
Konferencja szkoleniowa dyrektorów i kierowników filii bibliotek pedagogicznych  
województwa wielkopolskiego. Ciążeń 17-18  września 2015 roku 

 
17-18  września 2015 roku w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu nad Wartą, odbyła się 

konferencja szkoleniowa dla dyrektorów i kierowników filii bibliotek pedagogicznych 
województwa wielkopolskiego. Konferencja została zorganizowana przez  Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Publiczną  Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie oraz Departament Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Tematyka tegorocznego 
spotkania koncentrowała się wokół zagadnień związanych ze zmianami zasad działania bibliotek 
pedagogicznych w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2016 roku. Celem wprowadzonych zmian jest szersze włączenie bibliotek 
pedagogicznych do procesu wspomagania szkół, placówek oświatowych oraz pracujących w nich 
nauczycieli. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu nad Wartą  
 
Spotkanie rozpoczął pan Jarosław Jankowski dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Koninie, powitał gości i przedstawił program konferencji. Zachęcił do przejrzenia ostatniego 
numeru kwartalnika „Konińskiego Kuriera Oświatowego”, który otrzymali uczestnicy spotkania w 
materiałach, a poświęconego w znacznej części działaniom CDN Biblioteki Pedagogicznej w 
Koninie,  Kole, Słupcy i Turku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy konferencji dyrektorzy i kierownicy filii bibliotek pedagogicznych województwa wielkopolskiego 
 

 

 



Wystąpienie / Joanna Ganowicz (Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Ganowicz, Danuta Jaszczak, Beata Walczak, Krzysztof Walczak, Ewa Andrysiak 
 

Od 2008 roku odbywają się we wrześniu konferencje szkoleniowe dyrektorów i kierowników 
filii bibliotek pedagogicznych województwa wielkopolskiego, które są okazją do aktualizacji 
wiedzy, wymiany doświadczeń i promocji własnego regionu przez organizatora. Departament 
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zainicjował to 
przedsięwzięcie i bierze w nim udział. Pani Joanna Ganowicz dyrektor Departamentu Edukacji i 
Nauki UMWW mówiła o pozytywnych wartościach, które są efektem tych spotkań. 

 
Prezentacja dobrych praktyk w obszarze promocji czytelnictwa / Hanka Kasperska-

Stróżyk (CDN PBP w Koninie Filia w Słupcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk, uczestnicy konferencji 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk zaprezentował temat dotyczący promocji czytelnictwa w CDN PBP 
w Koninie Filia w Słupcy. W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze z tej placówki 
realizowali programy własne powiązane z ogólnopolskimi obchodami „Roku Czytelnika” i 
Jubileuszem „650 lat w służbie książki”. Tematy programów własnych „Nowoczesne czytanie – 
promocja literatury” i „Aktywne formy pracy z książką” doskonale wpisują się również w aktualny 
kierunek polityki oświatowej państwa na rok 2015/2016, którym jest rozwijanie kompetencji 

 

 



czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Programy skierowane 
były do użytkowników naszej biblioteki, uczniów i nauczycieli pracujących w szkołach wszystkich 
typów w powiecie słupeckim. Celem programu było promowanie literatury i czytelnictwa, 
wspomaganie pracy nauczyciela poprzez realizację tematów z edukacji czytelniczej i medialnej.  

Hanka Kasperska-Stróżyk przedstawiła prezentację i omówiła szczegółowo inicjatywy 
realizowane przez CDN PBP w Koninie Filia w Słupcy. Wszystkie wydarzenia były efektem pracy 
zawierającej trzy elementy: organizację – promocję – prowadzenie. Z uwagi na dużą liczbę 
inicjatyw, działań, wydarzeń zostaną one wymienione tylko w punktach. 
 

1. „Lekcja o bibliotece i książce” / zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej klasy 
I-III, wystawy książek oraz omówienie wybranych z ich: książki na przestrzeni wieków, 
książki popularnonaukowe (albumy, atlasy, mapy, teki, plansze, segregatory, książki 
wielotomowe, książki z płytą), książki „niezwyczajne” (miniaturowe, książki olbrzymy, 
grube, artystyczne, książki liberackie), książki dla dzieci (rozkładanki z obrazkami, 
przytulanki, książki wydające dźwięk), książki ilustrowane. 

2. „Magia czytania – ciekawe książki dla dzieci 10+” / cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów 
szkoły podstawowej klasy IV-VI, promocja nowości wydawniczych, bestsellerów, 
picturebooków, audiobooków. 

3. II edycja projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” / zajęcia warsztatowe 
dla uczniów – uczestników projektu ze szkół powiatu słupeckiego, wystawa słowników 
biograficznych, materiały dydaktyczne, prezentacje. 

4. Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Słupcy z 
wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych / cykl zajęć, promocja książek 
psychoedukacyjnych, biblioterapeutycznych. 

5. Powiatowy Konkurs Szkolny „Przeczytaj moją ulubioną książkę” / dla uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu słupeckiego, uzyskano honorowy patronat Starosty Powiatu 
Słupeckiego i fundusze na nagrody.  

6. Uroczystość zakończenia Powiatowego Konkursu Szkolnego „Przeczytaj moją ulubioną 
książkę”, podczas której odbył się przegląd nagrodzonych prezentacji – promocja 
ulubionych książek uczniów szkół ponadgimnazjalnych (podczas uroczystości z okazji 
„Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”). 

7. Wybory książek / promocja literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głos 
młodzieży w sprawie ich upodobań czytelniczych, wskazanie na zainteresowanie MEN 
sprawą czytelnictwa uczniów, ich  preferencji lekturowych poprzez pomysł zorganizowania 
Ogólnopolskich Wyborów książek  promujących czytelnictwo i biblioteki (podczas 
uroczystości z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”). 

8. „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym” na temat: „Pasje ekstremalne czyli reporter 
na tropach prawdy” / warsztaty dyskusyjne z udziałem uczniów LO w Słupcy, które 
poprowadził dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie dwóch książek: 
„Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak” J. Hugo-Badera i „Broad Peak. Niebo i 
Piekło” B. Dobrocha i P. Wilczyńskiego (podczas uroczystości z okazji „Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich”). 

9. „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” premiera nagranych audiobooków – adaptacja cyklu o 
Czarownicy Winnie / spotkania w cyklu „czytamy – słuchając” dla dzieci ze wszystkich 
przedszkoli w Słupcy, promocja audiobooków – jako narzędzia pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. 

10. Psychoedukacja – uroczyste zakończenie (sala koncertowa ZSM w Słupcy) / promocja  
zajęć z psychoedukacji, cyklu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Słupcy 
w roku szkolnym 2014/2015, podsumowanie udanej współpracy Biblioteki Pedagogicznej i 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, promocja książki mówionej – seans z 
audiobookiem, wystawa prac uczniów wykonanych podczas zajęć z psychoedukacji. 



11. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 
„Nowoczesne czytanie” / spotkanie I – Rok 2014 Rokiem Czytelnika. Promocja literatury i 
czytelnictwa / spotkanie II – Aktualności o czytelnictwie – do wykorzystania w pracy 
nauczyciela bibliotekarza / spotkanie III – Badanie  czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu 
słupeckiego. 

12. Badanie  czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego / raport, prezentacja w postaci 
wykresów wybory książek w szkołach powiatu słupeckiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 

13. Bookcrossing w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy / prezentacja  o bookcrossingu na 
stronie internetowej biblioteki (e-wystawa), promocja bookcrossingu – informacje w prasie. 

14. Cykl w „Kurierze Słupeckim” (tygodniku lokalnym) – recenzje nowych książek / w roku 
szkolnym 2014/2015 ukazało się 17 recenzji nowych książek, które można wypożyczyć w 
naszej bibliotece, recenzowali: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk, Remigiusz 
Rybski, Agata Stróżyk. 

15. I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców „(Po)waga książki w kulturze i 
edukacji” / referat pod tytułem „Projekt audiobook”– Sesja II A (równoległa) Promocja 
książki i czytelnictwa, artykuł do monografii naukowej. 

16. Audiobooki w pracy z dziećmi i młodzieżą  / wykład w Bibliotece Pedagogicznej w Turku. 
17. Spotkanie autorskie – promocja książki Piotra Gołdyna „Obrazki z dziejów oświaty w 

Wielkopolsce Wschodniej” / „Obrazek dwunasty: O powstaniu biblioteki pedagogicznej w 
Słupcy i pierwszych latach jej funkcjonowania”. 

18. Wawrzynkowa Gra Miejska / promocja Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, strony 
internetowej biblioteki, prezentacja o zawodach związanych z „Pracownikami książki”. 

19. Systematycznie ukazywały się informacje o podejmowanych przedsięwzięciach w lokalnych 
mediach (artykuły w regionalnych czasopismach, portalach internetowych, radio),  także w 
czasopismach oświatowych („Koniński Kurier Oświatowy” i „Rewers”) – łącznie 60 
publikacji (artykuły pracowników biblioteki lub dotyczących placówki).  

20. Nauczyciele bibliotekarze Filii w Słupcy pracowali nad zwiększeniem atrakcyjności strony 
www zakładka Słupca mając na uwadze promocję placówki / systematycznie ukazywały się 
relacje z realizowanych wydarzeń. 

 
Realizowane zadania były omawiane przez nauczycieli i inne osoby uczestniczące w 

przedsięwzięciach, co pozwoliło uzyskać informacje na temat ich realizacji, organizacji pracy, 
zbadać czy proponowane formy i metody aktywności są skuteczne. Organizowane przedsięwzięcia 
były nowatorskimi inicjatywami wspierającymi czytelnictwo. Najważniejsze osiągnięte rezultaty to: 

 poszerzenie wiedzy dotyczącej literatury: nowości wydawniczych, bestsellerów, książek 
popularnonaukowych, e-booków, audiobooków, picturebooków, literatury psychologiczno-
pedagogicznej, biblioterapeutycznej,  

 pozyskanie dużej liczby uczniów, nauczycieli i innych użytkowników biblioteki do 
uczestnictwa w proczytelniczych wydarzeniach organizowanych i promowanych przez 
bibliotekę pedagogiczną. 

 rozwinięcie współpracy ze szkołami, bibliotekami szkolnymi, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, mediami. 

 
Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Andrzej Bendziński 
 

W Ciążeniu znajduje się biblioteka masońska, o której opowiadał Andrzej Bendziński. Jest to 
jeden z największych zbiorów tego rodzaju literatury w Europie, liczący około 80 tys. woluminów. 
Dowiedzieliśmy się, że zbiór ten został odnaleziony w Sławie Śląskiej po wojnie w 1945 roku i 
zabezpieczony jako porzucony na zachodnich ziemiach polskich. Książki przewieziono do 
Poznania i umieszczono w Bibliotece Uniwersyteckiej.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Bendziński 
 

 
Okazało się, że zbiór ten pochodzi z bibliotek lóż wolnomularskich ze Śląska, Pomorza, także z 

Niemiec i innych państw. Później zaczęto te druki porządkować i opracowywać. W latach 70. kiedy 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejął pałac i park w Ciążeniu, utworzono Dom 
Pracy Twórczej i filię Biblioteki Uniwersyteckiej, w której umieszczono kolekcję masońską jako 
odrębny wydzielony zbiór.  

Najstarsze dzieła w bibliotece masońskiej to siedemnastowieczne druki różokrzyżowców, także 
stare druki osiemnastowieczne (kilka tysięcy tomów). Największa część zbiorów pochodzi z  XIX i 
XX w. Znajduje się w nich również największy w Polsce (ponad tysiąc woluminów) zbiór literatury 
współczesnej. Są tam wszystkie niemieckie encyklopedie wolnomularskie, część angielskich i 
francuskich, dużo opracowań o treści ogólnej dotyczących wszystkich zagadnień wolnomularstwa, 
podręczniki. Biblioteka posiada również wszystkie podstawowe bibliografie literatury 
wolnomularskiej, zbiór drukowanych katalogów bibliotek wolnomularskich oraz katalogów 
księgarskich rejestrujących wydawnictwa masońskie. Książki dotyczące filozofii,  etyki, myśli 
społecznej wolnomularstwa i stosunku do różnych wyznań chrześcijańskich i  niechrześcijańskich, 
także związków wolnomularstwa z wiedzą tajemną. Są książki poświęcone historii wolnomularstwa 
od starożytności do czasów najnowszych, dziejom misteriów i bractw misteryjnych oraz bractw 
budowlanych, dziejom towarzystw tajnych, zakonu templariuszy, wolnomularstwa 
w  poszczególnych wiekach i krajach, dziejom lóż masońskich.  

W zbiorach znajduje się kilkaset konstytucji i statutów wolnomularskich fundacji 
charytatywnych, stowarzyszeń naukowych i kulturalnych. Wiele publikacji o rytuałach i symbolach 
masońskich. Ważną częścią zbioru są opracowania dotyczące stowarzyszeń o charakterze i 
rytuałach zbliżonych do wolnomularstwa różokrzyżowców, Iluminatów, żydowskich organizacji. 
Ostatnim działem zbiorów jest literatura antymasońska. Czasopisma stanowią 70 procent zbioru 
masoników. W Ciążeniu znajduje się katalog zbiorów masońskich.  

Zbiory literatury masońskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wykorzystywane są przez 
ludzi nauki badających dzieje wolnomularstwa europejskiego. 

Andrzej Bendziński, opowiadał również o historii wolnomularstwa, dowiedzieliśmy się, że 
jego początki miały miejsce w okresie średniowiecza i powiązane były z cechami rzemieślniczymi 
kamieniarzy, budowniczych, architektów. Ważne budowle wznosili wędrowni budowniczowie 
„wolni mularze”, którzy przekazywali sobie wiedzę związaną z wykonywanym zawodem. Zdobycie 
tytułu mistrza oznaczało osiągnięcie najwyższego stopnia rzemieślniczego w hierarchii 
budowniczych. Bractwa mularzy posiadały dużą wiedzę o architekturze, czego świadectwem są ich 
dzieła kościoły, katedry i inne budowle średniowieczne. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 
 

 
Od infobrokera do crowdsourcera – biblioteki wobec wyzwań nowoczesności / dr 

Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

dr Małgorzata Kowalska 
 

 
Pani dr Małgorzata Kowalska próbowała odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących wyzwań, 

którym muszą sprostać biblioteki XXI wieku. W szczególnych warunkach konkurencji z zasobami 
Internetu, przy zmieniających się zachowaniach czytelników oczekujących od bibliotekarzy 
aktywnej pomocy w zdobywaniu wiedzy – nowoczesny bibliotekarz powinien być sprawnym 
wytwórcą informacji, czasem redaktorem portalu bibliotecznego, webdesignerem, tym który uczy 
posługiwania się informacją, czy brokerem informacji, albo crowdsourcerem. 

Dla porządku należy chyba zacząć od wyjaśnienia znaczenia słów infobroker i crowdsourcer, 
żeby odpowiedzieć sobie na pytanie – czy ich działania staną się częścią zadań współczesnych 
bibliotek?  

Podane informacje pochodzą z prezentacji autorki, która udzieliła zgody na ich wykorzystanie. 
 
Infobroker  
Broker informacji jest wytwórcą informacji, pośrednikiem między zasobami informacji, a 

ludźmi i instytucjami, który odpłatnie wyszukuje, ocenia i udostępnia informacje. Istotą działalności 
infobrokerskiej nie jest sama czynność wyszukiwania informacji, lecz jej akredytacja. Według 
Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę przy Rządowym Centrum Studiów 

  

 



Strategicznych – prognoza do roku 2020,  broker informacji to zawód z tzw. pozytywnym trendem 
wzrostowym. Infobrokering w formule zawodu bibliotekarza funkcjonuje od wielu lat jako – 
„specjalista ds. informacji” w zakresie wyszukiwania, porządkowania i udostępniania informacji.  

Cechy pożądane infobrokera: 
 interdyscyplinarna wiedza, 
 znajomość zasobów, baz i serwisów informacyjnych,  
 umiejętność tworzenia zestawień tematycznych,  
 swoboda w posługiwaniu się komputerem i Siecią i umiejętność budowy strategii 

wyszukiwawczych (składnia Google, Deep Web),  
 umiejętności analityczne i redakcyjne,  
 znajomość języków obcych,  
 doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych i sprzedaży usług, 
 sprawności komunikacyjne, 
 umiejętność formułowania dalekowzrocznych strategii rozwojowych, 
 ciekawość świata,  
 kreatywność, 
 otwartość na zmiany,  
 łatwość nawiązywania kontaktów, 
 systematyczność i determinizm. 

 
Crowdsourcing  
Crowdsourcing – idea dzielenia się wiedza i globalne współdziałanie. Pozyskiwanie potencjału 

społeczności sieciowych. Crowd (z ang.) tłum. Outsourcing (z ang.) powierzanie jakiegoś zadania 
niezdefiniowanej grupie ludzi – społeczności internetowej w formie otwartego zaproszenia. 

Definicja: rodzaj partycypacyjnej działalności, w której osoba, instytucja non-profit, 
organizacja lub firma kieruje do bliżej niezidentyfikowanej społeczności – zróżnicowanej pod 
względem wiedzy, doświadczenia, liczebności – otwarte zaproszenie do wykonania  (on- lub 
offline) pewnego, cechującego się złożonością zadania. 

 
Zalety i wady crowdsourcingu: 
 rozproszenie internautów, 
 możliwość generowania dużej liczby pomysłów, rozwiązań jednego problemu, 
 oszczędność czasu i pieniędzy, 
 budowanie trwałych więzi, 
 doskonalenie umiejętności, nabywanie wiedzy, 
 socjalizacja, 
 profity finansowe,  
 krótkotrwały okres zaangażowania tłumu, 
 jakość rozwiązań (niekompetencje  użytkowników), 
 brak kontroli nad czynnikiem ludzkim (przebieg zadania, udział osób trzecich), 
 możliwość utraty kontroli nad udostępnionymi zasobami, 
 wątpliwości prawne i etyczne, 
 wątpliwości finansowe (co, za ile, skąd brać na oprogramowanie, jak angażować),  
 brak standardów i niepewność narzędzi.  
 
Najczęstsze przejawy crowdsourcingu w bibliotekach: 
 korekta i transkrypcja – zapraszanie użytkowników do korekty lub transkrypcji efektów 

procesu digitalizacji, 
 generowanie treści – aktywne poszukiwanie dodatkowych obiektów do ekspozycji sieciowej 

lub kolekcji, 



 katalogowanie, kategoryzacja, kontekstualizacja – gromadzenie metadanych opisowych dla 
obiektów, dodawanie wiedzy kontekstowej do obiektów i tworzenie stron wiki z danych 
kontekstowych. 

 tagowanie i linkowanie – uzupełnianie słowami kluczowymi dokumentów, 
 komentowanie i opiniowanie – dodawanie recenzji, uwag, sugestii, tworzenie FAQ, 
 społecznościowe finansowanie – pozyskiwanie środków finansowych na różne działania. 
 
Crowdsourcing jest szansą na: 
 osiąganie własnych celów bez konieczności posiadania odpowiedniego zaplecza 

finansowego i kadrowego,  
 osiąganie własnych celów szybciej niż gdyby biblioteki działały w pojedynkę,  
 budowę wirtualnych społeczności i grup użytkowników skupionych wokół biblioteki, 
 aktywizowanie użytkowników i zwiększanie stopnia wykorzystywania zbiorów,  
 identyfikowanie danych np. poprzez opisywanie obiektów, 
 poprawę jakości danych np. poprzez korektę opisów bibliograficznych w katalogach czy 

zasobach cyfrowych,  
 zwiększenie wartości przechowywanych danych np. poprzez oznaczanie publikacji słowami 

kluczowymi, przygotowywanie recenzji, 
 lepsze dostosowywanie oferty usługowej do potrzeb użytkowników, 
 podnoszenie prestiżu własnej placówki i jej znaczenia społecznego, 
 budowę zaufania i lojalności użytkowników względem biblioteki, 
 wykształcanie poczucia wspólnoty publicznej i odpowiedzialności za dziedzictwo 

kulturowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr Małgorzata Kowalska, uczestnicy konferencji  
 

 
Pewne prawa zastrzeżone. Własność intelektualna a biblioteki / dr Wanda A. Ciszewska, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 
Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego przedstawiła dr Wanda A. Ciszewska. W tym 

wystąpieniu niezwykle interesujące były kwestie dotyczące udostępniania utworów 
rozpowszechnionych – przez biblioteki w Polsce. Zgodnie z obowiązującym prawem wypożyczanie 
książek jest bezpłatne, ponieważ obowiązuje zasada tzw. przywileju bibliotecznego, który 
uzasadniony jest szeroko pojętym interesem publicznym i wynika z chęci zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych, naukowych, kulturalnych społeczeństwa. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dr Wanda A. Ciszewska  
 
 

 
 
 
11 września 2015 r. Sejm przyjął poprawki zgłoszone do nowelizacji prawa autorskiego. W 

konsekwencji tych zmian, między innymi wprowadzone zostaną opłaty za wypożyczenia 
biblioteczne. Wynika to z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego, a 
obowiązujący nas termin już upłynął. Celem nowelizacji jest: 

 ułatwienie korzystania z utworów osieroconych, 
 uregulowanie zakresu dozwolonego użytku,  
 wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców od wypożyczeń bibliotecznych,  
 umożliwienie wydawania utworów będących w domenie publicznej bez obowiązku opłat na 

Fundusz Promocji Twórczości,  
 pozwolenie bibliotekom i innym instytucjom publicznym na tworzenie kopii cyfrowych 

utworów, które stanowią dziedzictwo kulturowe w celu ich zachowania i ochrony. 
 
Licencja na rzecz instytucji naukowych i oświatowych 
Placówki oświatowe, naukowe, uczelnie na podstawie tzw. „Licencji na rzecz instytucji 

naukowych i oświatowych”, nie stracą uprawnień do bezpłatnego korzystania w celach 
dydaktycznych z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu. Korzystanie jest 
dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób. 

 
Prawo cytatu 
W kwestii dotyczącej korzystania z „Prawa cytatu” – wolno będzie przytaczać urywki 

rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub 
drobne utwory w całości. Jednak musi się to wiązać z potrzebą wyjaśnienia, analizy krytycznej i 
naukowej, czy nauczania. Nie ma ustalonego rozmiaru cytatu. W podręcznikach i antologiach 
wolno zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów, ale w tym 
przypadku autorowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Kwestia wynagrodzenia dla autora 
nie jest do końca jasna w związku z tym, budzi  wiele emocji i dyskusji. 

 
Publiczne wykonanie podczas ceremonii  
Kolejna ciekawa sprawa związana jest z „Publicznym wykonaniem podczas ceremonii”. 

Dozwolony użytek publiczny zezwala wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory literackie, 
muzyczne – nieodpłatnie. Dotyczy to okazjonalnego wykonywania „na żywo” utworów podczas 
uroczystości państwowych, szkolnych, obchodów, ceremonii wydarzeń i imprez powszechnie 
dostępnych. Artyści – wykonawcy nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. Ten przepis nie 
dotyczy  imprez reklamowych, promocyjnych czy wyborczych. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr Wanda A. Ciszewska, , uczestnicy konferencji 
 

 
Strategia działania biblioteki pedagogicznej w świetle nowych zadań – o czym  należy 

pamiętać planując działania od stycznia 2016 roku? / Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Pietryka, Danuta Jaszczak 
 

Drugiego dnia konferencji (18.09.2015 r.) pani Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu 
Informacji Pedagogicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, miała wystąpienie dotyczące 
tego o czym  należy pamiętać planując działania od stycznia 2016 roku, kiedy wprowadzone 
zostanie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wraz z nim nowe zadania 
obowiązkowe dla bibliotek pedagogicznych. Oprócz działań wykonywanych przez te placówki 
tradycyjnie, czyli gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania  użytkownikom  
materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności  informacyjnej i bibliograficznej oraz 
realizowania edukacji czytelniczej i medialnej – biblioteki pedagogiczne będą zobowiązane do 
organizowania i prowadzenia wspomagania  szkół i bibliotek szkolnych. Pani Agnieszka Pietryka 
poinformowania, że od kilku lat Ośrodek Rozwoju Edukacji zajmował się przygotowaniem kadry 
bibliotek pedagogicznych do realizacji tych zadań. Pracownicy bibliotek pedagogicznych mają duże 
doświadczenie, są dobrze przygotowani do wspierania pracy szkoły i nauczycieli.  

Mówiła o tym, że ważnym zadaniem będzie udzielanie szkołom informacji dotyczących zmian 
prawnych wprowadzanych w systemie oświaty w Polsce. Biblioteki pedagogiczne będą gromadziły 
oprócz publikacji wykorzystywanych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, także te niezbędne 
do pracy dydaktycznej i wychowawczej, również materiały i literaturę związaną z kierunkami 

 

 



polityki oświatowej państwa, opracowania i poradniki potrzebne nauczycielom czy rodzicom 
zajmującym się pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Poza tym biblioteki pedagogiczne 
zobowiązane będą do rozwijania umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologiami 
informatyczno-komunikacyjnymi, które później będą wykorzystywane w pracy z uczniami na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Te umiejętności to również korzystanie z platform 
edukacyjnych, udział w kursach e-learningowych, sieciach współpracy i samokształcenia. Ważnym 
zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie wspomaganie działalności bibliotek szkolnych.  

Ośrodek Rozwoju Edukacji podejmuje wiele inicjatyw rozwijających współpracę z 
nauczycielami, takich jak szkolenia, publikowanie materiałów, promocja tzw. „dobrych praktyk”, 
które pokazują działania realizowane przez różne placówki oświatowe. Pracownicy zespołów 
realizujących projekty systemowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
przygotowywali opracowania,  zostały one wydane i mogą być wykorzystywane przez 
pracowników bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, żeby skutecznie pomagać szkołom i nauczycielom. Ośrodek 
Rozwoju Edukacji uruchomił także platformę internetową „Doskonalenie w sieci” mając na 
uwadze, ułatwienie kontaktów pomiędzy instytucjami współpracującymi ze szkołami. 

 
 
 

  
Zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztorno-kościelnego w Lądzie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Uczestnicy konferencji w klasztorze  
salezjanów w Lądzie 

 

Prace remontowo-renowacyjne w Kościele  
pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja 
Biskupa w Lądzie. Zespół klasztorny w Lądzie 
został wpisany na listę Pomników Historii. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończenie Konferencji 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczestnicy konferencji 
 

 
W konferencji wzięło udział 31 dyrektorów i kierowników filii bibliotek pedagogicznych 

województwa wielkopolskiego, także przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pracownicy Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie. 

 
 
 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 
    Fot. Marek Rogala 
 

 
 

 

Uczestnicy konferencji w Bibliotece 
Wyższego Seminarium Duchownego 
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