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20 lat Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu

Swarzędzka filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu,
która obchodzi jubileusz 20-lecia swego istnienia, powstała 1 kwietnia 1991 r. Została przeniesiona z Poznania jako filia funkcjonująca
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Cztery razy zmieniała pomieszczenie aż w końcu dzięki życzliwości władz miasta otrzymała
stały lokal, wyremontowany i zaadaptowany do potrzeb biblioteki.
Jest placówką podległą Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, ale pracuje przede wszystkim dla naszej gminy. Obsługuje
nauczycieli, studentów i wszystkich dokształcających, doskonalących się i uzupełniających swoje wykształcenie mieszkańców.
Gromadzony księgozbiór jest inny niż w bibliotece publicznej, ma
charakter specjalistyczny, naukowy. Literatury pięknej tu niewiele,
ale jest dużo publikacji z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki
i nauk pokrewnych. Biblioteka posiada nowoczesny księgozbiór podręczny, dużo ciekawych, rzadko spotykanych czasopism, podejmujących zagadnienia współczesnego życia. Coraz częściej obok określenia „czytelnik” pojawia się nowe – „użytkownik”, gdyż zakres działań biblioteki ulega rozszerzeniu, obok tradycyjnego sposobu pracy
pojawiają się nowe formy. Odwiedzający bibliotekę korzystają z nowoczesnych katalogów on-line, które są codziennie aktualizowane,
z pracowni multimedialnej oraz z internetu. Dostęp do książek jest
wolny, czytelnik może sam je wyszukiwać, przeglądać.
Pracownicy filii posiadają odpowiednie wykształcenie fachowe,
służą pomocą w wyszukiwaniu potrzebnej literatury do prezentacji maturalnych, do prac pisemnych, nauki na studiach, instruują
jak korzystać z katalogów internetowych naszej biblioteki oraz innych, gdzie znaleźć potrzebne materiały. Starają się także wspierać bibliotekarzy szkolnych naszej gminy w ich pracy zawodowej.
To dla nich swarzędzka filia organizuje konferencje, na których prelegenci w swoich wystąpieniach prezentują problemy naszego życia
(ostatnie konferencje pt. „Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje”,
„Dolina Cybiny – Natura 2000”, „Zabytki Ziemi Wielkopolskiej”).
W zespołach samokształceniowych nauczyciele dzielą się uwagami,
spostrzeżeniami, doświadczeniami, dyskutują o swoim warsztacie
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pracy, o twórczym korzystaniu przez młodzież z internetu, o ciekawych konkursach i różnych innych formach pracy, bo przecież biblioteka szkolna przestaje być tylko wypożyczalnią lektur, wybiega poza
standardy, staje się nowoczesnym centrum informacji. Dlatego ważna jest tu współpraca bibliotek szkolnych z biblioteką pedagogiczną,
na której pomoc nauczyciele zawsze mogą liczyć.
Mieszkańcy gminy Swarzędz są na pewno w sytuacji komfortowej, mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną i piękną bibliotekę publiczną wraz z filiami oraz nowoczesną bibliotekę pedagogiczną
z księgozbiorem specjalistycznym, obie placówki wzajemnie się uzupełniają i starają się zaspokoić potrzeby swoich użytkowników, troszcząc się o ich kulturalny i naukowy rozwój oraz o piękno naszego języka. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron (www.pbp.poznan.pl/
swarzedz/; www.pbp.swarzedz.edu.pl). „Spotkajmy się w bibliotece”.

