
KALENDARIUM
PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI 
PEDAGOGICZNEJ RODN 

“WOM”
W CZĘSTOCHOWIE



LATA
1948-1950

Przy częstochowskim oddziale 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
powstał punkt biblioteczny mający 

służyć swym skromnym księgozbiorem 
/648 woluminów/ nauczycielom 

naszego miasta. 
Księgozbiór ten powstał na bazie 
zbiorów, jakie udało się uratować 

z czasów wojennych 
oraz otrzymywanych od ludzi darów. 
Punkt ten, przez 9 lat mieszczący się 

w lokalu przy ulicy Katedralnej, 
pełnił w tym trudnym powojennym 

czasie, bardzo istotną rolę 
w procesie kształcenia 

i doskonalenia nauczycieli. 
W bibliotece pracowali społecznie 

działacze związkowi.



W 1951 roku usankcjonowano istnienie 
placówki powołując do życia 
Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną. 
Liczba zbiorów wynosiła w tym czasie 
około 1000 książek. 

LATA
1951-1955



W 1956 roku, Biblioteka stała się
agendą obu inspektoratów oświaty 
i przyjęła nazwę Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. 
Od tego czasu podlegała pod względem 
merytorycznym Bibliotece Pedagogicznej 
w Katowicach, która udzielała 
instruktażu i częściowo subsydiowała 
budżet placówki. Uregulowano także 
sprawę obsady, powołując pracownika na 
pełnym etacie.

LATA

1956-1959



W latach sześćdziesiątych Biblioteka rozpoczęła działalność propagującą
i upowszechniającą czytelnictwo książek i czasopism pedagogicznych. 
Wykorzystywano do tego celu zebrania metodyczne i ówczesne konferencje 
rejonowe ZNP. 
W lokalu Biblioteki oraz w częstochowskich szkołach organizowano odczyty 
pedagogiczne i spotkania dotyczące historii regionu. Biblioteka była też siedzibą
częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Klubu 
Literackiego ZNP. 
W miarę ilościowego i jakościowego wzrostu księgozbioru oraz usprawniania 
warsztatu informacyjnego poszerzał się krąg użytkowników. Z Biblioteki korzystali 
głównie nauczyciele, ale także studenci Studium Nauczycielskiego, Politechniki 
Częstochowskiej oraz uczniowie Liceum Pedagogicznego. 
W 1965 roku powiększono kadrę bibliotekarską (dwa etaty), ale bardzo skromne 
warunki lokalowe, mały budżet na zakup książek i prenumeratę czasopism, nie 
przyczyniały się do szybkiego rozwoju placówki.



Doceniając rolę Biblioteki, miejskie władze 

oświatowe przeniosły ją w 1967 roku do 

obszerniejszego lokalu przy ulicy Waszyngtona 62 

oraz zwiększyły budżet na kompletowanie 

księgozbioru. 

W 1972 roku dokonano remontu przyległego do 

budynku pomieszczenia, w którym urządzono 

czytelnię. 

Od tego momentu zbiory mogły być udostępniane 

także prewencyjnie. Mimo tych zmian warunki nadal 

były trudne, a z roku na rok ulegały 

systematycznemu pogarszaniu. 

Rosnący księgozbiór potrzebował większego 

magazynu, pracownicy działu gromadzenia i 

opracowania oddzielnego pomieszczenia do pracy, 

a kilkutysięczna już liczba czytelników bardziej 

funkcjonalnej wypożyczalni i czytelni.

LATA 1967 – 1974



W latach 1960-1975 funkcję 

kierownika

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Pedagogicznej pełnił 

Tadeusz Gierymski. Doceniając rolę Biblioteki, miejskie władze oświatowe 

przeniosły ją w 1967 roku do obszerniejszego lokalu przy 

ulicy Waszyngtona 62 oraz zwiększyły budżet na 

kompletowanie księgozbioru. 

W 1972 roku dokonano remontu przyległego do budynku 

pomieszczenia, w którym urządzono czytelnię. 

Od tego momentu zbiory mogły być udostępniane także 

prewencyjnie. 

Mimo tych zmian warunki nadal były trudne, a z roku na rok 

ulegały systematycznemu pogarszaniu. Rosnący księgozbiór 

potrzebował większego magazynu, pracownicy działu 

gromadzenia i opracowania oddzielnego pomieszczenia do 

pracy, a kilkutysięczna już liczba czytelników bardziej 

funkcjonalnej wypożyczalni i czytelni.



W wyniku reformy 

administracyjnej kraju 

przekształcono 

Miejską i Powiatową Bibliotekę
Pedagogiczną

w Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką

w Częstochowie. 

Utworzono stanowisko 

dyrektora, którym została 

Zofia Libertowska. 

ROK 1975

Równorzędne do tej pory 

placówki powiatowe 

w Kłobucku, Lublińcu, 

Myszkowie, Oleśnie i Pajęcznie 

stały się filiami terenowymi 

PBW w Częstochowie. 

Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka objęła też swą
opieką wszystkie biblioteki 

szkolne w województwie.



LATA 1976-1977
W latach siedemdziesiątych rozbudowano i zmodernizowano 

warsztat informacyjno-bibliograficzny. 

Zwiększyła się liczba zbiorów (26 tysięcy woluminów) oraz 

znacznie poszerzył się krąg odbiorców. 

We współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 

w bibliotece organizowane są liczne spotkania dla 

dokształcających się nauczycieli. Podjęto także aktywną 

współpracę z zespołem wizytatorów. 

W placówce odbywały się prelekcje literackie, wieczory autorskie 

z częstochowskimi twórcami. 

W listopadzie 1977 roku powstał dział audiowizualny ze zbiorem 

płyt analogowych i przeźroczy.



ROK 1980 
Maj 1980 – otwarcie biblioteki szkolno-

pedagogicznej przy Zespole Szkół w Kłobucku. 

Połączenie filii biblioteki pedagogicznej ze szkolną 

było eksperymentem na skalę krajową, na którą 

uzyskano zgodę władz ministerialnych i 

kuratoryjnych. Gościem uroczystości był 

dr Zbigniew Żmigrodzki, przedstawiciel 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Maj 1980 – spotkanie w bibliotece z prof. 

Aleksandrem Krawczukiem – znawcą antyku.

Luty 1980 – w bibliotece 

zorganizowano konferencję 

dla bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych 

i szkolnych województwa 

częstochowskiego. 

Głównym gościem 

i prelegentem konferencji 

była 

dr Jadwiga Andrzejewska –

pracownik naukowy Instytutu 

Bibliotekoznawstwa przy 

Uniwersytecie Wrocławskim.



ROK 1981 

Niespodziewaną wizytę 

w bibliotece złożyła 

Polska Kronika 

Filmowa i przygotowała 

krótki materiał 

o fatalnych warunkach 

lokalowych placówki.

Na bazie zbiorów 
dotychczasowej biblioteki 

szkolnej 
Szkoły Podstawowej w Lelowie 
utworzono kolejną, szóstą filię 

Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Częstochowie.



Szybko okazało się, że 

124 metry kwadratowe przy 

ul. Waszyngtona, na których 

mieściła się Biblioteka, to 

stanowczo zbyt mało jak na tak 

duży księgozbiór i prężnie 

rozwijającą się działalność na 

rzecz środowiska nauczycielskiego 

i studenckiego Częstochowy. 

Dlatego w roku 1982 dyrektor 

Zofia Libertowska rozpoczęła 

starania o przydział nowego lokalu. 

We wrześniu Biblioteka została 

zamknięta dla czytelników 

i rozpoczęła się przeprowadzka.

1982



ROK 1983

Po rocznym remoncie oraz zaadoptowaniu budynku 

przy Al. NMP 35, 

17 stycznia 1983 roku Biblioteka przeniosła swoje 

zbiory do nowej siedziby. Był to zdecydowanie 

najlepszy z dotychczasowych lokali Biblioteki. Duża 

powierzchnia /376 m kw./ dawała możliwość 

rozwoju, stwarzała dobre warunki pracy nauczycielom 

bibliotekarzom i czytelnikom. Poszczególne działy 

otrzymały samodzielne pomieszczenia, a czytelnia 

dysponowała 16 miejscami dla czytelników. Dużą 

zaletą lokalu było również jego usytuowanie 

w centrum miasta.

Stan księgozbioru to 37 000 woluminów i 5500 

egzemplarzy zbiorów audiowizualnych.



Był to czas wspaniałego rozwoju Biblioteki oraz wzrostu jej rangi

w środowisku lokalnym. W ramach współpracy z bibliotekami

szkolnymi przeprowadzano dużą liczbę lekcji bibliotecznych,

organizowano wiele konkursów o zasięgu regionalnym, inicjowano

różnego rodzaju spotkania dla nauczycieli.

Bardzo dobre były też w tych latach możliwości finansowe

Biblioteki. Roczny zakup nowości kształtował się w granicach 3 do 4

tysięcy egzemplarzy (stan księgozbioru w 1990 roku – 52 tysiące

woluminów).

Dwa razy do roku wydawano broszurę zawierającą tytuły i krótkie

recenzje zakupionych w ostatnim półroczu nowości.

W 1987 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska

bibliotekarzy szkolnych, powołano do życia Bibliotekę Składową.

Otrzymała ona dwa niewielkie pomieszczenia /35 m kw./ w lokalu

Szkoły Podstawowej nr 9. Celem powołania tej agendy było

umożliwienie bibliotekom szkolnym wymiany między nimi zbiorów

bibliotecznych.

LATA
1984-1990





1985 – był to rok obchodów 

40-lecia zakończenia 

II wojny światowej. 

Biblioteka była bardzo 

zaangażowana w liczne 

przedsięwzięcia dla środowiska 

nauczycielskiego naszego regionu. 

Odbywały się spotkania 

z zasłużonymi ludźmi nauki, kultury 

i oświaty, konkursy czytelnicze dla 

uczniów szkół naszego regionu. 

Przygotowano ekspozycje 

tematyczne i zestawienia 

bibliograficzne.

1985 – stan zbiorów i czytelnictwa PBW 
w Częstochowie oraz jej filii - stan zbiorów  - 154 888 egz. 
(39 400 – w Częstochowie)
- czytelników ogółem – 5768  (2422 – w Częstochowie)
- wypożyczenia na zewnątrz ogółem – 58 000 
(16 000 – w Częstochowie)
- wypożyczenia w czytelni ogółem – 14 000

Grudzień 1985 –

zorganizowano 

konferencję 

„Rola nauczyciela 

oraz informacji 

pedagogicznej w 

pracy dydaktycznej 

szkoły”. 

Gościem konferencji 

był prof. J. Kozłowski

1986 
BIBLIOTEKA BYŁA 

WSPÓŁORGANIZATOREM 

SPOTKANIA NAUCZYCIELI 

WOJEWÓDZTWA 

CZĘSTOCHOWSKIEGO 

Z MINISTREM OŚWIATY 

I WYCHOWANIA 

PANIĄ JOANNĄ 

MICHAŁOWSKĄ-

GUMOWSKĄ.



Pod koniec 1990 roku pojawiły się kolejne problemy lokalowe.

O prawo do budynku upomnieli się właściciele.

W związku z zaistniałą sytuacją Biblioteka w trybie

natychmiastowym musiała przenieść swoje zbiory.

Z powodu braku innych możliwości, w połowie 1991 roku,

oddano Bibliotece zrujnowany budynek przy ul. Bór 61.

Przeprowadzka odbywała się w trakcie trwania poważnych

remontów adaptacyjnych.

Z tego powodu pracownicy kilkakrotnie musieli przenosić

dokumenty i zbiory, poruszając się między rusztowaniami.



Nowym rozdziałem w dziejach Biblioteki 

było połączenie jej w 1991 roku w zespół

z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 

w Częstochowie. 

Wchodząc nadal w skład krajowej sieci bibliotek 

pedagogicznych, jako jedna z pierwszych zmieniła 

zasady funkcjonowania oraz swą dotychczasową

nazwę na 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego w Częstochowie.



Pod nowym adresem Biblioteka zaczęła funkcjonować

w lutym 1992 roku. Początkowo właściwie wszystko zmieniło 

się na gorsze. 

Powierzchnia Biblioteki była zbliżona do tej z poprzedniej 

siedziby, a więc dość szybko zaczęto odczuwać brak miejsca 

na gromadzone zbiory. Jednak najgorsza okazała się 

lokalizacja, daleko od centrum Częstochowy, spowodowała 

początkowo prawie 50% spadek frekwencji. 

Stopniowo zarówno nauczyciele jak i studenci zaczęli 

przyzwyczajać się do nowego miejsca. Po około roku 

funkcjonowania w nowych warunkach liczba odwiedzających 

wróciła do normy i kształtowała się w granicach 3 tysięcy. 

W tych latach, mimo trudnych warunków 

lokalowych (z budynku korzystała 

równocześnie poradnia psychologiczno-

pedagogiczna i zespół szkół) 

pracownicy starali się realizować lekcje 

biblioteczne dla uczniów, odbywały się 

konkursy. 

Bardzo prężna była współpraca z 

ówczesnym doradcą ds.. bibliotek 

szkolnych, panią Haliną Klimzą. W 

pomieszczeniach Biblioteki odbywały się 

systematycznie spotkania ze 

środowiskiem bibliotekarskim naszego 

miasta i regionu. W tym czasie 

wdrażaliśmy się  też do pracy z 

komputerem (posiadaliśmy jeden), 

wykorzystując go do prac biurowych.

LATA 

1992-94



W 1995 roku utworzono stanowisko wicedyrekora

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

ds bibliotek pedagogicznych. Od maja 1995 r. do sierpnia

2001 r. zatrudniona na tym stanowisku była pani Wanda

Klepacz. Kierowała, koordynowała i organizowała

funkcjonowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

oraz jej sześciu filii. Włączyła Bibliotekę w system

doradztwa i doskonalenia zawodowego realizowanego

przez ówczesny WOM.

Z jej inicjatywy uruchomiony został kurs kwalifikacyjny

z zakresu bibliotekoznawstwa, dający szansę zdobycia

kwalifikacji przez nauczycieli pracujących

w bibliotekach szkolnych.



Równocześnie z ww. decyzjami 

ówczesny kurator rozpoczął starania o 

zdobycie funduszy na budowę 

nowego budynku z docelowym 

przeznaczeniem na siedzibę Biblioteki.

W efekcie podjętych działań 

w 1996 roku postawiono budynek 

w stanie surowym. 

Dopiero po kolejnych pięciu latach 

udało się pozyskać fundusze na 

ukończenie inwestycji, którą tym 

razem połączono z nadbudową nad 

sąsiadującą szkołą w celu 

przeniesienia w jedno miejsce również 

placówki doskonalenia.

Był to dobry moment na sfinalizowanie 

tego przedsięwzięcia, gdyż nie 

odnawiany od 10 lat lokal przy ul. Bór 

był już w bardzo złym stanie, 

a powierzchnia magazynowa dawno 

już się skończyła. 

Prace przy wykończeniu budynku 

Biblioteki, nadbudowy oraz łącznika, 

w którym zostały umieszczone pokoje 

dla konsultantów, sala wykładowa 

oraz duża nowoczesna aula, trwały 

ponad dwa lata. 



1996 - wyjazd studyjny 

nauczycieli bibliotekarzy 

naszego regionu do Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie.

1997 - wyjazd studyjny 

nauczycieli bibliotekarzy 

naszego regionu do Biblioteki 

Sejmowej w Warszawie.

W wyniku kolejnej reformy 

administracyjnej kraju 

Częstochowa przestała być 

miastem wojewódzkim. 

Z powodu nowego podziału 

administracyjnego 

w 1999 roku Biblioteka 

utraciła dwie filie –

w Pajęcznie i Oleśnie.

Czerwiec 2001 – w ramach kursu 

kwalifikacyjnego z zakresu 

bibliotekoznawstwa zorganizowano 

wyjazd studyjny nauczycieli 

bibliotekarzy naszego regionu do 

Wojewódzkiej Biblioteki 

Pedagogicznej we Wrocławiu 

i na Panoramę Racławicką.

Coroczne wyjazdy studyjne wpisały 

się na stałe w program kursu.

Lata 1996-2001



- W wyniku zmian reorganizacyjnych na szczeblu województwa

śląskiego, Ośrodek, a więc i Biblioteka zmieniły nazwę. I tak od

stycznia 2002 roku pełna nazwa naszej placówki brzmi –

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

- Rozpoczęto komputeryzację, dokonano wyboru programu

komputerowego i zakupiono podstawowy moduł Zintegrowanego

Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA.

- W związku z planowaną zmianą lokalu, jesienią zaprzestano

wypożyczeń, przyjmowane były tylko wcześniej wypożyczone

materiały.

- Rozpoczęto pakowanie zbiorów i dokumentów.

ROK 

2002



 W styczniu 2003 roku zamknięto lokal przy ul. Bór, a pracownicy przystąpili do przygotowywania

zbiorów i dokumentów do kolejnej w dziejach biblioteki przeprowadzki. Po dwóch tygodniach

intensywnej pracy rozpoczęto systematyczne przewożenie zbiorów. Tym razem do przewiezienia

było 70 tysięcy woluminów oraz około 30 tysięcy jednostek pozostałych zbiorów (czasopisma,

multimedia).

 W lutym rozpoczęto pracę w nowym lokalu przy Al. Jana Pawła II 126/130. Po ponad 50-ciu latach

istnienia i funkcjonowania w różnych lokalach adaptowanych do jej potrzeb, placówka doczekała

się swojego lokalu, budowanego od samego początku z myślą o jej potrzebach. W sposób

zdecydowany wzrósł komfort pracy czytelników oraz nauczycieli bibliotekarzy.

 5 maja 2003 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” przyjęła w nowej siedzibie

pierwszych czytelników.

 maj - wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do Biblioteki Narodowej

w Warszawie i do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 maj – zorganizowano i przeprowadzono pierwszą edycję Konkursu ortograficznego Dyktuś dla

uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta

Częstochowy.

 Zintensyfikowano prace przy procesie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych.  Moduł SOWY, którym 

wówczas dysponowano, umożliwiał komputerowe opracowanie książek, broszur, czasopism 

i zbiorów audiowizualnych. W pierwszym etapie powstawały więc komputerowe katalogi książek, 

czasopism i multimediów.

ROK
2003



W ramach procesu 

komputeryzacji zbiorów 

bibliotecznych 

z wykorzystaniem 

Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Biblioteką 

SOWA, ze względu na liczbę 

zbiorów i stosunkowo proste 

opracowanie, 

najszybciej powstał katalog 

czasopism.

Zorganizowanie pierwszej edycji 

Międzyszkolnego Konkursu 

Czytelniczego i Plastycznego 

Spotkanie z Lekturą dla uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych 

miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego.

II edycja Konkursu 

ortograficznego Dyktuś 2004 

dla uczniów klas trzecich 

częstochowskich szkół 

podstawowych pod 

patronatem Prezydenta 

Częstochowy.

maj - wyjazd 
studyjny 
nauczycieli 
bibliotekarzy 
naszego 
regionu do 
Biblioteki 
Jagiellońskiej 
w Krakowie.

ROK 2004



Listopad 2004 – Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie oraz Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna realizują 

projekt edukacyjny Citizen E, 

opracowany w ramach programu 

Socrates Minerva, którego głównym 

zadaniem jest wspieranie współpracy 

europejskiej w zakresie kształcenia 

otwartego i na odległość oraz 

zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

w edukacji. 

Tematem zaplanowanym na kolejne 

dwa lata jest nauka obywatelstwa 

europejskiego przez sieć ICT. Nasze 

placówki współpracują w ramach 

projektu z Irlandią, Belgią i Włochami.

Grudzień 2004 –

powołanie Renaty Lipniewskiej

na stanowisko dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ds. bibliotek pedagogicznych.



Stan zbiorów -70 tysięcy woluminów, 

8 tysięcy zbiorów multimedialnych, ponad sto 

tytułów prenumerowanych czasopism.

Marzec – we współpracy z Towarzystwem 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

Biblioteka zorganizowała  I Forum Bibliotekarzy 

Województwa Śląskiego, które odbyło się w Sali 

sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Forum 

stało się imprezą cykliczną, organizowaną 

każdego roku 

w różnych miastach województwa śląskiego.

• II edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie

z Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta

Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

• maj - III edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich

częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta

Częstochowy Dyktuś 2005.

• Ponowny wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu do

Biblioteki Sejmowej w Warszawie; (od 10 lat Publiczna Biblioteka

Pedagogiczna organizuje Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa;

w ramach zajęć uczestnicy kursu oraz pracownicy naszej biblioteki mieli

okazję zwiedzenia dużych bibliotek w kraju. Wyjazdy zorganizowano m.in.

do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki

Pedagogicznej we Wrocławiu, Biblioteki Sejmowej, Biblioteki Jagiellońskiej,

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego).

ROK 2005



Styczeń – w ramach projektu 

współfinansowanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki oraz Europejski Fundusz 

Społeczny biblioteka pozyskała 

Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej.

Marzec - II Forum Bibliotekarzy 

Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej 

(współorganizacja).

Maj - III edycja Międzyszkolnego Konkursu 

Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z 

Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół 

podstawowych miasta Częstochowy i 

powiatu częstochowskiego.

Maj - IV edycja Konkursu ortograficznego 

dla uczniów klas trzecich 

częstochowskich szkół podstawowych 

pod patronatem Prezydenta Częstochowy 

Dyktuś 2006.

Wyjazd studyjny nauczycieli bibliotekarzy 

naszego regionu 

do Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie.

Czerwiec - uroczyste podsumowanie i 

zakończenie współpracy w ramach 

projektu edukacyjnego Citizen E, 

opracowanego w ramach programu 

Socrates Minerva, którego głównym 

zadaniem jest wspieranie współpracy 

europejskiej w zakresie kształcenia 

otwartego i na odległość oraz 

zastosowanie TIK w edukacji. 

Z Polski w projekcie uczestniczyło 43 

nauczycieli i 341 uczniów z 18 szkół 

gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych.

Wrzesień - uruchomienie strony 

internetowej biblioteki 

www.biblioteka.womczest.edu.pl

Zakupiono kolejny moduł programu 

SOWA, który umożliwia tworzenie 

kartotek zagadnieniowych oraz 

bibliografii regionalnej. Utworzono 

komputerowe kartoteki 

zagadnieniowe - Artykuły 

z czasopism, Regionalia oraz 

Uroczystości szkolne. 

ROK 

2005



• marzec – Katowice - III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego (współorganizacja).

• maj - IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z 

Lekturą dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy 

i powiatu częstochowskiego.

• maj - V edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem prezydenta Częstochowy Dyktuś 2007.

• lipiec - uruchomienie Modułu Obsługi Wypożyczalni programu SOWA,

umożliwiającego elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczeń książek.

• październik – Biblioteka była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej Centra informacji multimedialnej w bibliotekach oraz 

IV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

• listopad  - w ICIM zorganizowano dwie edycje  (do czerwca 2008) warsztatów 

komputerowych dla kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Częstochowskich Amazonek.  

Projekt  „Z rękami na klawiaturze i bitem w sercu…” został zgłoszony na ogólnopolski 

konkurs Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych i 

zdobył wyróżnienie (maj 2008).

2007



- styczeń - uruchomienie 

Modułu Obsługi Wypożyczalni 

programu SOWA, 

umożliwiającego elektroniczną 

rejestrację użytkowników 

i wypożyczeń zbiorów 

multimedialnych

- zakończenie procesu 

komputeryzacji zbiorów w 

bibliotece w Częstochowie.

- marzec – udostępnienie 

czytelnikom na stronie 

internetowej biblioteki 

katalogów on-line, 

zawierających następujące 

bazy: Książki, Czasopisma, 

Multimedia, Artykuły 

z czasopism, Regionalia, 

Uroczystości szkolne.

maj - włączenie się w ogólnopolską kampanię 
społeczną Cała Polska czyta Dzieciom przez 
organizację „Bajkowych Spotkań”. Dla dzieci 
zgromadzonych w auli czytali : Olga Bąkowska, 
Zofia Ślężańska i Anna Kowalik – poetki 
zrzeszone w częstochowskich klubach 
literackich, Sylwia Oksiuta – aktorka Teatru im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie, Olek Klepacz –
lider zespołu Formacja Nieżywych Schabów. 

- V edycja Międzyszkolnego Konkursu

Czytelniczego i Plastycznego

Spotkanie z Lekturą dla uczniów klas

pierwszych szkół podstawowych

miasta Częstochowy i powiatu

częstochowskiego.

- maj - VI edycja Konkursu 

ortograficznego dla uczniów klas 

trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem 

Prezydenta Częstochowy Dyktuś

2008.



 marzec – Biblioteka była współorganizatorem V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. 

Forum odbyło się w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jego tematem 

była Przyszłość bibliotek – biblioteki przyszłości. 

 kwiecień – II edycja Bajkowych Spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała 

Polska Czyta Dzieciom”. Uczestnikom spotkania bajki czytali: Izabela Leszczyna – poseł na 

Sejm RP, Sylwia Oksiuta – aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Olek Klepacz –

lider zespołu Formacja Nieżywych Schabów.

 kwiecień – odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Biblioteki. Wraz z gośćmi wspominano 

dawne lata, ale pokazano także współczesną bibliotekę i opowiadano o jej bieżących 

działaniach.

 maj - VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie z Lekturą dla 

uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

 maj - VII edycja Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych pod patronatem Prezydenta Częstochowy Dyktuś 2009.

 październik – biblioteka była organizatorem konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 

gimnazjalnych Wojna poezją pisana. Celem konkursu było upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej.

 październik - Czytuś bajki opowiada –

jesienne spotkanie dla przedszkolaków 

w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

 Od 2009 roku Biblioteka realizuje 

szkolenia e-learningowe, których tematyka 

dostosowywana jest do bieżących potrzeb 

środowiska bibliotekarskiego.

 W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele 

bibliotekarze opracowali program 

edukacyjny dla dzieci sześcioletnich 

Książka twoim przyjacielem. Program 

został zrealizowany we współpracy z 

nauczycielami z Miejskich Przedszkoli 

nr 10 i nr 25 w Częstochowie. Zajęcia 

odbywały się systematycznie, według 

wcześniej ustalonego harmonogramu, 

od września 2009 do czerwca 2010 roku.

2009



Od 2010 czytelnicy Biblioteki w Częstochowie

mają możliwość elektronicznej rezerwacji

i zamawiania książek oraz zbiorów

multimedialnych.

Od 2010 roku Biblioteka posiada także swój

profil na portalu Facebook, dzięki któremu

na bieżąco informuje swoich stałych

użytkowników o podejmowanych działaniach

i akcjach oraz organizowanych imprezach.

W roku szkolnym 2010/2011 opracowano dla

uczniów klas drugich szkoły podstawowej

program edukacyjny Biblioteka źródłem

informacji. Uczniowie nabywali wiedzę

w tradycyjny sposób, podczas spotkań

z nauczycielami bibliotekarzami, a zdobyte

wiadomości utrwalali metodą e-learningu,

przy wykorzystaniu platformy zdalnego

nauczania.

- W ramach obchodów Europejskiego Dnia

Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Biblioteka

we współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach

ogłosiły w 2010 roku konkurs na plakat dla

uczniów gimnazjów. Celem konkursu było

uwrażliwienie na zjawisko handlu ludźmi.

- W Bibliotece powstał zespół ds. wspierania

działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych,

którego zadania obejmują współpracę w zakresie

zarządzania i organizacji biblioteką, inspirowania

i promowania edukacji czytelniczej i medialnej

oraz wspierania nauczycieli bibliotekarzy

i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

- marzec – VI Forum Bibliotekarzy Województwa

Śląskiego w Katowicach - Od biblioteki do

mediateki (współorganizacja).

- kwiecień – kolejne III Bajkowe Spotkania. Bajki

dzieciom czytali artyści Zespołu Pieśni i Tańca

„Śląsk” oraz policjanci ze Szkoły Policji

w Katowicach, którzy przybyli na spotkanie wraz

ze Sznupkiem.



Maj – VIII edycja Konkursu 

ortograficznego dla uczniów klas 

trzecich częstochowskich szkół 

podstawowych Dyktuś 2010.

Maj - VII edycja Międzyszkolnego

konkursu czytelniczego i plastycznego

Spotkanie z lekturą dla uczniów klas

pierwszych szkół podstawowych

miasta Częstochowy i powiatu

częstochowskiego.

Zdobycie wyróżnienia w konkursie 

na najlepiej przeprowadzoną kampanię 

społeczną Cała Polska czyta dzieciom

w roku szkolnym 2009/2010.

Zorganizowanie wśród pracowników 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz 

czytelników biblioteki zbiórki przyborów 

szkolnych w ramach akcji Ołówek dla 

Afryki przeprowadzonej przez Fundację 

Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio.

Październik – dla nauczycieli 

bibliotekarzy Częstochowy i okolic 

biblioteka wraz z Serwisem 

Elektroniczna Biblioteka 

Pedagogiczna SBP zorganizowała 

konferencję Czy biblioteka może być 

cool? Zastosowanie TIK w bibliotece 

szkolnej i pedagogicznej, czyli 

pozytywne „bujanie w chmurach”.

Październik – zorganizowano II 

Ogólnopolską konferencję naukowo-

szkoleniową  „Centra informacji 

multimedialnej w bibliotekach” oraz 

VII Regionalne Forum Bibliotekarzy 

Październik – Biblioteka włączyła się 

w obchody Ogólnopolskich Urodzin 

Książkowego Misia, akcji 

zorganizowanej w ramach 

ogólnopolskiej kampanii społecznej 

CPCD.



ROK 

2011

• Stan zbiorów - 75 tysięcy woluminów, 

6 tysięcy zbiorów multimedialnych, 68 tytułów 

prenumerowanych czasopism.

• luty – w ramach ogólnopolskiej akcji Cała 

Polska czyta Dzieciom pracownicy Biblioteki 

spotkali się z uczniami Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 43. Spotkanie odbyło się pod 

hasłem Czytanie zbliża. 

• Biblioteka zdobyła nagrodę za najlepiej 

przeprowadzoną kampanię społeczną Cała 

Polska czyta Dzieciom w roku szkolnym 

2010/2011.

• kwiecień – w ramach Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich Biblioteka 

współorganizowała  Paradę Postaci 

Literackich .

• kwiecień – odbyły się IV Bajkowe Spotkania. 

W tym roku bajki dzieciom czytali: ks. biskup 

Antoni Długosz, policjanci ze Szkoły Policji 

w Katowicach oraz Iwona Chołuj – aktorka 

Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Maj – w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 

Społecznej Cała Polska czyta Dzieciom 

zorganizowano  pierwszą konferencję z 

planowanego cyklu – Akademia 

Szczęśliwego Dzieciństwa. Tegoroczny 

tytuł – W kręgu bezpieczeństwa. 

Adresatami konferencji są rodzice, 

opiekunowie i nauczyciele dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Maj - VIII edycja 
Międzyszkolnego konkursu 
czytelniczego i plastycznego 
Spotkanie z lekturą dla 
uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych miasta 
Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego.

Maj – w ramach 

X Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania 

Dzieciom w Bibliotece 

odbyły się trzy spotkania 

– Bajanie ze Sznupkiem, 

Czytanie zbliża oraz Bal 

Bajek w Artystycznym 

Przedszkolu Olka 

Klepacza.



październik – zorganizowano, 

pod patronatem Starosty 

Częstochowskiego, pierwszą
edycję Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego Poetyckie 

Krajobrazy. Konkurs poświęcony 

był poezji Czesława Miłosza.

listopad –

Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna 

w Częstochowie 

była 

współorganizatorem 

VIII Regionalnego 

Forum Bibliotekarzy 

pod hasłem 

Biblioteki mobilne, 

biblioteki otwarte.

grudzień – na kolejne Zimowe 

Spotkanie z babcią Mikołajową 

i jej pomocnikami zaproszono  

przedszkolaki 

z częstochowskich przedszkoli.2011



• Luty – w bibliotece zorganizowano pierwszy  konkurs fotograficzny pod nazwą Młody Polak młodym Europejczykiem. 

• Luty – odbyła się II edycja Akademii Szczęśliwego Dzieciństwa – W kręgu słowa, barwy i wyobraźni.

• Marzec – Kapituła Konkursu Śląski Bibliotekarz Roku przy SBP w Katowicach przyznała tytuł Bibliotekarza Roku 2012 naszej koleżance, 

Annie Hiller.

• Biblioteka otrzymała Statuetkę Przyjaźni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie m.in. za realizację projektu 

edukacyjnego Bajka leczy, bajka uczy.

• Biblioteka zdobyła wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta Dzieciom 

w roku szkolnym 2011/2012.

• Kwiecień – we współorganizacji z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie  Biblioteka zorganizowała  Paradę Postaci 

Literackich.

• Kwiecień – odbyły się  V Bajkowe Spotkania. Bajki czytali dzieciom : Sylwia Oksiuta-aktorka Teatru im. A .Mickiewicza w Częstochowie, 

Olek Klepacz-lider Formacji Nieżywych Schabuff, studenci AJD w Częstochowie.

• kwiecień – w Artystycznym Przedszkolu Olka Klepacza w Częstochowie odbyło się spotkanie z przedszkolakami pt. Klinika książek.

ROK 2012



• Maj - przeprowadzono X, jubileuszową edycję Konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół

podstawowych pod patronatem Prezydenta Częstochowy Dyktuś 2012.

• Maj – IX edycja Międzyszkolnego konkursu czytelniczego i plastycznego Spotkanie z lekturą dla uczniów klas pierwszych

szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

• Czerwiec – w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano trzy spotkania dla przedszkolaków.

Gośćmi i osobami prowadzącymi spotkania byli studenci AJD, Małgorzata Sętowska – ilustratorka książek dla dzieci

oraz policjanci - Bajanie ze Sznupkiem.

• Październik – Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy pod patronatem Starosty Częstochowskiego

poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej.

• Listopad - III konferencja z cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – W kręgu emocji (dla rodziców, nauczycieli dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczycieli bibliotekarzy).

• Grudzień – V Zimowe spotkania z Babcią Mikołajową. Organizowane od pięciu lat spotkania przeznaczone są dla

przedszkolaków, a ich współorganizatorami są studenci pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.



• Zdobycie wyróżnienia w konkursie

na najlepiej przeprowadzoną kampanię

społeczną Cała Polska czyta Dzieciom

w roku szkolnym 2012/2013.

• Kwiecień – VI Bajkowe Spotkania;

zaproszenie do czytania bajek dzieciom

przyjęli w tym roku: poetka Beata

Brodowicz-Szymanek, przedstawiciele

Centralnej Szkoły Straży Pożarnej w

Częstochowie oraz studentki AJD

w Częstochowie.

• Maj - zorganizowanie X edycji 

Międzyszkolnego Konkursu 

Czytelniczego i Plastycznego Spotkanie 

z Lekturą dla uczniów klas pierwszych 

szkół podstawowych miasta 

Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego.

- maj – zorganizowanie XI edycji 

Miejskiego konkursu ortograficznego 

dla uczniów klas trzecich 

częstochowskich szkół podstawowych 

Dyktuś 2013.

- maj – zakończenie trwającego od 

2011 roku projektu edukacyjnego 

Baśniowy Pociąg do Europy. Projekt ten 

skierowany był do uczniów klas trzecich 

szkół podstawowych i odbyły się jego 

dwie edycje. 

- maj – wyjazd studyjny dla bibliotekarzy 

naszego regionu do Biblioteki 

Ossolineum we Wrocławiu.

- listopad – IV edycja Akademii 

Szczęśliwego Dzieciństwa – Dziecko w 

świecie mediów.

2013



• Zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta 
dzieciom w roku szkolnym 2013/2014.

• maj - zorganizowanie XII edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół
podstawowych Dyktuś 2014.

• czerwiec – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowym RODN „WOM”
w Złotym Potoku dwudniową konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych województwa
śląskiego Biblioteki pedagogiczne województwa śląskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych.

• Biblioteka otrzymała podziękowanie od Artystycznego Przedszkola Olka Klepacza w Częstochowie za współpracę
w realizacji projektu „Art around the world” w ramach programu Comenius.

• wrzesień- włączenie się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej – Trylogia Henryka Sienkiewicza. Fragmenty czytali przedstawiciele Fundacji Oczami Brata, członkowie

młodzieżowej grupy teatralnej „Eviva l’arte” oraz nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”.

• wrzesień – Biblioteka otrzymała zaproszenie do podzielenia się swoimi dobrym praktykami podczas konferencji

zorganizowanej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

• grudzień – Biblioteka była organizatorem Konferencji regionalnej Biblioteka centrum promocji czytelnictwa.

Uczestniczyli w niej nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego z Częstochowy i naszego

regionu.

2014



• Zdobycie wyróżnienia specjalnego w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta

Dzieciom w roku szkolnym 2014/2015.

• Z okazji Dnia Babci i Dziadka Biblioteka oraz Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi

z Pesche zorganizowały spotkanie czytelnicze dla babć i dziadków oraz ich wnucząt pod hasłem Bajka i legenda łączy

pokolenia.

• Marzec - w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu odbyły się zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną

nt. Jak działa nasz mózg?

• Kwiecień – świąteczne spotkanie emerytowanych pracowników Biblioteki oraz otwarcie wystawy poświęconej

Tadeuszowi Gierymskiemu.

• Kwiecień – organizacja dwudniowej konferencji w Złotym Potoku dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

województwa śląskiego – Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w profilaktyce zagrożeń internetowych.

• Maj- zorganizowanie XIII edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół

podstawowych Dyktuś 2015.

• Maj - włączenie się Biblioteki do cyklicznej ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Na uczestników spotkania odbywającego

się pod hasłem W bibliotece (nie)straszy czekało wiele atrakcji, nie tylko czytelniczych.

2015



2015
• Czerwiec - Biblioteka otrzymała podziękowanie za wsparcie w realizacji projektu Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu

dzieci i młodzieży przeprowadzonego w okresie 2013-2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

• Wrzesień - zorganizowanie w Bibliotece Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –

Lalka Bolesława Prusa. Fragmenty utworu czytali członkowie „Grupy pod Wiszącym Kotem”, działającej przy VII LO im.

M. Kopernika w Częstochowie. Za włączenie się w tą ogólnopolską akcję otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.

• Wrzesień – zorganizowano kolejną konferencję z cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – W kręgu zmysłów.

• Zorganizowanie piątej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poetyckie Krajobrazy. Konkurs poświęcony był

poezji Haliny Poświatowskiej.

• Wśród pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

w Częstochowie oraz czytelników biblioteki zorganizowano zbiórkę okularów słonecznych i korekcyjnych w ramach akcji

Okulary dla Afryki przeprowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redeptoris Missio. Za udział w akcji Biblioteka

otrzymała podziękowania od Fundacji.

• Październik – współorganizacja XII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

• Wrzesień-listopad – realizacja projektu promującego czytelnictwo Czytam sobie w bibliotece. Projekt organizowany był we

współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wydawnictwem Egmont w ramach programu Instytutu Książki ogłoszonego

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



• Otrzymanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej 
tytułu Ambasadora technologii informacyjno-
komunikacyjnej w edukacji za udział w konkursie 
Szkoła na czasie. E-podręcznik w klasie.

• Zdobycie nagrody za najlepiej przeprowadzoną 
kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom 
w roku szkolnym 2015/2016.

• Marzec – w cyklu Akademia Szczęśliwego 
Dzieciństwa odbyła się konferencja pt. W kręgu 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

• Kwiecień – IX Bajkowe Spotkania w ramach 
Ogólnopolskiej akcji społecznej Cała Polska czyta 
Dzieciom. Utwory dzieciom czytali zaproszeni 
sokolnicy oraz członkowie Garnizonu Forteca 
Częstochowa.

• Kwiecień – finał Powiatowego Konkursu 
Literackiego W pustyni  i w puszczy-co było dalej… 
zorganizowanego we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 14 w Częstochowie.

• Kwiecień – współorganizacja VII Parady Postaci 
Literackich w ramach Światowego Dnia Książki i 
Praw Autorskich pod patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy.

• Maj – w ramach debat oświatowych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej odbyła się, zorganizowana przez pracowników 
Biblioteki, konferencja Rola bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych w systemie oświaty. W konferencji 
uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkół i 
bibliotek pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji i 
towarzystw bibliotekarskich z całego kraju.

• Maj – zorganizowanie XIV edycji Miejskiego konkursu 
ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich 
szkół podstawowych Dyktuś 2016.

• Czerwiec – Biblioteka przystąpiła do  II Ogólnopolskiej Nocy 
Bibliotek, która w tym roku odbyła się pod hasłem Wolno 
czytać.

• Czerwiec – dyrekcja i społeczność szkolna Szkoły 
Podstawowej nr 38 w Częstochowie przyznała Publicznej 
Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” tytuł i odznakę 
„Przyjaciel szkoły”  za pomoc w realizacji przedsięwzięć 
edukacyjnych, dydaktycznych i środowiskowych.
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• Wrzesień - zorganizowanie w Bibliotece 
Narodowego Czytania pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Fragmenty powieści  Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza czytali uczniowie I Społecznego 
Gimnazjum i Liceum im. Zbigniewa Herberta 
w Częstochowie. Za włączenie się w tą 
ogólnopolską akcję otrzymaliśmy 
podziękowania od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Wrzesień – we współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Biblioteki Publicznej w 
Częstochowie,  pod patronatem Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach odbyła się w naszej 
siedzibie konferencja Trudne tematy –
literackie podpowiedzi Elżbiety Zubrzyckiej dla 
rodziców, opiekunów i nauczycieli.

• Październik – zorganizowanie kolejnej edycji 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla 
uczniów gimnazjów Poetyckie Krajobrazy 
poświęconego w tym roku poezji ks. Jana 

Twardowskiego

• Grudzień – dla przedszkolaków 
przeprowadzono w Bibliotece IX  Zimowe 
Spotkania z Babcią Mikołajową.

Biblioteka od lat bardzo aktywnie 

uczestniczy w życiu oświatowym 

i kulturalnym regionu. Bogata oferta naszej 

placówki cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród nauczycieli, 

nauczycieli bibliotekarzy, studentów, 

uczniów i innych czytelników. 

Z przygotowanych przez Bibliotekę szkoleń, 

konferencji sieci współpracy, lekcji, zajęć 

z biblioterapii, cyklów zajęć, konkursów 

i wszelkich imprez czytelniczych 

w 2016 roku skorzystało 11867 osób.

2
0 1 6



luty – utworzenie w bibliotece sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt audiowizualny dla potrzeb realizacji

zajęć dla dzieci i młodzieży.

marzec – w cyklu Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa zorganizowano konferencję W kręgu wartości

patriotycznych.

kwiecień – w ramach X Bajkowych Spotkań wiersze i bajki czytali dzieciom: Olek Klepacz - lider Formacji

Nieżywych Schabuff, przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Centralnej Szkoły

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

maj – odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Jankowiczem, autorem książki Życie na poczytaniu :

rozmowy o literaturze i reszcie świata.

maj – zorganizowanie XV edycji Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich

częstochowskich szkół podstawowych Dyktuś 2017 .

czerwiec - odbyła się gra miejska Śladami doktora Biegańskiego, skierowana do uczniów klas szóstych szkół

podstawowych i gimnazjów Częstochowy. W wydarzeniu wzięło udział 29 uczniów i 7 nauczycieli, z trzech

częstochowskich szkół. Celem gry było przybliżenie życia, twórczości i pracy dr. Władysława Biegańskiego.

czerwiec – Biblioteka wzięła udział w III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji to Czytanie

porusza.

ROK 2017



wrzesień - zorganizowano w Bibliotece kolejne spotkanie w ramach Narodowego Czytania pod

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wybrane

fragmenty czytali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie. Za

włączenie się w tą ogólnopolską akcję otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.

październik – w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteka

współorganizowała XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy.

październik – w związku z 20tą rocznicą śmierci Agnieszki Osieckiej tegoroczny Powiatowy

Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy był poświęcony twórczości tej autorki.

Biblioteka otrzymała podziękowanie za przeprowadzony w roku szkolnym 2016/2017 cykl zajęć

biblioterapeutycznych w Katolickiej Szkole Podstawowej Specjalnej Stowarzyszenia Przyjaciół

Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie.

z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych, konkursów,

cyklów i programów edukacyjnych w minionym roku skorzystało 11023 osób.



• styczeń – w Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich.

• luty – w Bibliotece przeprowadzanych jest każdego roku bardzo dużo różnego rodzaju zajęć 

biblioterapeutycznych. Tym razem odbyły się zajęcia z poezjoterapii – Słowa mają moc! 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie technikum.

• marzec – w Bibliotece odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski pod 

patronatem prezydenta Miasta Częstochowy. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 

podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

• marzec - w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną 

z elementami kodowania pt. ”Jak działa nasz mózg?”  

• kwiecień –zorganizowano  Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to, co czuję” związany 

z rocznicą urodzin częstochowskiej poetki Ludmiły Marjańskiej.

• kwiecień – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci odbyło się spotkanie autorskie 

dzieci z Małgorzatą Wójcik – autorką książek dla młodego czytelnika.

• kwiecień – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej CPCD zorganizowano w Bibliotece 

XI Bajkowe Spotkania. Gośćmi w tym roku byli : Mikołaj Mikser Mądrzyk – raper, filozof, 

Mariusz Schulz Hapi Hapi – pedagog, terapeuta oraz członkowie Garnizony Fortecy 

Częstochowa.

2018



• kwiecień – odbyła się już IX Parada Postaci Literackich. Celem współorganizowanej przez Bibliotekę 

imprezy było propagowanie czytelnictwa, integracja placówek oświatowych i promocja bibliotek.

• maj – zorganizowano XVI edycję Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich 

częstochowskich szkół podstawowych Dyktuś 2018.

• czerwiec – Biblioteka otrzymała podziękowanie od Stowarzyszenia Wielka Liga za zaangażowanie 

w promocję czytelnictwa poprzez pełnienie roli koordynatora powiatowego Wojewódzkiego konkursu 

Wielka Liga Czytelników w roku szkolnym 2017/2018.

• czerwiec – w ramach IV Nocy Bibliotek zorganizowanych zostało w Bibliotece wiele ciekawych 

spotkań, projekcji i wystaw. Tegoroczne hasło akcji, to Rzeczpospoczyta – odnosiło się ono do 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

• wrzesień – w Bibliotece odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji 

zorganizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą było Przedwiośnie. 

Fragmenty powieści czytali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie.

• wrzesień – Biblioteka oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy SBP były organizatorami 

Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych. 

W konferencji udział wzięli nauczyciele bibliotekarze z całej Polski oraz liczni prelegenci.

• październik – tegoroczny Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony był 

twórczości Zbigniewa Herberta.

• listopad – w ramach ogłoszonego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego Biblioteka zorganizowała Przegląd Piosenki i Pieśni o Mojej Ziemi Ojczystej. 

Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

2018



• Listopad – kolejna edycja Akademii Szczęśliwego 

Dzieciństwa. Konferencja odbyła się pod hasłem 

Dziecko w cyfrowym świecie.

• Grudzień – we współpracy z Towarzystwem 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich nasza 

Biblioteka zorganizowała III Wojewódzki Konkurs 

Książka i informacja w dobie mediów cyfrowych. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z historii 

Biblioteki Jasnogórskiej oraz Biblioteki Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich.

• Grudzień – odbyło się kolejne Spotkanie 

z Babcią Mikołajową dla przedszkolaków we 

współpracy ze studentkami pedagogiki AJD 

w Częstochowie.

• Z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci 

współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych, 

konkursów, cyklów i programów edukacyjnych 

w minionym roku skorzystało 9984 osoby.

2018



2019
 Biblioteka od kilku lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1

w Częstochowie m.in. przy organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Czarowanie

Słowem”. Za wspieranie działań na rzecz osób z niepełnoprawnością intelektualną oraz

upowszechnianie kultury żywego słowa otrzymaliśmy podziękowania.

 Biblioteka otrzymała podziękowanie od Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów za

przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów komputerowych dla osób 60+ z zakresu podstawowej

obsługi komputera, korzystania z narzędzi i aplikacji pakietu OpenOffice oraz z zasobów Internetu.

 Luty - Działajmy razem! w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Publicznej

Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas czwartych

SP nr 38 w Częstochowie.

 Marzec - z okazji Światowego Tygodnia Mózgu w Bibliotece odbyły się zajęcia pn. ”Jak działa

nasz mózg? W zajęciach, promujących jednocześnie edukację czytelniczą i medialną, wzięło udział

trzydziestu uczniów z klas piątych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei.

 Maj – VII edycja Miejskiego konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich

szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy - Dyktuś 2019.



2019

 Czerwiec - w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece

Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się kolejny maraton czytelniczy

zatytułowany Bohaterowie Naszej Historii. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszeni

nauczyciele bibliotekarze naszej Biblioteki.

 Czerwiec - Zaczytany Piętrus - we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem

Komunikacyjnym w Częstochowie Biblioteka zorganizowała nietypową imprezę czytelniczą,

która rozpoczęła XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przedszkolaki oraz uczniowie

klas młodszych szkół podstawowych ubrane w kolorowe bajkowe stroje, mieli okazję

podróżować po Częstochowie zabytkowym piętrowym autobusem. Niecodziennej podróży

towarzyszyło czytanie tekstów literackich oraz liczne zagadki i quizy. W niecodziennej podróży

z literaturą wzięło udział 125 dzieci oraz 13 opiekunów z częstochowskich szkół i przedszkoli.

 Wrzesień - w Auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

w Częstochowie odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod

patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną

RODN „WOM”. Utwory, wybrane na tegoroczną odsłonę akcji, należące do kanonu polskiej

nowelistyki, przeczytali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

 Wrzesień - w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

odbyła się zorganizowana przez Bibliotekę Konferencja informacyjno-szkoleniowa Wdrażanie

nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej.



2019

 Wrzesień - nauczyciele Biblioteki we współpracy z nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 31

im. Orła Białego w Częstochowie zorganizowali dla uczniów grę miejską pt. Szlakiem pomników

Częstochowy. Gra miejska była jednym z elementów realizacji w Szkole Podstawowej nr 31

w Częstochowie unijnego programu europejskiego Erasmus+.

Wrzesień – w ramach Międzynarodowego Dnia Kropki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53

w Częstochowie zorganizowano zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

 Październik - w Bibliotece zorganizowano po raz piąty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji

brzmiało Znajdźmy wspólny język. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa i bibliotek,

kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz integracja lokalnego

środowiska.

 Listopad - we współpracy z trzema liceami ogólnokształcącymi – IV LO im. H. Sienkiewicza,

II LO im. J. Słowackiego oraz VIII LO Samorządowym w Częstochowie - Biblioteka zorganizowała

seminarium poetycko-muzyczne poświęcone Ludmile Marjańskiej i Wisławie Szymborskiej.

 Z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, sieci współpracy, lekcji i zajęć bibliotecznych,

konkursów, cyklów i programów edukacyjnych w minionym roku skorzystało 9366 osób.



luty - w Bibliotece, w ramach obchodów 

Dnia Bezpiecznego Internetu, 

odbyły się zajęcia dla uczniów klasy III 

Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie. 

Głównymi celami zajęć było:

uświadomienie skutków uzależnienia od gier 

komputerowych, internetu czy telewizji; poznanie wpływu 

świata wirtualnego na psychikę dziecka i przyczyn 

„zagubienia się” w świecie rzeczywistym; wskazanie 

innych, alternatywnych, zdrowych sposobów spędzania 

wolnego czasu.

ROK 2020



W związku z epidemią koronawirusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

oraz filie w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie zostają zamknięte 

od 12 marca do 24 maja 2020 r. Pracownicy podjęli pracę zdalną i jednoosobowe 

dyżury w bibliotece.

Wszystkie zaplanowane lekcje, zajęcia, konkursy zostały odwołane lub przeniesione na 

inne terminy. Wiele działań Biblioteki przeniesiono do sieci, np. szkolenia dla 

nauczycieli. Czytelnikom proponowane są m.in. linki do  stron z lekturami dostępnymi 

online. 

24 maja – z zastosowaniem reżimu sanitarnego do pracy wrócił dział udostępniania 

zbiorów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie; pracownicy realizowali 

jednoosobowe dyżury i zadania w ramach pracy zdalnej.

1 czerwca - z zastosowaniem reżimu sanitarnego do pracy wróciły filie w Kłobucku, 

Lelowie, Lublińcu, Myszkowie.

1 września – zakończone zostało świadczenie pracy zdalnej. Pracownicy powrócili do 

pracy w bibliotece w pełnym wymiarze godzin. Zamknięte były nadal czytelnie i 

niedostępne stanowiska komputerowe.

Od 1 października rozpoczęto prowadzenie szkoleń stacjonarnych z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego. Jednocześnie nadal w ofercie szkoleń proponowane były  

wideokonferencje i webinaria.

2020



5 września 2020 r. – Biblioteka wzięła udział 
w kolejnej edycji  Narodowego Czytania. 

Tegoroczna edycja odbyła się w formie online. 
Balladynę Juliusza Słowackiego czytali: 

dyrekcja i nauczyciele konsultanci Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie, nauczyciele bibliotekarze 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
oraz zaproszeni  goście- artyści sceny i estrady: 

Sylwia Warmus – polska aktorka teatralna, 
filmowa oraz telewizyjna, 

Olek Klepacz - polski wokalista, 
Mikser Mikołaj Mądrzyk – polski raper, poeta
i filozof oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Kruszynie i Szkoły Podstawowej nr 38 
w Częstochowie.


