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Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem 

świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem 

jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów 

i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. 

Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha 

ludzkiego (...) 

                                                                        Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Miechowie 

Bezcenny skarb miasta 

 

 

 
      Mgr Zofia Gawąd pośród bogatego księgozbioru 

 

 

 
 

„ Pozostaje jakby z boku <<zgiełku>> powiatowego miasta. Jednak  

o dobrodziejstwie wynikającym z faktu jej istnienia przekonali się 

wszyscy, którzy kiedykolwiek pogłębiali lub pogłębiają swoją widzę.”
1
  

 

 
Informator został wydany w 60 rocznicę istnienia naszej biblioteki.  

W ten sposób pragniemy przybliżyć naszym czytelnikom historię 

placówki i specyfikę naszej pracy. 
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DZIEJE NASZEJ BIBLIOTEKI WPISANE 

W HISTORIĘ POWSTANIA SIECI POWIATOWYCH 

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH 

 

W 1950 roku zrodziła się myśl zorganizowania sieci 

powiatowych bibliotek pedagogicznych, mających stanowić warsztat 

pracy dla Ośrodków Doskonalenia Kadr Oświatowych w skali 

powiatowej.
2
Poza tym przebudowa szkolnictwa wymagała 

uruchomienia bibliotek specjalnych, różniących się od bibliotek 

szkolnych czy publicznych charakterem księgozbioru.  

Mając takie argumenty Ministerstwo Oświaty okólnikiem  

z 24. 11. 1950 r. zapowiedziało zorganizowanie pierwszej sieci 

pedagogicznych bibliotek powiatowych, a pismem z 03. 02. 1951 r. 

zarządziło utworzenie 100 pedagogicznych bibliotek powiatowych 

w skali ogólnokrajowej. 21.05.1951 r. Ministerstwo Oświaty wydało 

zarządzenie na mocy którego dotychczasowe Centralne Biblioteki 

Pedagogiczne zostały przekształcone w Pedagogiczne Biblioteki 

Wojewódzkie, mające podlegać terenowemu wydziałowi oświaty. 

PBW miała sprawować opiekę nad PBP w zakresie doboru  

i szkolenia kadry, gromadzenia i opracowania zbiorów oraz form  

i metod pracy.
3
 

Nasza Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 1953 roku 

jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa.  

Mieściła się wówczas w nieistniejącym już budynku 

Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Sienkiewicza. 

Kierownikiem została mgr Janina Siniarska.  

 
 

                                                 
2
H.  Madrjas, Rozwój i działalność pedagogicznych bibliotek powiatowych  

  w województwie krakowskim w latach 1951- 1961. W: 40 lat pracy PBW  
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 M. Bzibziak, Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu 1956- 2006. Zarys  
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      Notatka na odwrocie fotografii informująca o pierwszym lokalu biblioteki, 

który mieścił się w prywatnym domu p. Osuchowskiej przy ul. Sienkiewicza 18 

 

 

 

                    
  Bibliotekarki, 1956r. 

 

           Zaczątek zbiorów stanowiły dary Wydziału Oświaty  

w Miechowie i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po krótkim 

czasie biblioteka zmieniła lokum, przeniesiono ją do niewielkiego 

pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 1. Stało się tak z powodu 

wyburzenia budynku ZNP.  

            Podstawowym dążeniem bibliotekarek było gromadzenie 

literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania. 



  

Udawało się osiągnąć ten cel, biblioteka stopniowo wzbogacała swe 

zbiory już przez systematyczne zakupy, jak i przejmowanie 

księgozbiorów różnych instytucji oświatowych. 

 

 

 

                     
                         Pierwsza książka inwentarzowa 

                                                        

 

                                            

      
             Pod numerem pierwszym wpisano „W pustyni i w puszczy” 

H. Sienkiewicza. 

           Biblioteka nie posiada już tej pozycji, została wykreślona 

           z inwentarza w 1962 r. 



  

 

  

 W 1973 r. kierowniczka mgr Janina Siniarska przeszła na 

emeryturę. Przez rok kierowała biblioteką nauczycielka języka 

polskiego mgr Zofia Banach. Od 1974 roku funkcję kierownika 

pełniła mgr Halina Burda. Opiekowała się placówką do końca 2006 

roku, kiedy to postanowiła odejść na emeryturę, oddając bibliotekę 

w ręce mgr Zofii Gawąd. 

       

            
Rok 1977- PBW Kielce- wyjazdowa narada kierowników filii do Filii w Busku 

Zdroju 

 

 W ciągu swojego istnienia Biblioteka Pedagogiczna 

kilkakrotnie zmieniała siedzibę. W 1978 roku została przeniesiona 

do Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konopnickiej 2. Na parterze 

budynku znalazła w końcu godne lokum. Na powierzchni 190 

metrów kwadratowych można było wyodrębnić dużą czytelnię, 

przestronną wypożyczalnię oraz zaplecze socjalne. Biblioteka 

doczekała się warunków, w których mogła właściwie funkcjonować 

i rozwijać się. Kupowano wówczas dużo nowości wydawniczych, 

prenumerowano ponad 60 tytułów czasopism. Dostosowując się do 

potrzeb czytelników, książnica stopniowo zmieniała swój profil na 

pedagogiczno- naukowy. Większość korzystających stanowili 

bowiem dokształcający się nauczyciele, pracownicy oświaty, 

studenci i maturzyści.  

                  W połowie lat 70- ych w wyniku reformy administracji 

państwowej likwidującej powiaty, pedagogiczne biblioteki  

powiatowe przekształcono w filie Pedagogicznych Bibliotek 

Wojewódzkich. Miechów znalazł się w województwie kieleckim, 



  

zatem nasza biblioteka stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Kielcach. 

                 Lata 90-te to czas transformacji ustrojowej naszego kraju. 

Na skutek trudności ekonomicznych szczególnie ucierpiały 

biblioteki. Również nasza Filia zaczęła przeżywać ciężkie czasy. 

Brakowało funduszy na zakup nowości i prenumeratę czasopism,  

a oprócz tego ponownie borykano się z trudnościami lokalowymi. 

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego podjęła starania                      

o wykwaterowanie biblioteki ze względu na większą liczbę uczniów 

i brak sal lekcyjnych. Rozpoczął się trudny okres poszukiwania 

odpowiedniego lokum. Dzięki dużemu zaangażowaniu ówczesnego 

burmistrza Urzędu Miasta i Gminy inż. Jerzego Muszyńskiego        

w 1996 roku Bibliotekę Pedagogiczną umieszczono w dawnym 

budynku Komitetu PZPR przy ulicy Racławickiej 12. 

 Reforma administracyjna w 1999 roku spowodowała, że 

Miechów wrócił do Małopolski, stał się powiatem, a nasza Filia 

została filią PBW w Krakowie. Budynek przy ulicy Racławickiej 

został oddany Starostwu Powiatowemu. Biblioteka Pedagogiczna 

ponownie przeniosła się, tym razem na parter bloku mieszkalnego 

przy ul. Skorupki 4, gdzie znajduje się do dzisiaj. 

 

         

            
                      
Rok 1999- Dyrekcja PBW w Kielcach /dyr Marta Podgórska, z-ca dyr. Grzegorz 

Cuper/ przekazują Filię w Miechowie Dyrekcji PBW W Krakowie / dyr  Zofia 

Harasimowicz, z-ca dyr. Weronika Smoleń/ 

 

                     

 



  

                     
Od prawej: z-ca dyr. PBW w Kielcach Grzegorz Cuper, pracownice Filii: Halina 

Burda, Zofia Gawąd, Hanna Cudzik 

 

  

 W tymże 1999 roku, obok zmian terytorialnych,  zaszły 

również zmiany w sferze kompetencji. A mianowicie, podzielono 

zadania pomiędzy organami: prowadzącym i nadzorującym. 

Organem prowadzącym dla pedagogicznych bibliotek 

wojewódzkich i ich filii został samorząd województwa- Urząd 

Marszałkowski w Krakowie. Nadzór pedagogiczny nad nim 

sprawować miał małopolski kurator oświaty.  

 

 Biblioteki podlegają również Departamentowi 

Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej.  

 

 

                 
 
5 IV 2004r. wizytowała naszą bibliotekę mgr Irena Legutko- Starszy Wizytator 

Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Był to przegląd w zakresie 

organizacji i warunków pracy biblioteki. W wizytacji brała również udział nasza 

pani dyrektor Zofia Harasimowicz i pan Jacek Kowalski- opiekun filii 



  

 W województwie małopolskim mamy 22 biblioteki 

pedagogiczne, 3 z nich są wojewódzkimi: w Krakowie, Nowym 

Sączu i Tarnowie. Każda z tych bibliotek ma swoje filie- oddziały, 

mające lokalizacje poza miejscem funkcjonowania głównej, 

nadrzędnej jednostki, objęte jej budżetem. 

 Nasza Filia podlega Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uchwałą nr 269 

Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej.
4
 

PBW w Krakowie ma jeszcze 9 innych Filii w: Chrzanowie, 

Myślenicach, Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, 

Słomnikach, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach. 

 Czytelnikami Biblioteki Pedagogicznej są nauczyciele, 

studenci, pracownicy oświaty, uczniowie szkół średnich, a także inni 

dokształcający się. Nasza biblioteka jest zatem otwarta na potrzeby  

i inicjatywy wszystkich chcących poszerzając swoja wiedzę. 

Czytelnicy poszukują literatury aktualnej, a często najnowszej. 

Mimo ograniczeń finansowych, biblioteka stara się zaspokoić ich 

potrzeby.  

 Dbają o to dwie bibliotekarki, które posiadają wyższe 

wykształcenie magisterskie z bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej. Swoją pracą pragną jak najlepiej służyć odwiedzającym 

bibliotekę czytelnikom, otaczając ich opieką merytoryczną, 

udzielając każdemu użytkownikowi niezbędnych wiadomości, 

pomagając w doborze odpowiednich materiałów, udzielając porad 

bibliograficznych i bibliotecznych stosownie do potrzeb 

zainteresowanych.  

 Żyjemy w dobie Internetu. PBW w Krakowie 

dostosowując się do wymogów dzisiejszego rynku posiada już 

elektroniczną wypożyczalnię. Katalog elektroniczny on- line 

obejmuje: 

- książki wydane po 1995 r. oraz podręczne księgozbiory 

Wypożyczalni i Czytelni Głównej niezależnie od roku 

wydania 

- czasopisma (kompletne roczniki) bieżąco prenumerowane 

- inne zbiory sukcesywnie wprowadzane  

Planowane jest komputeryzacja we wszystkich filiach.  

                                                 
4
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 Od 2012 roku działa nasza strona internetowa 

www.pedagogicznamiechow.wordpress.com, zapraszamy do 

zaglądania na nią. 

  

                               ZADANIA BIBLIOTEKI 

 
1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie 

i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, 

w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu 

i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych , obejmujących 

w szczególności: 

 literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,  

      w języku polskim i językach obcych, 

 publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych 

dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami 

nauczania, 

 literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz 

książki z zestawu lektur dla ucznia, 

 piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa  

      i informacji naukowej, 

 programy nauczania i podręczniki szkolne, 

 materiały dotyczące problematyki oświatowej 

regionu 

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej. 

3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych,  

      w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania 

      biblioteką. 

5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych  

      i wewnątrzszkolnego doskonalenia. 

6. Organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników 

biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych. 

7. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej  

      i kulturalnej, w szczególności otwartych zajęć edukacyjnych, 

      lekcji bibliotecznych. 

 

http://www.pedagogicznamiechow.wordpress.com/


  

 Biblioteka może organizować praktyki zawodowe 

dlastudentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu 

nauczyciela bibliotekarza. 

  Biblioteka wykonuje zadania z uwzględnieniem  

w szczególności współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia 

nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi 

bibliotekami.  

 W realizacji celów i zadań może współpracować  

z placówkami oświaty i kultury, stowarzyszeniami oraz innymi 

instytucjami dobierając odpowiednio formy współpracy do zakresu 

realizowanych zadań. 

 

                                       
 
Wyróżnienie, jakie Biblioteka otrzymała w 1988 r. w konkursie na opracowanie 

bibliografii: „ Podmiotowość ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

szkoły 

 

 

 
17 IX 2002 roku-  w hallu wystawowym 

Wojewódzkiej Biblioteki publicznej  

w Krakowie przy ul. Rajskiej otwarto 

wystawę „MIASTO MIECHÓW”. Nasza 

biblioteka, jej działalność i historia 

stanowiły cząstkę tej wystawy. 

 

 



  

  
Spotkanie w bibliotece bożogrobców, zorganizowane przez panią Zofię Gawąd 

 w ramach trwającego od 5- 11 maja 2008r.” Tygodnia Bibliotek” 

 / Ks. prof. Andrzej Boksiński pokazuje  

unikatowy egzemplarz "Miechovii"   Nakielskiego/.  

./ 

 

Pięknie oprawiona "Biblia" z poł. XVIIIw  

 

 Wystawka wykonana po wycieczce 

do Bazyliki. Zdjęcia  i   krótki rys historyczny biblioteki bożogrobców 

 

 

 



  

 

                             
                             Wystawa prac Czesława Gawąda 
 

 

 

 
       Wystawa prac Adama Zalewskiego 

 

 

               

 

ZBIORY BIBLIOTEKI: 
   W ciągu 60-u lat istnienia biblioteka zgromadziła ponad 35 tysiące 

woluminów. W wyniku selekcji, która miała na celu wyeliminowanie 

nieaktualnego księgozbioru,  został on znacznie uszczuplony i wynosi 

ok. 28 tys. W większości księgozbiór pochodzi z zakupu. Dużą część 

stanowią również dary, zarówno od sponsorów, jak i indywidualnych 

osób. Bez hojnych ofiarodawców nasze zbiory byłyby uboższe 

 



  

                                        
                             „ Nie byłoby nowości, gdyby nie darczyńcy” 

                                       „Dziennik Polski” 26 III 2003r. 

    

                

            Na nasze zbiory składają się pozycje z zakresu: 

 

 psychologii,  

 pedagogiki,  

 metodyki,  

 socjologii,  

 klasyka literatury pięknej 

 pozycje z  bibliotekoznawstwa 

 materiały dotyczące Unii Europejskiej 

 programy szkolne 

 

Zbiory przechowywane są w dwóch magazynach- pozycje od numeru 

1- 19 000 znajdują się w pomieszczeniu piwnicy, pozostały 

księgozbiór znajduje się na wyższym poziomie. 

 Zbiory 



  

 

                        
 

 Biblioteka posiada blisko 80 tytułów czasopism, 

gromadzonych w większości od 1981 roku. Na bieżąco prenumeruje 

20 tytułów, pomocnych w pracy nauczycieli i studentów.  

 Z księgozbioru podręcznego, czasopism zasadniczo korzysta 

się na miejscu w czytelni, z możliwością wyniesienia na ksero. 

Jednak na prośbę czytelników niektóre pozycje wypożyczane są do 

domu na noc, na weekend oraz na dni świąteczne.  

 

 

      
         Roczniki czasopism w czytelni 

 

           W czytelni znajduje się: 

  

 księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki) 

 informacyjno- bibliograficzny,  

 naukowy, 

  reprinty,  

 albumy, 

 regionalia 

  kasety VHS, płyty CD. 

 Czytelnia 



  

 

WARSZTAT INFORMACYJNO- 

BIBLIOGRAFICZNY: 

 

 Katalogi: 

- alfabetyczny- szeregujący opisy wg nazw osobowych 

(autor, redaktor, tłumacz), korporatywnych 

(instytucji, organizacji), tytułów 

-  rzeczowy – szereguje karty katalogowe w zależności 

od treści dokumentu, podstawą tego układu jest 

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna(UKD) 

- czasopism 

- zbiorów audiowizualnych        

Katalogi: rzeczowy i alfabetyczny 

                          

 

 Kartoteka zagadnieniowa artykułów z czasopism 

- pedagogiczno-psychologiczna 

- metodyczna poszczególnych przedmiotów nauczania 

- bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

- materiałów repertuarowych 

Kartoteka cieszy się ogromnym powodzeniem. Dzięki temu, że jest 

na bieżąco uzupełniana, czytelnicy mogą w niej znaleźć najbardziej 

aktualne materiały do prac magisterskich, semestralnych, referatów 

itp., poza tym niesamowicie ułatwia drogę do poszukiwanych treści.  

 

  Kartoteka zagadnieniowa 

Opracowała Monika Bałazy 


