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BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W SZCZYTNIE*

Biblioteka Pedagogiczna svvojq dziafalnosc rozpoczqia 15 marca 1951 roku. Jej
organizatorem i pierwszym kierownikiem byl Roman Jamka. Miescila siq w budynku
Szkoly Podstavvowej nr 1, zajmujz^c wspolnie zbibliotekiiszkolnfisalqnadrugimpi^trze.
Jej ksitjgozbior liczyl 1770 vol., a pierwsza znana liczba czytelnikow wynosila 58. Ksi?-
gozbior skompletowano ze zbiorow owczesnego Wydziatu Oswiaty, zakupow Pedago-
gicznej Biblioteki WojewodzkieJ oraz przydzialow centralnych Ministerstwa Oswiaty.

Lata 195 1 -1963 to okres borykania siq z trudnokiami lokalowymi. Niestety, zajmo-
wane lokaie byly ciasne 1 nie spelniaty warunkow do jej prawidlowego funkcjonowania.
We wrzesniu 1953 roku biblioteka przenosi si^ do lokalu Prezydium PowiatoweJ Rady
Narodowej.

Mimo trudnycb warunkow lokalowych, kadrowych i materialnych biblioteka rozwi-
Jala sit? i osii\gala coraz lepsze wyniki pracy. Obrazuje to ponizsze zestawienie.

Rok Voluminy Czytelnicy Wypozyczenia

1952 1934 60 159

1956 1909 64 220

1958 3201 159 784

1960 5045 370 3849

Zmianq przynosi rok 1957. Biblioteka otrzymuje pelny etat pedagogiczny. Praca nie
ogranicza si^ juz tylko do gromadzenia, opracowywania i udostqpniania zbiorow. Rozsze-
rza swoj£\ dziaialnosc uslugowti i dydaktycznti. Na uwag^ zaslugujti wyjazdy kierownika
na konferencje nauczycielskie w powiecie, na ktorych informuje si? o nowosciach, wypo-
zycza ksic\zki, przyjmuje zamowienia. Ponadto organizowane s£}.prelekcje i spotkania au-
torskie, konkursy czytelnicze, spotkania z nowo zatrudnionymi nauczycielami, wystawy
nowosci i wystawy tematyczne.

Przeloniowyni momentem w dziejach biblioteki byl rok 1963. Uzyskala wowczas
lokal przy ul. Barczewskiego 1 (DomNauczyciela), skladajqcysi^zdwochpomieszczeno
}^,cznej powierzchni 89 m-, w ktorym funkcjonuje do dzisiaj. To uniozliwilo utworzenie
magazynu zbiordw oraz urztidzenie wypozyczalni i czytelni na 8 miejsc. Zostaje tez do
trzech zwi?kszona liczba zatrudnionych osob.

W roku 1976 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa zostaje przemianowana na Fili?
Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Olsztynie i swym zasi?giem obejmuje Szczyt-
no oraz gminy: Szczytno, Jedwabno, Wielbark, Pasyni, ̂wi?tajno i Dzwierzuty.

* Material przygotowano na podstawie wewn^trznej dokunientacji jednostki.
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Staly wzrost ksi^gozbioru przy nie zmienionej powierzchni lokalowej spowodowal
ograniczenie miejsca na magazynowanie, opracowywanie i iidostQpnianie zbioiow. W
1977 roku dziqki staraniom kierowniczki Henryki Bojarzyn udalo siq pozyskac kolejne
pomieszczenie dla biblioteki o powierzchni 35 in", ktore zostalo przeznaczone na maga-
zyn zbiorow. Z pozostatych pomieszczeh urzeidzono oddzielnq czytelniq na 9 miejsc oraz
wypozyczalniq. I w tych warunkach lokalowych bibiioteka pracuje do chwili obecnej.

Skizy ona pomocEi nauczycieioin i wychowawcom, realizuj^cym codzienne zadania
w pracy z uczniami, nauczycielom stiidiuj^icym i doksztalcaj^cym siq, kandydatom do za-
wodu nauczycielskiego, ucznioin i studentom oraz innym osobom zaintercsowanym pro-
blematykq, pedagogicznci. Ponadto udzieia informacji czyteiniczych i bibliograflcznych,
dostarcza materialow zwi^zanych z teniatykq konferencji metodycznych dla nauczycieli
poszczegolnych przedmiotovv, udostqpnia czasopisma i ksis^zki z ksiqgozbioru podr(?czne-
go na miejscii w czytelni, prowadzi wypozyczenia mi^dzybibiioteczne.

Struktura zbiorow na dzieh 31 grudnia 1997 roku przedstawia sitj nastQpiijqco:
og61em35 511 vol., w tym iiteratura: pedagogiczna 11 194 vol., psychologiczno-spolecz-
na 2049 vol., spoleczno-polityczna 819 vol., piqkna 5868 vol., inna 13 383 vol., zbiory
specjalne 453 vol. Liczba tytulow preniimerowanych czasopism w 1997 roku wynosila 52,
w tym; ogblnopedagogicznych - 12, metodycznych - 16, spoleczno-politycznych - 2, lite-
rackich i kulturalnych - 2, innych - 20.

Poszukiwania odpowiedniej literatury iilatwiajci czytelnikom - oprocz katalogow -
pozycje bibliograficzne, kartoteka zagadnieniowa, ktora swoim zakresem obejmuje naji-
stotniejsze zagadnienia z pedagogiki i psychologii, metodyki nauczania, wychowania,
organizacji szkolnictwa; kartoteka osobowa zawierajtica opisy bibliograficzne dotycztice
biografii wybranych os6b, literatury omawiaj^cej ich dzialalnosc i tworczosc; kartoteka
regionalna gromadz^ca opisy dokumentow dotyczc\cych regionti Warmii i Mazur; kartote
ka tekstowa, ktora gromadzi teksty lub ich fragmenty na okreslony temat. Informacjami
bibliograficznymi sluzt^ czytelnikom takze pracownicy Biblioteki Pedagogicznej - na
kazde zyczenie wyrazone bezposrednio, pisemnie lub telefonicznie.

Bibiioteka Pedagogiczna w Szczytnie wspolpracuje ze wszystkimi placbwkami kiil-
turalno-oswiatowymi w miescie, ze szkolami podstawowymi i srednimi, udzielajqc in-
struktazu bibliotekom szkolnym. Tradycyjnie uczestniczy w organizowaniu Dni Kreso-
wych w Szczytnie, przygotowuj^c okolicznosciowe wystawy. Na tegoroczne, IV Dni Kre-
sowe, pracownice szczycienskiej Biblioteki Pedagogicznej przygotowaly wystawy po-
swiQCon^ Adamowi Mickiewiczowi w 200 rocznicQ jego urodzin, ktbra wzbudzila diize
zainteresowanie wsrod goki przybylych na t^ uroczystosc.

Z calti odpowiedzialnosci^ mozemy stwierdzic, ze jestesmy wazmi plac6wki\ kultu-
ralno-oswiatowq w Szczytnie. Swiadczy to o powiqkszeniu liczby os6b uczticych sitj, stu-
diuj^cych i podnoszticych swoje kwalifikacje. W zwit^zku z tym istnieje ogromne zapo-
trzebowanie na nowe wydawnictwa naiikowe i fachowe. Niestety, wladze oswiatowe nie
zapewniajcibibliotece srodkow fmansowych najej utrzymanie, dalszy rozwoj i wzbogaca-
nie zbiorow. Placbwka jednak, wzorem innych bibliotek w krajii za zgodti Pedagogicznej
Biblioteki Wojewodzkiej w Olsztynie, znalazla pewne wyjscie z dramatycznej sytuacji
przez wprowadzenie dobrowolnej wplaty na uzupelnienie ksi^gozbioru i prenumerattj cza

sopism. Dziqki ofiarnosci czytelnikow - choc z wielkim trudem - stara si^ spelniac swoje
podstawowe zadania, gromadzqc tylko w jednym egzemplarzu najbardziej poszukiwan^
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literaturQ. Rownoczesnie udaje siqjej pozyskiwac sponsorow - jest ich niewielu - dziqki
ktorym mozliwe staje siq JeJ dalsze funkcjonovvanie. Jednakze nie jest w stanie zaspokoic
aktualnych potrzeb czytelniczych. W obliczu zmieniaj^cej siq rzeczywistosci, w swiecie
rozwijajs^cej sitj nauki, bardzo wazne jest utrzyinanie tej placowki przynajmniej na sre-
dnim poziomie i zagvvarantovvanie jej mozliwosci rozwoju.

Pomimo problemow finansovvych, lokalowych i kadrowych zespol bibliotekarzy stara
siq, aby Biblioteka Pedagogiczna \v Szczytnie zawsze byla miejsceni przyjaznym kazdemu
czytelnikowi. Dlatego warto \v tym miejscu przypomniec stowa indyjskiego filozofa i poety
Rabindranatha Tagore; „Biblioteka jest wielka przez swj^ goscinnosc, a nie przez swe roz-
miary". Waito rovvniez przypomniec iiniona i nazvviska osob, ktore w ciqgu 47 lat istnienia
Biblioteki Pedagogicznej w Szczytnie kierowaly jej pracami. Nalezi\do nich:

Roman .lamka 15 III 1951 - 30 IX 1952

Czeslaw Oizel 1 X 1952 - 1953

Maria Bauer 1953

Mikohij Diozdovvicz 1954-10 VI 1957
Teotll Szerszenievvski 11 VI 1957-31 Vlll 1958

Zofia Szwarc

Henryka Bojarzyn

Irena Zieliiiska

Elzbieta Sarnicka

Danuta Maciejewska

Irena Zieliiiska

Urszula Kubii'iska

1 IX 1958-31 Vlll 1965

1  IX 1965-31 Vlll 1977

1  IX 1977 - 31 Vlll 1983

1  IX 1983 -30 IX 1988

1 X 1988 -30 VI 1994

1 VII 1994-31 VIII 1997

od 1 IX 1997 r.

1, , %
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