Zmiany w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
W czerwcu 2007 roku po wygranym konkursie, stanowisko dyrektora naszej
Biblioteki objęła Marzena Szafińska – Chadała, pełniąca do tej pory funkcję
wicedyrektora.
Na
swojego
zastępcę
powołała
Małgorzatę
Janicką,
dotychczasowego pracownika Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
Zmiany personalne kierownictwa PBW zaowocowały szeregiem zmian w zakresie
funkcjonowania placówki. Nowa Dyrektor w swoim programie: „KomputeryzacjaKomunikacja-Współpraca” sprecyzowała priorytety w zarządzaniu placówką. Są nimi:
zmiana wizerunku Biblioteki, promocja placówki i jej działań w środowisku lokalnym,
komputeryzacja, poszerzenie współpracy z kolejnymi instytucjami oraz podniesienie
jakości pracy. Nowy program spotkał się ze zrozumieniem i uznaniem Zarządu
Województwa Lubuskiego, który zapewnił wsparcie finansowe dla naszej placówki.
Od 1975 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej nie przeprowadzono
kompleksowego remontu. Pomieszczenia były zniszczone i mało estetyczne, a
wielogodzinne przebywanie w nich nie było z pewnością komfortowe, zarówno dla
czytelników, jak i pracowników. Nowa dyrekcja postawiła sobie za punkt honoru
zmianę wyglądu pomieszczeń Biblioteki, i swoimi staraniami pozyskała fundusze na
realizację tego zamierzenia. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2007 roku i
przeprowadzano etapami. W pierwszej kolejności wyremontowano pomieszczenia na
drugim piętrze: sekretariat, kadry, księgowość, salę szkoleniową, hall oraz gabinety dyrektora i wicedyrektora. Wszystkie pomieszczenia pomalowano na pastelowe
kolory i wymieniono w nich wykładzinę. W hallu prowadzącym do sekretariatu
położono nowe płytki. Do sekretariatu, pokoju kadr i gabinetu dyrektora zakupiono
nowe meble. Odmalowano również Wypożyczalnię i jej pracownię oraz Czytelnię. We
wszystkich odnawianych pomieszczeniach bibliotecznych wymieniono krzesła,
parapety okienne i zamontowano pionowe żaluzje. Teraz czytelnicy będą przebywać
w czystych i estetycznych pomieszczeniach.
Także w naszych filiach - sukcesywnie i w miarę posiadanych funduszy przeprowadzane są bieżące naprawy i konieczne remonty. Ostatnio dwie filie
zmieniły siedzibę na bardziej atrakcyjną, o lepszych warunkach lokalowych. Filia w
Żaganiu przeniosła się do obiektu zabytkowego – żagańskiego Pałacu, a Filia w
Szprotawie do liceum.
Powiększający się stan księgozbioru wymaga coraz więcej miejsca. W tym
celu zwiększono powierzchnię magazynu w Wydziale Konserwacji i Zabezpieczenia
Zbiorów, remontując i dostosowując do tego celu dawne pomieszczenie Wydziału
Opracowania Zbiorów. Do odnowionego magazynu wstawiono nowoczesne regały
na książki.
W grudniu 2007 roku został zakupiony sprzęt multimedialny (laptop, projektor,
ekran), dzięki któremu wszelkiego typu spotkania, szkolenia, rady pedagogiczne oraz
lekcje biblioteczne mogą być przygotowywane w formie prezentacji multimedialnej.
Na początku lipca 2008 roku, przystąpiono do generalnego remontu podłóg w
Czytelni i Wypożyczalni. W obu pomieszczeniach zerwano stare płytki PCV oraz
zniszczoną, wieloletnią wykładzinę, wyrównano powierzchnię i położono nowe płytki
kamienne. Dla bezpieczeństwa i spokoju czytelników oraz pracowników położono
także chodniki z wykładziny dywanowej. Do Czytelni zakupiono nowe regały na
czasopisma, a dla dyżurujących nauczycieli bibliotekarzy nowoczesną ladę, przy
której przyjmowane są zamówienia czytelników. Wymieniono również wszystkie
krzesła przy stołach czytelniczych. W efekcie przeprowadzonych prac PBW zyskała

nowy, estetyczny i elegancki wygląd a standard świadczonych usług zostanie jeszcze
podniesiony po skomputeryzowaniu Biblioteki.
Jesienią tego roku do Wypożyczalni zakupiono nowe meble na materiały
biblioteczne oraz wstawiono nową ladę biblioteczną, dostosowaną już do
komputerowego systemu obsługi czytelników. Będą przy niej dwa stanowiska
elektronicznej obsługi wypożyczeń i jedno dla pracownika Wydziału Informacyjno –
Bibliograficznego. Przyłącza do komputerów i Internetu zostały również już
zainstalowane. W przyszłym roku nastąpi wdrażanie oprogramowania bibliotecznego
PROLIB. Dla czytelników zakupiono nowe, specjalne stoliki, mieszczące sześć
stanowisk komputerowych. Już niedługo tradycyjne katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i
zbiorów specjalnych – przestaną być jedynym źródłem informacji o naszych zbiorach.
W pierwszej kolejności do systemu wprowadzane są nowości, a czytelnicy będą
mogli wypożyczać książki za pośrednictwem Internetu. Komputeryzację Biblioteki
przeprowadzi firma Max Elektronik z Zielonej Góry, która wygrała przetarg.
Dostęp do Internetu czytelnicy mieli już wcześniej – w Czytelni. W 2006 roku w
ramach realizacji ogólnokrajowego projektu w każdej bibliotece szkolnej i
pedagogicznej utworzono „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej”
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projektowi
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka wraz z siecią swoich 10 filii ( w Gubinie,
Krośnie Odrz., Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie, Świebodzinie,
Wschowie, Żaganiu, Żarach) mogła zapewnić czytelnikom 46 samodzielnych
stanowisk komputerowych, dostępnych w godzinach otwarcia placówek. W tym roku
powołany również został zespół ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, aby w
niedalekiej przyszłości skomputeryzować wszystkie filie.
PBW współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Od kilku lat - z
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki tej współpracy
PBW włączyła się w realizację projektu „Biblioteka pedagogiczna miejscem
wspomagania działań profilaktycznych” i pozyskała nowe ksiązki na temat profilaktyki
uzależnień, o łącznej wartości około 20 000 zł.
W styczniu 2007 roku nasza Biblioteka została włączona do sieci
informacyjnej projektu „Partnerstwo dla Rain Mana”, realizowanego przez Fundację
SYNAPSIS na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem. W
ramach projektu nasza placówka będzie otrzymywać publikacje o tematyce
autystycznej.
Na początku 2008 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewódzką i
Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze, wyrażające wolę rozwijania
obustronnej korzystnej współpracy, mającej na celu pełną i wszechstronną obsługę
czytelników przez wykwalifikowaną, stale doskonalącą się kadrę. Na mocy tego
porozumienia obie biblioteki postanowiły także nie dublować się przy zakupach
nowości. Jest to pomysł korzystny dla czytelników, ponieważ zapewnia większą
różnorodność udostępnianego księgozbioru.
W kwietniu 2008 roku podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Zobowiązuje ono obie strony do
organizowania wspólnych akcji edukacyjnych, wystaw, warsztatów, szkoleń oraz
promowania wiedzy o autyzmie – również na terenie naszej Biblioteki. Dzięki
nawiązaniu tej współpracy i w ramach realizacji projektu „Autystycznie Uzdolnieni.
Zobowiązani Wiedzą” Stowarzyszenie przekazało Bibliotece ponad 500 egzemplarzy
nowych książek o tematyce autystycznej. Wartość przekazanego daru wynosi około
10.000 zł. Uroczyste przekazanie książek odbyło się 6 października 2008 roku w

Bibliotece z udziałem lokalnych mediów. Dzięki tym książkom nasi czytelnicy
uzyskają dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy z dziedziny autyzmu.
We wrześniu 2008 roku zawarto kolejne porozumienie o współpracy - z
Centrum „INTEGRACJA”- instytucją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wspólnie z nią nasza Biblioteka będzie propagować idee otwartych i tolerancyjnych
postaw społecznych. Owocem współpracy będzie sukcesywne przekazywanie
Bibliotece książek, czasopism i broszur na temat problemu niepełnosprawności we
współczesnym społeczeństwie. W listopadzie br. z otrzymanych materiałów
przygotowano w Wypożyczalni PBW wystawę propagującą działalność tej instytucji.
Odpowiadając na apel Centrum „Integracji” nasza Biblioteka przystąpiła do konkursu
urbanistycznego „Zielona Góra bez barier 2008”. Ma on na celu wyłonienie najlepiej
dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury znajdujących się na terenie miasta
Zielona Góra. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent miasta Janusz
Kubicki.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jest także miejscem organizacji spotkań
literackich i rocznicowych. 16 września br. przygotowane zostało spotkanie z okazji
ogólnopolskich obchodów Roku Herberta, zatytułowane „Bliżej Herberta”.
Adresowane było przede wszystkim do nauczycieli i uczniów, ale zaproszono
wszystkich interesujących się życiem i twórczością „Księcia Poetów”. Główny punkt
programu stanowił wykład dr Małgorzaty Mikołajczak, pracownika naukowego
Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie wykładu zaprezentowano również
fragmenty spektaklu „Pan Cogito” i „Powrót Pana Cogito”, w reżyserii Zbigniewa
Zapasiewicza. Spotkanie było bardzo udane, a liczna frekwencja świadczy o
potrzebie organizowania tego typu imprez dla mieszkańców naszego miasta.
Przy PBW działa również Lubuski Oddział Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego. Jego członkowie – nauczyciele lubuskich szkół – organizują
warsztaty,
wykłady,
szkolenia,
konstruują
programy
postępowania
biblioterapeutycznego. Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w sali
szkoleniowej Biblioteki.
To z pewnością nie koniec zmian. Od ubiegłego roku dynamiczny rozwój
naszej placówki wszedł w fazę realizacji i stał się faktem. W planach są działania
mające na celu pozyskanie środków finansowych na utworzenie pomieszczenia
serwerowni oraz na zakup nowych mebli dla pracowników celem poprawienia
warunków pracy. O wydarzeniach mających miejsce w PBW i wszystkich działaniach
pracujących w niej nauczycieli bibliotekarzy można przeczytać na stale
aktualizowanej i rozbudowywanej stronie internetowej: www.pbw.zgora.pl.
Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka
Wypożyczalnia PBW
w Zielonej Górze

