in. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek1. 

Aktywność bibliotek szkolnych opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu, kreatywności i  pasji wielu bi-
bliotekarzy i bibliotekarek. To oni stanowią o głównym potencjale tych instytucji, podejmując się realizacji wielu 
działań wykraczających poza kojarzone głównie z pracą bibliotek szkolnych wypożyczanie książek. Zajmują 
się promocją czytelnictwa. Podejmują aktywności na rzecz pokonania kryzysu czytelnictwa wśród uczniów. 
W wielu szkołach pomagają wyszukiwać informacje i dostarczają wiedzę. Pełnią oni też dla dzieci rolę po-
wierników, udzielają im pomocy. Są dużym wsparciem w wypełnianiu przez szkoły funkcji dydaktycznych 
i pedagogicznych. Jednocześnie w wielu miejscach realizują oni swoje działania w oparciu o bardzo ogra-
niczone zasoby finansowe, lokalowe i kadrowe. Dysponują też bardzo podstawowym sprzętem i opro-
gramowaniem. Ich sytuacja nie sprzyja zwiększaniu aktywności i działań przez biblioteki, w tym otwieraniu 
się na współpracę z instytucjami spoza szkoły i społecznością lokalną. Brak wyodrębnionego budżetu na 
działania utrudnia też planowanie i rozwijanie działań w bardziej długoterminowej perspektywie. 

Badanie pokazuje, że bibliotekarze i  bibliotekarki szkolne posiadają wysokie kompetencje cyfrowe będące 
wynikiem m.in. różnorodności zadań, jakimi na co dzień zajmują się, w tym wspierania innych pracowników szkół 
w wykorzystaniu technologii w nauczaniu. W kontekście działań na rzecz dalszej cyfryzacji szkół, wdrażania tech-
nologii w edukacji i rozwijaniu cyfrowej edukacji pozaformalnej i nieformalnej w środowiskach lokalnych, warto ten 
potencjał dostrzec i systemowo wspierać. Biblioteka szkolna może być jedną z kluczowych przestrzeni cyfrowej 
edukacji w szkołach, a bibliotekarze liderami takiej edukacji. By było to możliwe, biblioteki szkolne same muszą 
przejść proces transformacji cyfrowej, dysponować odpowiednim sprzętem wysokiej jakości, zasobami cyfrowymi 
oraz przestrzenią, która umożliwiłaby im realizację różnych zadań. Docenienia, wzmocnienia (zarówno w wymiarze 
kadrowym, jak i finansowym) zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego, dostępu do informacji i wiedzy, po-
trzebują także sami pracownicy i pracowniczki bibliotek szkolnych. Ich praca powinna zostać dostrzeżona przez 
państwo, szkoły, samorządy lokalne i rodziców. Tylko w taki sposób biblioteki szkolne będą mogły rozwinąć skrzy-
dła. 

1 Por. https://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/
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