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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując 

działania zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 
r. poz. 369) służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia  

i doskonalenia nauczycieli, a także wspierania działalności szkół, w tym 

bibliotek szkolnych oraz placówek oświatowych, zakładów kształcenia 

nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. 
 

Realizujemy zadania poprzez:  

• gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie 

  użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, 

  zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych 

  (180561 egz. wydawnictw zwartych, 434 tytułów czasopism, 2769 multimediów), 

• prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, 

• inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. 
 

Organizujemy i prowadzimy: 

•działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, 

 lekcje biblioteczne i spotkania autorskie 

•działalność wydawniczą. 

 



Adresatem wszystkich naszych działań jest środowisko ludzi 

zdobywających, uzupełniających i doskonalących swoje kwalifikacje. 

Znalazło to odzwierciedlenie w „Strategii rozwoju województwa lubuskiego” 
m.in. poprzez działania mające na celu podniesienie jakości nauczania  

i uczenia się na wszystkich etapach kształcenia oraz wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
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http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wojewodztwo/mapa_powiatow_i_gmin.html 



Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 

posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie w działalności 

oświatowej, służąc wspomaganiu pracy szkół. PBW udostępnia 

informacje o zbiorach poprzez stronę internetową i katalog online. 

Organizuje szkolenia, spotkania, zajęcia biblioteczne oraz wystawy, 

konkursy i festiwale. Realizując powyższe działania, uwzględnia 

potrzeby lokalnego środowiska oświatowego, reagując na zmiany  

i wyzwania, dzięki czemu tworzy ofertę atrakcyjną dla całej 

społeczności edukacyjnej. 



Doświadczenia PBW w podnoszeniu kompetencji zawodowych  

oraz procesie wymiany doświadczeń i zasobów nauczycieli: 
 
 

organizuje spotkania instrukcyjno-metodyczne - Forum Bibliotek 

  Szkolnych Województwa Lubuskiego, 

 podnosi umiejętności nauczycieli społeczeństwa informacyjnego 

  - spotkania edukacyjno-profilaktyczne DBI,  

 

II Forum Bibliotek Szkolnych  
Województwa Lubuskiego 

Dzień Bezpiecznego Internetu 



współtworzy i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną – spotkania 

   literackie, festiwale kulinarne, warsztaty technik dekoracyjnych, 

 inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną,  

 propaguje publiczny dostęp do wiedzy – OZE,  

 udziela konsultacji i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,   

K.I. Gałczyński - spotkanie literackie Wielka Liga Czytelników  



prowadzi interdyscyplinarne zajęcia i lekcje biblioteczne dla uczniów, 

 współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi i organizacjami 

  pozarządowymi w zakresie promocji działań edukacyjnych, 

 współorganizuje ogólnopolskie i lokalne wydarzenia czytelniczo- edukacyjne. 

 

zdjęcia: http://www.mp34.nemo.pl/podstrony/wiesci.htm 



Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 

organizuje i prowadzi wspomaganie : 

  

•szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

   

•bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania 

biblioteką szkolną. 

 

 



Założeniem nowego systemu wspomagania szkół i nauczycieli jest 

utożsamianie dobrej szkoły z organizacją uczącą się. Sieci – dzięki roli, 

jaką odgrywają w procesie wzajemnego uczenia się – stają się 

jednocześnie jednym z elementów doskonalenia nauczycieli.  

Udział szkół lub nauczycieli  

w pracach sieci daje możliwość kontaktu  

z innymi placówkami, które mierzą się  

z podobnymi wyzwaniami.  

 

 
 

Wymiana doświadczeń oraz wspólne 

rozwiązywanie problemów, pozwalają 

dyrektorowi i nauczycielom spojrzeć  

na trudności z różnych perspektyw.  

To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności. 



 

Wspomaganie Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej  

w Zielonej Górze podjęła współpracę i udziela wsparcia w realizacji 

programu „Edukacja czytelnicza przedszkolaka”. 

 

Wsparcie działań dydaktycznych-wychowawczych obywa się poprzez 

realizację oferty edukacyjnej przygotowanej przez Bibliotekę w oparciu 

o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego. 

zdjęcia: http://www.mp34.nemo.pl/podstrony/wiesci.htm 



Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 
realizując założenia nowego systemu wspomagania szkół i nauczycieli prowadzi: 
 
 Sieć przedmiotową: 
 
 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. 
 
Sieci problemowe: 
 
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania i rozwijania kompetencji 
czytelniczych. 
 
Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 
biblioterapii. 
 



Kontakt 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny 

 Godziny otwarcia: pn. - pt. 8.00 - 19.00, sob. 8.00 - 15.00 

tel. (68) 453 26 48 

e-mail: bibliografia@pbw.zgora.pl  

mailto:bibliografia@pbw.zgora.pl

