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„Biblioteki Szkolne Online” – ogólnopolski blog promujący działania
nauczycieli bibliotekarzy
W działaniach nauczycieli bibliotekarzy drzemie ogromny edukacyjno-wychowawczy
potencjał, podnoszący kompetencje czytelniczo-informacyjne uczniów i rozwijający ich
zainteresowania. Chwalmy się tym, co robimy, niech nasze inicjatywy ujrzą światło
dzienne. Zanim komuś przyjdzie do głowy likwidować nasze etaty, niech dowie się, co
stracą szkoły, dzieci i młodzież.
O nas
Jesteśmy nauczycielami bibliotekarzami ze szkół w różnych częściach Polski. W październiku
2014 r. postanowiłyśmy utworzyć ogólnopolską stronę internetową „Biblioteki Szkolne
Online” (www.biblioteki-szkolne.blogspot.com). To wortal poświęcony określonej tematyce,
pracujemy nad nim społecznie. Zespół redakcyjny tworzą: Joanna Chodzin ze Stronia
Śląskiego, Beata Haładus z Gliwic, Izabela Kamińska-Smolarek z Torunia, Bożena Kozieńska
z Tychów, Monika Rowińska z Augustowa i Małgorzata Sawicka z Augustowa.
Połączyła nas akcja STOP likwidacji bibliotek, zorganizowana przez redaktora naczelnego
miesięcznika Biblioteka w Szkole. Pod listem protestacyjnym podpisało się wtedy ponad 55
tysięcy osób. Naszą działalnością chcemy im podziękować i pokazać, że warto było o nas
walczyć. Chcemy udowodnić, że nasze biblioteki nie są miejscami z zakurzonymi regałami,
pełnymi starych książek, których nikt nie chce czytać, a nasza praca nie ogranicza się do
podawania lektur szkolnych i picia kawy. Pokazujemy, że nauczyciele bibliotekarze to osoby
kreatywne, biblioteki tętnią życiem, odbywa się w nich wiele ciekawych zajęć, a uczniowie
chętnie je odwiedzają. Naszym najważniejszym celem jest promocja działań bibliotek
szkolnych i pracy nauczycieli bibliotekarzy w środowisku ogólnopolskim, poprzez załączanie
relacji nadsyłanych z różnych typów szkół. Pozostałe nasze cele to:





upowszechnianie ciekawych pomysłów, dokonań, co pozwala na czerpnie z osiągnięć
i „dobrych praktyk” innych nauczycieli bibliotekarzy,
możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i opinii związanych z edukacją,
biblioteką i oświatą,
inspirowanie innych nauczycieli do tworzenia nowych form pracy i projektów
w swoich bibliotekach, zachęcających uczniów do sięgania po książki,
integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy,




poszerzanie się grona sympatyków szkolnych bibliotek, utrzymywanie z nimi stałego
kontaktu,
tworzenie pozytywnego wizerunku bibliotek szkolnych w społeczeństwie.

O blogu
Strona utworzona jest na bazie blogu. Równolegle założyłyśmy oficjalny jego profil na portalu
społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/pages/Biblioteki-SzkolneOnline.
To doskonałe narzędzia do organizowania różnego typu akcji oraz do komunikowania się
z naszymi odbiorcami i dające możliwość wyrażania opinii przez obie strony. Posty na
Facebooku są odbiciem wpisów na blogu, chociaż w ciągu roku pojawia się ich więcej, gdyż
Facebook daje możliwość publikowania i poruszania innych spraw tematycznie związanych
z naszą działalnością. Przy czym nie trzeba posiadać konta na Facebooku, żeby korzystać ze
strony.
Na potrzeby blogu stworzyłyśmy jego charakterystyczne logo. Strona ma typową budowę,
jest czytelna i prosta w obsłudze. Można się na niej zapoznać z regulaminem nadsyłania do
nas wszelkich materiałów. Posiadamy swój adres e-mail do kontaktu dla wszystkich
zainteresowanych (biblioteki-szkolne@wp.pl), na który nauczyciele przysyłają do naszej
redakcji wypracowane materiały. Zachęcamy wszystkie biblioteki szkolne do dzielenia się
swoimi pomysłami. Czasami wystarczy krótka notatka i kilka zdjęć lub filmik z działań.
Blog pozwala na pewien sposób narracji, wpisy pojawiają się raz lub dwa razy dziennie, nie są
długie, tak, aby nie zanudzać odbiorców, a sygnalizować temat. Zdarza się, że w tekście
podajemy linki aktywne odsyłające do stron www szkół lub innych ciekawych zasobów
internetowych, i w ten sposób uzupełniamy treść wpisu. Regularnie w redakcji dzielimy się
dyżurami nad opracowywaniem strony. Odpowiadamy na nadsyłane pytania od nauczycieli
bibliotekarzy i różnych instytucji. Udzielamy porad związanych z funkcjonowaniem bibliotek
szkolnych. Same na stronie cyklicznie publikujemy działania naszych bibliotek, promując
w ten sposób szkoły, biblioteki i swoje miasta.
O naszych inicjatywach
Na blogu funkcjonuje także Top Bibliotek Szkolnych, który zawiera linki do stron
internetowych aktywnych bibliotek szkolnych w Polsce (tych, które z nami podjęły
współpracę). Na razie jest ich ponad 80, ale cały czas liczymy na więcej.
Współpracujemy również z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
oraz z redakcją czasopisma Biblioteka w Szkole. Byłyśmy partnerem Ogólnopolskich
Wyborów Książek zorganizowanych przez ten miesięcznik oraz partnerem medialnym
Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Bazgroł.

Artykuły o naszej działalności ukazały się w prasie i na portalach internetowych.
Korespondujemy i zamieszczamy komentarze w znaczących dla naszego środowiska
miejscach w Internecie: na portalach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz na portalach ogólnopolskich gazet, pod każdym artykułem
czy postem dotyczącym czytelnictwa w Polsce.
Wzięłyśmy udział w czacie z minister edukacji Joanną Kluzik - Rostkowską – był to nasz głos
w sprawie włączenia szkolnych bibliotek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Udzieliłyśmy kilku wywiadów, ostatnio do Krytyki Politycznej. Dotyczył on naszej działalności,
stanu szkolnych bibliotek i realizowania przez MEN programu „Książki naszych marzeń”.
Podjęłyśmy trzy akcje interwencyjne - pismo do MKiDN w sprawie modyfikacji NPRCZ oraz
"Biblioteki piszą list do Mikołaja" i "Biblioteki Szkolne bez photoshopa", pokazując w ten
sposób nie tylko to, jak biblioteki pracują, ale też jak są wyposażone, z jakimi problemami
borykają się na co dzień.
Odbyłyśmy szereg ważnych wystąpień publicznych promujących pracę szkolnych bibliotek w ośrodkach uniwersyteckich, bibliotekach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz
w oddziałach TNBSP.
Czterokrotnie odwiedziłyśmy targi książki - w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu
i w Warszawie – to właśnie tu, w maju 2015 r. na Warszawskich Targach Książki, nasza
redakcja spotkała się po raz pierwszy w „realu”, gdyż do tej pory kontaktowałyśmy się ze
sobą tylko online. Podczas targów przeprowadziłyśmy dziesiątki rozmów z pisarzami,
politykami
i celebrytami. W ten sposób zaczęłyśmy pozyskiwać dla naszej działalności przyjaciół
bibliotek szkolnych. Ich zdjęcia wraz z pozdrowieniami dla bibliotek umieszczamy w zakładce
„Nasi przyjaciele”. Są to np.: pisarze, dziennikarze, przedstawiciele świata nauki i polityki,
wrażliwi na edukację czytelniczą młodego pokolenia i życzliwi bibliotekom szkolnym w
Polsce, którzy zgodzili się zostać patronami Bibliotek Szkolnych Online. W tej chwili jest to 46
osób.
Dbamy o to, aby grono naszych sympatyków stale się powiększało. Zwracamy się do pisarzy
nie tylko podczas targów, ale również podczas spotkań autorskich, piszemy e-maile, prosimy
o dedykacje i zdjęcia z naszą tabliczką „I love szkolne biblioteki”.Mamy już 62 zdjęcia.
Tabliczka „I love..” jest do pobrania na naszej stronie. Każdy, kto chce wesprzeć nasze
działania, może ją wydrukować, zrobić z nią zdjęcie i nadesłać do naszej redakcji.Tym
sposobem tworzymy lobby na rzecz bibliotek szkolnych. Na wszystkich spotkaniach
rozdajemy redakcyjne wizytówki.

Kilka słów podsumowania
W październiku 2015 r. minie rok od debiutu „Bibliotek Szkolnych Online”. Możemy śmiało
powiedzieć, że nasz eksperyment udał się i przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
Odnotowana wysoka ilość użytkowników korzystających z naszej strony (ponad 65 tys. wejść
na blog w niecały rok i ponad 1300 fanów na Facebooku), daje nam poczucie satysfakcji oraz
motywuje nas do ciągłego udoskonalania jej i publikowania kolejnych wpisów. Do tej pory
zamieściłyśmy ponad 350 informacji. Nauczyciele wypowiadają się o nas bardzo pozytywnie
i czerpią pomysły z naszej strony. Mamy nadzieję, że nasza obecność w sieci rozszerza
dotychczasowe formy promocji bibliotek szkolnych.
W kolejnych latach pragniemy to działanie kontynuować, o ile pozwoli nam na to sytuacja
w oświacie, a status nauczyciela bibliotekarza nie będzie zagrożony. Tym bardziej, że przed
nami dużo pracy związanej z reformą podręcznikową oraz Narodowym Programem Rozwoju
Czytelnictwa. Potrzebujemy także nowych dobrych standardów funkcjonowania bibliotek
szkolnych, nadających odpowiednią jakość naszej pracy. Cały czas mamy też nadzieję, że
grono współpracujących z nami nauczycieli bibliotekarzy powiększy się, do czego gorąco
wszystkich zachęcamy!

