
 DIAMENTOWY  JUBILEUSZ  BIBLIOTEKI 
 

                Sześćdziesiąt lat temu, 1 lutego 1952 roku, powołano do Ŝycia Bibliotekę Pedagogiczną w 
Koźlu. Od początku do chwili obecnej mieści się ona w tym samym budynku, 
 przy ul. Piastowskiej 20. Zaczęło się od jednego pokoju, a obecnie zajmuje cały obiekt 
 o powierzchni ponad 460 m kwadratowych. Na przestrzeni lat wielokrotnie dokonywano adaptacji 
i remontów kolejnych przejmowanych pomieszczeń. Na jedenaście lat zbiory przeniesiono  
do lokalu zastępczego w Internacie Zespołu Szkół śeglugi Śródlądowej przy ul. Piastowskiej 19  
w Kędzierzynie-Koźlu, a budynek oczekiwał na remont. Rok 2009 był przełomowy. W grudniu,  
po zakończonym remoncie kapitalnym, biblioteka przeniosła swój cenny księgozbiór i urządziła sie 
w odnowionej siedzibie. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez stworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich i zamontowanie platformy schodowej. 
Całkowiata obsługa czytelników odbywa się na parterze, a magazyny są umiejscowione na I i II 
piętrze budynku. Biblioteka posiada równieŜ windę towarową przeznaczoną do transportu zbiorów.  
Działalność wznowiono 22 grudnia 2009 r., a juz 17 maja 2010 r. przyszła powódź i sparaliŜowała 
prace biblioteki na przeszło miesiąc. Dzięki akcji ratunkowej i pomocy wielu słuŜb oraz 
wolontariuszy uratowano zbiory usytuowane w piwnicach. Niestety, ze względu na utrzymującą się 
wysoką wilgotność tych pomieszczeń, niemoŜliwe stało się przechowywanie tam księgozbioru. 
Rozlokowano go w budynku, zmieniając przeznaczenie niektórych pomieszczeń na magazyny  
(w ten sposób przestała istnieć sala dydaktyczna wraz z zapleczem ). Po zakończeniu prac 
techniczno-organizacyjnych   biblioteka wznowiła działalnośc dnia  21 czerwca 2010 r. i pracuje 
bez zakłóceń do chwili obecnej. 
W maju 2011 roku odsłonięto w budynku tablicę pamiątkową poświęconą Honorowemu 
Obywatelowi Opolszczyzny i Kędzierzyna-Koźla prof. Karolowi Joncy, pochodzącemu z naszego 
miasta. Z tej okazji odbyła sie uroczystość z udziałem władz samorządowych województwa, 
powiatu i miasta. Obecni byli równiez koledzy z lat szkolnych Profesora, a takŜe przedstawiciele 
środowiska nauczycieli akademickich. 
 

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI 
 

W maju 2001 roku rozpoczęto opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym SOWA.  
Do połowy roku 2004 wprowadzono 1300 rekordów, ale z powodu awarii sprzętu dalsze prace  
stały się niemoŜliwe. Po zakupie przez PBW w Opolu nowego programu Aleph, od połowy roku 
2008 rozpoczęto ponownie budowę własnej bazy elektronicznej. Na koniec 2011 r. baza liczyła 
23086 rekordów ksiąŜek i oprawnych roczników czasopism. Dostęp do katalogu elektronicznego 
znajduje się na stronie www.pedagogiczna.pl.  
Od 6 kwietnia 2009 r. rozpoczęto komputerową obsługę czytelników w wypoŜyczalni. Na koniec 
2011 roku w bazie zapisanych było 1781 czytelników. 
W grudniu 2005 roku, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe 
centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" biblioteka otrzymała 
w darze cztery zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne  
do nieodpłatnego wykorzystywania przez swoich czytelników. 
 

ZBIORY 
 

Księgozbiór biblioteki powstał na bazie zbiorów gromadzonych przy Inspektoracie Szkolnym  
w Koźlu od roku 1950. Głównym źródłem gromadzenia były zakupy, których dokonywano 
 w ksiegarniach i antykwariatach całego kraju. Największy przyrost księgozbioru nastąpił w latach 
1963-1983, gdy kierownikiem biblioteki był Kazimierz Klucznik. W tym okresie liczba zbiorów 
wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Od początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku daje sie 
zaobserwowac spadek przyrostu księgozbioru. Po powodzi 1997 roku do biblioteki wpłynęło wiele 
darów od instytucji wydawniczych wspierających placówki biblioteczne z trenów objętych 
powodzią. Wraz z reformą edukacji w roku szkolnym 1999/2000 wiele pozycji, w postaci 
przydziału, spłynęło z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W latach 1999 r. - 2002 r. obowiązywało porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Kędzierzynie-Koźlu  a Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie prowadzenia biblioteki 



powiatowej .  Przez trzy lata biblioteka pełniła niektóre funkcje biblioteki powiatowej, a Starostwo 
partycypowało w kosztach utrzymania placówki i w zakupach księgozbioru oraz prenumeracie 
czasopism (8 - 10 tys. rocznie.) 
Od momentu rozpoczęcia tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru równolegle prowadzone są 
selekcje pozycji przestarzałych, zbędnych czy dubletów. Liczba zbiorów nie wzrasta więc, ale za to 
polepsza się jego jakość. Stanowi on atrakcyjną ofertę dla czytelników. 
Oprócz ksiąŜek biblioteka gromadzi czasopisma i zbiory specjalne w postaci kaset VHS, CD-ROM-
ów, audiobooków i płyt DVD. Na uwagę zasługuje równieŜ księgozbiór zabytkowy w liczbie 1840 
tomów pozycji pochodzących z lat 1823 – 1945. Znajdują się w nim bardzo wartościowe pozycje 
naukowe, często pierwsze wydania polskie. 
Na koniec 2011 r. stan faktyczny księgozbioru wynosił 56 086 jednostek inwentarzowych ksiąŜek, 
czasopism i zbiorów specjalnych. W bieŜącej prenumeracie są 23 tytuły czasopism pedagogicznych 
i psychologiczno-socjologicznych. 
 

KADRA 
 

Od początku istnienia biblioteka była prowadzona przez nauczycieli. Większość z nich  
nie posiadała kwalifikacji bibliotekarskich. Uzupełniali je juŜ w trakcie pracy na kursach  
i w studium bibliotekarskim. Pierwszy pracownik zatrudniony był na ryczałcie, a po latach 
osiągnięto stan sześciu nauczycieli bibliotekarzy (1994 -1998). Trudna sytuacja wymusiła redukcję 
zatrudnienia i w chwili obecnej w bibliotece pracuje czterech nauczycieli bibliotekarzy (3,5 etatu), 
posiadających pełne kwalifikacje (nauczycielskie i bibliotekarskie).  
 

PRACA PEDAGOGICZNA I PROMOCJA 
 

Biblioteka działa na rzecz lokalnego środowiska oświatowego. Od lat realizuje róŜnorodne formy 
pracy z czytelnikiem. Regularnie odbywały się spotkania zespołów przedmiotowych, działały 
punkty konsultacyjne nauczycieli doradców, organizowano spotkania pisarzami, nauczycielami 
akademickimi, autorami podręczników szkolnych,wybitnymi osobistościami Opolszczyzny. 
Prowadzono lekcje biblioteczne i tematyczne dla młodzieŜy w oparciu o zbiory własne placówki, 
organizowano wystawy w siedzibie biblioteki i w róŜnych instytucjach w mieście. Na czas 
przeniesienia biblioteki do lokalu zastępczego działalność została częściowo ograniczona  
ze względu na niesprzyjające warunki lokalowe. Po powrocie do stałego lokalu biblioteka próbuje 
ponownie zaistnieć w środowisku i zbudować swój pozytywny wizerunek przyjaznej instytucji. 
Nadal kontynuowane są sprawdzone formy pracy, do których moŜna zaliczyć konferencje 
metodyczne dla nauczycieli, lekcje biblioteczne począwszy od przedszkolaków po maturzystów. 
Odbywają się wykłady sekcji historycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, 
konferencje naukowe we współpracy z innymi instytucjami miejskimi, spotkania z twórcami, 
prowadzi praktyki studenckie, organizowane są wystawy własne a takŜe prezentacja prac 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu. Wykwalifkowana kadra słuŜy swoją pomocą 
zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom szkolnym. 
 

Od sześćdziesięciu lat biblioteka słuŜy pomocą nauczycielom, studentom, uczniom, a takŜe innym 
czytelnikom zainteresowanym kształceniem ustawicznym i własnym rozwojem. Stara się 
zaspokajać potrzeby swoich czytelników stale podnosząc jakość świadczonych usług 
informacyjnych. 
 

BoŜena Stefańska    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, filia w Kędzierzynie-Koźlu 
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