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Po remoncie - klimatyczna czytelnia



Efekty specjalne

Podłoga 

została 

zeszlifowana 

i pokryta 

żywicą. 

Zapisano na 

niej ciekawe 

cytaty i 

sentencje. 



Efekty c.d.

Pod sufitem, 
na nierównej 
długości 
sznurkach, 
zawieszono 
sztuczne 
rośliny w 
białych 
pojemnikach. 



„Galeria na cegle”



Podziękowania dla sponsorów

Realizację projektu 

umożliwiły firmy: 

IKEA, ARCHICOM, 

Atlas, Cargill, 

Ciech, Polfarma, 

Zapakujemy, 

ArtBankInc, 

Fundacja Cztery 

Strony Kultury.















Nowe trendy

Centrum dowodzenia, zwane 

też „bankomatem”

Napisy przyklejone zostały 

bezpośrednio na ścianach i 

szybach biblioteki









Wielofunkcyjność przestrzeni

Centralnie 

umieszczone 

mobilne stoły 

można ustawiać 

odpowiednio do 

potrzeb: 

czytanie, 

spotkanie, 

prelekcja itp.; 

zajęcia grupowe 

i  indywidualne.















W 2016 r. biblioteka zdobyła główną nagrodę w Warszawskim 

Konkursie: „NAJLEPSZE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE PRZESTRZENIE 

UCZENIA SIĘ”





Kolory nieba, ziemi, trawy







Ukryte drzwi



Przestrzeń do nauki



Najważniejszy w bibliotece jest nastrój.

Remont odbył się w 

ferie zimowe 2014 r. 

Zostały pomalowane 

ściany, zmieniona 

podłoga i wstawione 

nowe meble ale …

dzięki talentom 

plastycznym 

bibliotekarek wnętrze 

zyskało całkiem nowe 

oblicze!







Po remoncie

Bibliotekarka:

„Sama wszystko 

zaprojektowałam: 

kolorystykę, mebelki 

z daszkami, 

rozmieszczenie 

mebli; sama 

zamówiłam regały i 

inne meble, panele, 

drzwi, sama 

zorganizowałam 

fachowców.”



Biblioteka od środka …



… i od strony korytarza



Liczy się pomysł

Szafki dla uczniów 

zamontowane przy 

bibliotece i na 

korytarzu w pobliżu 

biblioteki stwarzają 

niepowtarzalny 

klimat i zachęcają do 

odwiedzin.





Miejsce do pracy





Z relacji bibliotekarki:

„Wszystkim najbardziej 

podobają się okrągłe 

regały, a dzieciaki 

przepadają za 

kolorowymi pufkami, 

na których mogą 

siedzieć, a nawet leżeć 

i czytać do woli.”



Wnioski

Biblioteki szkolne unowocześniają swoją ofertę i wygląd zgodnie ze 
współczesnymi bibliotekarskimi trendami, możliwościami 
technologicznymi oraz oczekiwaniami czytelników.

Nie jest to tendencja powszechna. Najczęściej powodem braku 
zmian są ograniczenia finansowe oraz deficyt dobrej woli.

Nie ma systemowego wsparcia ani standardów, które 
zobowiązywałyby władze oświatowe i samorządowe do dbałości o 
wizerunek bibliotek szkolnych.

Starania o kondycję i atrakcyjność biblioteki szkolnej dla jej 
czytelników są głównie troską nauczycieli bibliotekarzy.



Podziękowania

Uprzejmie dziękuję dyrektorom szkół za wyrażenie zgody na 

przedstawienie informacji o ich szkolnych bibliotekach.

Dziękuję też nauczycielom bibliotekarzom i architektom za 

pomoc w zgromadzeniu dokumentów obrazujących nowoczesne 

rozwiązania zastosowane w bibliotekach szkolnych.

Ufam, że „pogoń za nowoczesnością” polskich bibliotek 

szkolnych zostanie zauważona i doceniona nie tylko przez 

uczestników konferencji „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna 

architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje.”

Danuta Brzezińska


