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Rola nauczyciela bibliotekarza  
w procesie nauczania 

Najważniejsze elementy pracy:  

• Podstawowe zadania: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów; 

• Kulturotwórcza rola: nauczyciel bibliotekarz to konsultant i doradca w sprawie 
czytelnictwa, przewodnik po zbiorach biblioteki; 

• Znajomość rynku wydawniczego, potrzeb nauczycieli i uczniów; 

• Stworzenie dogodnych warunków nauczycielom i uczniom do realizacji programów 
dydaktycznych i wychowawczych; 

• Biblioteka nie jest już tylko wypożyczalnią książek. 



Rola nauczyciela bibliotekarza  
w procesie nauczania 

Najważniejsze elementy pracy:  

• Zadaniem bibliotekarza szkolnego jest rozpoznanie zainteresowań, uzdolnień, pasji 
oraz potrzeb edukacyjnych zarówno nauczycieli, jak i uczniów – po to, by 
ukierunkować ich rozumowanie, podsunąć odpowiednią literaturę, która ułatwi im 
wszechstronny rozwój, zainspiruje twórczo i zmotywuje do dalszych poszukiwań                   
i działań. 

• Nauczyciel bibliotekarz, posiadający odpowiednie kompetencje psychologiczno-
pedagogiczne, ustawicznie doskonalący swoje umiejętności, potrafi dotrzeć do 
uczniów i pomóc im w trudnościach z nauką. Taki bibliotekarz potrafi wzmocnić 
wzajemne pozytywne relacje międzyludzkie, a to właśnie one tworzą klimat 
najbardziej sprzyjający  kreatywnemu oraz efektywnemu uczeniu się. 



Wykorzystanie różnorodnych  
mediów i multimediów  

Najważniejsze elementy pracy:  

• Bibliotekarz, przy aktywnej współpracy i zaangażowaniu innych nauczycieli, ma 
możliwość organizacji zajęć, w czasie których uczniowie samodzielnie i realnie mają 
szansę dostrzec swoje uzdolnienia, potrzeby samorealizacji, rozwinąć umiejętności                               
i zainteresowania. 

• Bibliotekarz szkolny powinien posiadać wszechstronną i stale pogłębianą wiedzę oraz  
umiejętności stosowania teorii w praktyce – zwłaszcza w zakresie współczesnego 
bibliotekarstwa, metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki, a także technologii 
informatycznej i informacyjnej. Poziom wiedzy i umiejętności bibliotekarza w zakresie 
efektywnego wykorzystania elektronicznych narzędzi i źródeł informacji ma ogromne 
znaczenie dla współczesnych użytkowników informacji, jakimi niewątpliwie są 
dzisiejsi uczniowie. 



Wykorzystanie różnorodnych  
mediów i multimediów  

Najważniejsze elementy pracy:  

• Dzisiaj nie wystarczy tylko uczyć. Należy dostarczyć uczniowi wiedzy o tym, jak uczyć 
się efektywnie, o tym, jakie istnieją możliwości skutecznego wykorzystania informacji, 
o tym jak weryfikować wiarygodność w źródeł informacji i oceniać ich przydatność,                
a także o tym jak szukać w morzu źródeł oraz danych, by owo wyszukiwanie było jak 
najbardziej relewantne i pozwalało na faktyczne poszerzenie wiedzy w interesujących 
ucznia obszarach.  

• Nie wszyscy współcześni użytkownicy mass mediów nadążają z oswajaniem nowych 
technologii, zdobywaniem nowych umiejętności i aktualizacją wiedzy. Dziś 
współczesna wiedza opiera się głównie na sztuce selekcji i weryfikacji informacji. 
Przewodnikiem w zdobywaniu takich umiejętności powinien być właśnie bibliotekarz, 
i to już na etapie szkolnej edukacji. 



Biblioteka szkolna w okresie pandemii 

• Organizacja warsztatu pracy biblioteki szkolnej w porozumieniem z dyrektorem. 

• Określnie propozycji zadań przydatnych bibliotece, uczniom i nauczycielom. 

• Praca zdalna i praca stacjonarna: kontakt z uczniami, nauczycielami (wnioski). 

• Propozycje pracy z uczniami przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. 

• Problemy i zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych źródeł ze względu na 
prawo autorskie. 

• Współpraca z innymi nauczycielami bibliotekarzami, wymiana doświadczeń, 
propozycje konkursów dla uczniów. 

• Dokształcanie się, udział w webinariach, konferencjach. 

 



Zasoby cyfrowe – propozycje 

• Wolne Lektury – znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa, zawierająca 
ponad 5600 tytułów, w tym wiele lektur szkolnych. E-booki są dostępne w wielu 
formatach, także na czytniki. W serwisie są także dostępne audiobooki. Dzięki 
wykorzystaniu darmowej aplikacji na smartfony, można bardzo wygodnie korzystać              
z serwisu. 

 

• Większość utworów w bibliotece nie jest objęta majątkowym prawem autorskim               
i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że można je swobodnie publikować                 
i rozpowszechniać. 

https://wolnelektury.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://wolnelektury.pl/




Zasoby cyfrowe – propozycje 

• Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych                              
i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych. Projekt został 
zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 
Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać jako e-booki 
lub czytać je w przeglądarce, a także słuchać ich wersji audio.  Korzystanie z nich jest 
możliwe w dowolnym momencie poprzez wygodną aplikację mobilną. 

• Serwis powstał przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach, nauczycielach                      
i wykładowcach, ale jest również przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać lub 
przypomnieć sobie najważniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. 

 

https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/




Zasoby cyfrowe – propozycje 

• Chmura Czytania – zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. 
Conrada, Kafki czy Czechowa. Korzystanie z zasobów nie wymaga logowania. 

• Technologia multimedialna daje książkom nowy wymiar wolności – uwalnia książki 
od papieru i ograniczeń dystrybucyjnych. Szybują jak chmura. Chmura Czytania. 

• Chmura Czytania udostępnia książki autorów mówiących rzeczy ważne – warte 
poznania, przypomnienia czy wręcz odkrycia na nowo przez współczesnych 
Czytelników. 

 

 

http://chmuraczytania.kartalia.pl/
http://chmuraczytania.kartalia.pl/
http://chmuraczytania.kartalia.pl/
http://chmuraczytania.kartalia.pl/




Zasoby cyfrowe – propozycje 

• Empik Go – przez okres ok 60 dni aplikacja była dostępna dla zalogowanych 
użytkowników za darmo. Można było skorzystać z audiobooków, ebooków,                           
w szczególności z dostępu do lektur szkolnych, ale też do nowości wydawniczych. 

• Platforma oferuje elastyczny abonament, który można swobodnie dostosować do 
swoich potrzeb, aby móc korzystać z około 31 000 e-booków oraz 25 00 audiobooków                       
i podcastów, również w trybie offline.  

 

 

https://www.empik.com/go#section-benefits
https://www.empik.com/go#section-benefits
https://www.empik.com/go#section-benefits
https://www.empik.com/go#section-benefits




Zasoby cyfrowe – propozycje 

• National Emergency Library została uruchomiona przez Internet Archive w okresie od 
24 marca do 16 czerwca 2020 r. Inicjatywa miała na celu zwiększenie dostępu do 
zbiorów. W serwisie, który udostępnia około 1,4 mln e-booków do wypożyczenia, 
można znaleźć również polskich autorów, np. Olgę Tokarczuk czy Czesława Miłosza. 

 

https://blog.archive.org/national-emergency-library/
https://blog.archive.org/national-emergency-library/
https://blog.archive.org/national-emergency-library/
https://blog.archive.org/national-emergency-library/
https://blog.archive.org/national-emergency-library/
https://blog.archive.org/national-emergency-library/




Zasoby cyfrowe – propozycje 

• Ninateka to filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 
eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, 
relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 

• To nie tylko video i audio. Każdemu materiałowi towarzyszy rzetelny redakcyjny opis, 
najczęściej z biogramem twórcy czy występujących osób. Obok wybranego materiału 
można znaleźć powiązane tematycznie bądź gatunkowo inne video lub audio. 

• Wszystkie materiały zamieszczone w Ninatece są bezpłatne. To ponad 7000 darmowych 
plików audio i video. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie materiały są 
całkowicie wolne od reklam. 

 

https://ninateka.pl/




Zasoby cyfrowe – muzea 

• Wirtualne muzea – wykorzystanie zasobów z historii malarstwa, architektury, sztuki 
użytkowej. 

• Muzeum Powstania Warszawskiego  

• Muzeum Zamkowe w Malborku 

• Muzeum Zamojskich w Kozłówce 

• Kopalnia soli w Wieliczce 

• Google Arts&Culture 

https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html
https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844
https://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
https://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
https://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/


Zasoby cyfrowe – muzea 

• Google Arts&Culture –  użytkownicy mają dostęp do zbiorów z różnych muzeów                      
z całego świata. Można przeglądać zbiory i odbywać wirtualne wycieczki po muzeach. 
Zwiedzanie odbywa się przy pomocy rozwiązania bazującego na Google Street View. 
Użytkownicy mogą tworzyć własne kolekcje ulubionych zbiorów i dzielić się ze 
swoimi znajomymi. 

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/




Zasoby cyfrowe – biblioteki 

• Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa  (JBC) 

• Polona 

• Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Europeana 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
https://polona.pl/
https://fbc.pionier.net.pl/
https://fbc.pionier.net.pl/
https://fbc.pionier.net.pl/
https://www.europeana.eu/pl










Wykorzystanie zasobów cyfrowych w edukacji                
w okresie pandemii – wady i zalety 

 

• Szeroki dostęp do zasobów cyfrowych 

• Poszukiwanie informacji, 
selekcjonowanie i krytyczne myślenie 

• Większa kreatywność uczniów 

• Szkoła poza klasą może być równie 
interesująca 

• Wykorzystanie nowych metod                       
i pomocy dydaktycznych 

 

• Problem z dostępem do sieci /  
komputera 

• Aspekty praw autorskich 

• Brak kompetencji cyfrowych 

• Ograniczenie kontaktów 
międzyludzkich, izolacja  

• Problem z realizacją ogromnej 
ilości materiału 



Dziękuję za uwagę 

Anna Krzak 

ap.krzak@uj.edu.pl 


