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I.  Wstęp 

 

Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Cen-

trum Rozwoju Edukacji. Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w roku 

szkolnym 2019/2020 przez działający w placówce zespół ds. ewaluacji.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 wobec biblioteki określono następujący obszar ewaluacji 

wewnętrznej: placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego roz-

woju. Jest to jedno z wymagań sformułowane przez MEN wobec placówek doskonalenia nau-

czycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Szczegółowy za-

kres ewaluacji dotyczył zagadnień wynikających z charakteru powyższego wymagania. 

 

W ramach przeprowadzenia procesu ewaluacji określono jej podstawowe założenia 

merytoryczne i metodologiczne, w tym obszar i zakres ewaluacji, cel główny oraz cele szcze-

gółowe. Określono także uczestników badań, odbiorców ewaluacji oraz sposoby wykorzysta-

nia wyników ewaluacji. Wybrano metody i narzędzie badawcze, sformułowano pytania klu-

czowe, określono formę raportu i sposoby upowszechniania wyników ewaluacji. Przygoto-

wany został harmonogram ewaluacji. 

 

Przyjęto założenie, że zostaną zebranie i przeanalizowane dane na temat działalności 

biblioteki w środowisku lokalnym za lata 2014-2020 (w okresie funkcjonowania biblioteki 

w strukturze PCRE). W   szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska 

lokalnego i współpracy z różnymi podmiotami działającymi w środowisku oraz oddziaływania 

biblioteki na rzecz rozwoju lokalnych procesów edukacyjnych. Założono, że dane posłużą okre-

śleniu głównych aspektów współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym oraz sformułowa-

niu rekomendacji do dalszej współpracy biblioteki ze środowiskiem.     

  

Ze względu na epidemię COVID-19 i czasowe zawieszenie pracy biblioteki w roku szkol-

nym 2019/2020, podjęto decyzję o zmodyfikowaniu harmonogramu ewaluacji, m.in. zrezy-

gnowano z przeprowadzenia badań ankietowych. Przygotowując niniejszy raport, skorzystano 

natomiast z danych i informacji zebranych w procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzo-

nej w bibliotece w styczniu 2020 roku przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
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II. Opis metodologii badań 

 

Za przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w bibliotece byli odpowiedzialni Roman 

Sowa i Agnieszka Wikło, wchodzący w skład zespołu ds. ewaluacji, działającego w PCRE. 

 

Ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o analizę następujących dokumentów: 

 roczne plany pracy i sprawozdania z pracy biblioteki za lata 2014/2015-2019/2020, 

 oferty programowe biblioteki z lat 2014/2015-2019/2020, 

 raport z ewaluacji problemowej, zewnętrznej, przeprowadzonej przez wizytatorów KO 

w Kielcach w zakresie następujących wymagań: 1) Placówka zaspokaja potrzeby osób, 

instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 2) Placówka współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 3) Zarzadzanie placówka służy 

jej rozwojowi. Badanie ewaluacyjne zrealizowane w dniach 15.01.2020-16.01.2020 ob-

jęło 4 pracowników biblioteki (ankieta i wywiad grupowy), 11 klientów (ankieta i wy-

wiad grupowy), dyrektora PCRE (wywiad indywidualny), przedstawicieli samorządu lo-

kalnego oraz partnerów placówki w liczbie 12 osób (wywiad grupowy), 

 wykaz materiałów prasowych i internetowych dotyczących działalności biblioteki w la-

tach 2014/2015-2019/2020. 

 

Szczegółowy zakres ewaluacji dotyczył następujących zagadnień: 

 biblioteka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi 

w środowisku lokalnym, 

 współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. 

 

Współpracę biblioteki ze środowiskiem lokalnym zbadano w następujących obszarach: 

 wykorzystanie oferty i usług biblioteki przez lokalne szkoły i placówki oświatowe w ra-

mach realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych, 

 organizacja wydarzeń przez bibliotekę we współpracy z lokalnym środowiskiem, 

 udział biblioteki w lokalnym życiu oświatowym i kulturalnym, 

 obecność biblioteki w mediach (współpraca biblioteki z lokalnymi mediami). 
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Celem głównym ewaluacji było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania bi-

blioteki w środowisku, w szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz środowi-

ska lokalnego. 

 

Cele szczegółowe to: 

 ustalenie rzeczywistej skali współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, 

 pozyskanie informacji na temat obecności biblioteki w środowisku lokalnym, 

 pozyskanie informacji na temat satysfakcji środowiska lokalnego odnośnie współpracy 

z biblioteką,  

 pozyskanie informacji na temat satysfakcji instytucji i organizacji lokalnych w zakresie 

korzystania z usług oferowanych przez bibliotekę, 

 zebranie informacji służących usprawnieniu współpracy biblioteki ze środowiskiem lo-

kalnym, w procesie wzajemnego rozwoju. 

 

W ramach planowania procesu ewaluacji określono następujące pytania badawcze: 

1. Czy, w jakim stopniu, i w jakim charakterze biblioteka współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym? 

2. Jakie są potrzeby środowiska lokalnego? 

3. Czy biblioteka planując pracę oraz przygotowując ofertę programową rozpoznaje 

i uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego? 

4. Czy biblioteka podejmuje inicjatywy i działania na rzecz środowiska lokalnego? 

5. Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym? 

6. Czy współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym powoduje wzajemny rozwój? 

7. Czy i w jaki sposób biblioteka jest obecna w środowisku lokalnym? 

 

W efekcie przeprowadzonej ewaluacji sformułowano wnioski dotyczące dotychczasowej 

współpracy biblioteki ze środowiskiem oraz rekomendacje i wskazówki dotyczące dalszej 

współpracy ze środowiskiem celem wzajemnego rozwoju. 
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III. Prezentacja wyników ewaluacji  

 

W wyniku analizy dostępnych danych, pozyskanych w procesie ewaluacji wewnętrznej, 

ustalono, że biblioteka podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego (współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym). 

 

1. Rodzaje i charakter współpracy 

Współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym ma dwojaki charakter: stały i doraźny. 

Uwzględniana jest w planie pracy oraz ofercie programowej na dany rok szkolny. Współpraca 

stała dotyczy działalności lub wydarzeń, które mają ciągły lub cykliczny charakter, np. zajęcia 

edukacyjne czy Powiatowe Gry Czytelnicze. Współpraca doraźna ma miejsce, gdy biblioteka 

organizuje jednorazowe wydarzenia, np. spotkania z twórcami, promocje książek, wystawy, 

konkursy, imprezy promujące czytelnictwo, konferencje itp. 

 

Biblioteka współpracuje ze środowiskiem lokalnym m.in. w ramach: 

 wspomagania procesów edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i lek-

cji bibliotecznych dla uczniów, prowadzenie i organizację warsztatów dla nauczycieli 

(w tym nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia), lub spo-

tkań dla rodziców/dziadków. Do najważniejszych partnerów w tym zakresie należą: 

miejscowe szkoły i jednostki oświatowe (m.in. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podsta-

wowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Ostojowie, I Liceum Ogól-

nokształcące w Skarżysku-Kam.), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach, kina „Fenomen” i Multikino w Kielcach, 

Tab. 1: Ilość zrealizowanych zajęć/warsztatów/spotkań 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ogółem  

Uczniowie 8 9 7 7 16 24 71 

Nauczyciele 2 2 1 1 2 2 10 

Rodzice 0 0 2 0 2 0 4 

Ogółem 10 11 10 8 20 26 85 

            

 wspólnej organizacji wydarzeń/imprez. Do najważniejszych partnerów w tym zakresie 

należą:  Starostwo Powiatowe, miejscowe szkoły i jednostki oświatowe (m.in. Zespół 
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Szkół Ekonomicznych, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Pod-

stawowa nr 13, Państwowa Szkoła Muzyczna), Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-

bliczna w Skarżysku-Kam., 

Tab. 2 Ilość imprez zorganizowanych przez PBP we współpracy 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ogółem  

Imprezy 4 6 3 3 3 0 19 

 

 pozyskiwania (drogą darów lub zakupów) wydawnictw dotyczących Skarżyska-Kam. 

i regionu oraz tytułów prasowych od lokalnych mediów. Do najważniejszych partnerów 

w tym zakresie należą: Polskie Towarzystwo Historyczne, odział w Skarżysku-Kam., 

Skarżyska Liga Ochrony Przyrody, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam., Muzeum 

Orła Białego w Skarżysku-Kam., Urząd Miasta w Skarżysku-Kam., Towarzystwo Przyja-

ciół Bliżyna, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Urząd Gminy i Mia-

sta w Suchedniowie, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Kielcach oraz redakcje „Ty-

godnika Skarżyskiego”, „Inspiracji” ŚCDN, „Projektora”, osoby prywatne, 

Tab. 3 Ilość pozyskanych woluminów 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ogółem  

Woluminy 9 23 22 18 18 11 101 

 

 prowadzenia pomocy metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, 

np. konsultowanie zakupów nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, przygotowanie dokumentacji itp. 

Tab. 4 Ilość konsultacji 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ogółem  

Konsultacje 0 2 1 1 3 1 8 

 

2. Współpraca wynika z rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego 

Oferta biblioteki oraz działania podejmowane przez placówkę dostosowane są do potrzeb 

środowiska lokalnego oraz wynikają ze statutowych zadań bibliotek pedagogicznych. Biblioteka 

tworząc swoją ofertę oraz podejmując współpracę ze środowiskiem spełnia następujące potrzeby: 

 potrzeba kształcenia i dokształcania, realizowana m.in. poprzez gromadzenie i udo-

stępnianie zbiorów, organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, udostępnianie 
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Internetu oraz technologii komputerowej, profesjonalną pomoc przy wyszukiwaniu 

i opracowaniu materiałów, 

 potrzeba wspomagania procesów edukacyjnych, realizowana głowie poprzez prowa-

dzenie zajęć edukacyjnych i lekcji bibliotecznych dla uczniów oraz organizowanie akcji 

promujących czytelnictwo,  

 potrzeba uczestnictwa w życiu kulturalnym, realizowana poprzez: organizację spotkań 

z lokalnymi twórcami, regionalistami, organizowanie wystaw tematycznych i okolicz-

nościowych, obchody rocznic wydarzeń, organizacją wystaw itp. 

 

Z raportu z ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium 

Oświaty w Kielcach, wynika również, że potrzeby środowiska lokalnego uwzględniane są 

w pracy biblioteki, ponieważ.:   

 oferta biblioteki dostosowana jest do potrzeb klientów i kierowana jest do odbiorców 

indywidualnych, szkół i placówek oświatowych oraz instytucji,  

 biblioteka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi 

w środowisku lokalnym, przy czym celem pracy biblioteki jest wspieranie nauczycieli 

w doskonaleniu zawodowym oraz studentów w przygotowaniu się do zawodu nauczy-

ciela, a także wspomaganie szkół w procesie kształcenia i wychowania, wspieranie 

działalności szkolnych bibliotek, propagowanie literatury regionalnej, 

 w opinii badanych osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wspar-

cie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. 

 

3. Współpraca przynosi obopólne korzyści i wpływa na wzajemny rozwój 

Współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym przynosi obopólne korzyści. Dzięki 

współpracy ze środowiskiem biblioteka: 

 zwiększa liczbę odbiorców, zwłaszcza uczniów biorących udział w systematycznie rea-

lizowanych zajęciach edukacyjnych, lekcjach bibliotecznych, akcjach czytelniczych, 

 pozyskuje stałych partnerów, dzięki którym możliwa jest organizacja różnych akcji i wy-

darzeń,  

 uzupełnia i poszerza księgozbiór regionalny oraz zasób czasopism regionalnych dzięki  

pozyskiwaniu wydawnictw od lokalnych wydawców, mediów, instytucji i organizacji,  
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 uczestniczy w procesie rozwoju procesów edukacyjnych realizowanych w lokalnej sieci 

szkół i placówek,  

 pozyskuje środki na organizację imprez, 

 uczestniczy w lokalnym środowisku kulturalnym, 

 promuje swą działalność dzięki obecności w lokalnych mediach, 

 jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym jako placówka, która wspiera roz-

wój czytelnictwa, procesowe wspomaganie szkół, procesy kształcenia, dokształcania i sa-

mokształcenia. 

 

Najważniejsze korzyści jakie odnosi środowisko ze współpracy z biblioteką to: 

 dostęp do fachowego księgozbioru i bogatego zasobu specjalistycznych czasopism, 

m.in. dostęp do bogatego księgozbioru regionalnego, który jest wykorzystany przez lo-

kalnych badaczy, historyków, regionalistów, 

 możliwość realizacji procesów kształcenia, dokształcania i samokształcenia, 

 fachowa pomoc merytoryczna oraz wymiana doświadczeń (zwłaszcza w przypadku 

pracy bibliotek szkolnych), 

 rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w ramach wspomagania procesów 

edukacyjnych, np. rozwój zainteresowań, profilaktyka zagrożeń, kształtowanie postaw 

czytelniczych,   

 rozwój postaw prospołecznych, np. angażowanie nauczycieli i uczniów w działania pro-

mujące czytelnictwo poprzez wspólne organizowanie imprez typu gry czytelnicze, kon-

kursy, spotkania. 

Wywiad grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz partnerami biblioteki, 

przeprowadzony w ramach ewaluacji zewnętrznej, potwierdził, że współpraca placówki ze śro-

dowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Podkreślono, że: 

 biblioteka jest ważnym partnerem w przygotowaniu dzieci i młodzieży do świadomego 

czytelnictwa, 

 jest miejscem współzawodnictwa m.in. podczas tematycznych konkursów, 

 nauczyciele maja dostęp do fachowej literatury, mogą liczyć na wsparcie np. przy zbie-

raniu bibliografii niezbędnej do pisania prac lub przy przygotowaniu lekcji,  
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 kadra pedagogiczna i bibliotekarze powiatu skarżyskiego mogą uczestniczyć w organi-

zowanych przez bibliotekę szkoleniach,  

 biblioteka na bieżąco analizuje podejmowane działania we współpracy ze środowi-

skiem, co przyczynia się do modyfikowania oferty i pracy biblioteki. 

  

4. Biblioteka jest obecna w środowisku lokalnym 

Biblioteka jest obecna w środowisku lokalnym głównie poprzez realizację statutowych 

zadań bibliotek pedagogicznych, takich jak gromadzenie i udostępnianie zbiorów, udzielanie 

fachowej pomocy metodycznej bibliotekom szkolnym, pomoc czytelnikom w korzystaniu z no-

wych mediów i technologii, a także poprzez wspomaganie procesów edukacyjnych czy organi-

zowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. 

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej potwierdzają, że podejmowane przez bibliotekę działa-

nia są pozytywnie odbierane w środowisku lokalnym. Aktywna działalność biblioteki np. w za-

kresie propagowania czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych, czy szkolenia dla bibliote-

karzy, przekładają się bezpośrednio na systematyczny wzrost wypożyczeń, zwiększenie zain-

teresowania ofertą szkoleniową, a przede wszystkim wpływają na dobrą opinię w środowisku. 

Świadczą o tym liczne podziękowania kierowane przez podmioty współpracujące z biblioteką, 

a także wyniki ankiet zbieranych przez pracowników na zakończenie podejmowanych działań. 

 

Kolejnym świadectwem są liczne zaproszenia np. na wernisaże wystaw, spotkania au-

torskie, wieczory poetyckie, imprezy szkolne, konkursy, konferencje, rocznice, jubileusze, za-

adresowane do biblioteki. W efekcie, pracownicy biblioteki biorą udział w wielu lokalnych wy-

darzeniach o charakterze kulturalnym lub oświatowym, np. w charakterze jurorów, prelegen-

tów, lektorów. Promują tym samym pozytywny wizerunek placówki w środowisku.  

Tab. 5 Ilość wydarzeń z udziałem pracowników PBP 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ogółem  

Wydarzenia 3 5 1 6 4 2 21 
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Swoją obecność w środowisku biblioteka zaznacza również dzięki współpracy z lokal-

nymi mediami. Na łamach lokalnej prasy czy na stronach internetowych najważniejszych miej-

scowych portali internetowych regularnie pojawiają się informacje związane z działalnością 

i pracą biblioteki. Jest to jeden ze sposobów na dotarcie do miejscowej społeczności z ofertą 

biblioteki, a jedocześnie to promowanie dobrego wizerunku placówki w środowisku.  

Tab. 6 Ilość publikacji na temat biblioteki 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem  

Publikacje 6 24 9 9 17 13 78 

 

Wnioski i rekomendacje  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy danych sformułowano następujące wnioski: 

1) Biblioteka prowadzi aktywną współpracę z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym. 

2) Najważniejszymi partnerami biblioteki są miejscowe szkoły i placówki oświatowe, a także 

Starostwo Powiatowe, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Po-

wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kam., lokalni wydawcy i media. 

3) Współpraca ze środowiskiem wynika przede wszystkim z realizacji statutowych zadań bi-

bliotek pedagogicznych. 

4) Współpraca ma charakter celowy i planowy (ujmowana jest w planie pracy i ofercie edu-

kacyjnej na danych rok szkolny). 

5) Najważniejsze obszary współpracy to: wspomaganie procesów edukacyjnych, organizacja 

wydarzeń, gromadzenie zbiorów, szkolenia.  

6) Oferta biblioteki w ramach współpracy ze środowiskiem odpowiada na jego potrzeby. 

7) Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. 

8) Placówka jest obecna w środowisku lokalnym poprzez: realizację zadań statutowych, po-

dejmowanie różnych inicjatyw związanych z propagowaniem czytelnictwa, uczestnictwo 

pracowników biblioteki w imprezach środowiskowych, współpracę z mediami. 

Zaproponowano także następujące rekomendacje do dalszej pracy biblioteki w ramach 

współpracy ze środowiskiem:  

1) Kontynuować współpracę z dotychczasowymi partnerami. 
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2) Poszerzyć grono partnerów biblioteki, przede wszystkim podjąć starania o włączenie do 

współpracy szkoły, które dotąd nie korzystały z oferty biblioteki np. intensyfikując działania 

informacyjne i promocyjne. 

3) Podjąć starania o nawiązanie współpracy z doradcami metodycznymi działającymi na te-

renie powiatu skarżyskiego, np. w celu organizacji i prowadzenia doskonalenia nauczycieli 

oraz wspomagania szkół i placówek. 

4) Na bieżąco monitorować potrzeby środowiska (np. ankiety ewaluacyjne po realizacji zajęć 

i wydarzeń), w celu dostosowania oferty programowej. 

5) Podjąć starania o włączenie placówki w organizację imprez o charakterze miejskim, powia-

towym, wojewódzkim, np. Dni Skarżyska, Świętokrzyskie Dni Profilaktyki itp.  

6) Kontynuować współpracę z lokalnymi mediami. 
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VI. Załączniki 

Załącznik 1 

 
Założenia merytoryczne i metodologiczne ewaluacji wewnętrznej  
w Powiatowej Bibliotece Pedagogiczne w Skarżysku-Kamiennej  

w roku szkolnym 2019/2020 
 

 
1. Podstawy prawne 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół  

i placówek, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad dzia-

łania publicznych bibliotek pedagogicznych  

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, 

 Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020. 

 
2. Obszar i zakres ewaluacji 

 
W roku szkolnym 2019/2010 ewaluacja wewnętrzna w PBP w Skarżysku-Kamiennej zostanie przeprowa-

dzona w obszarze: Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Jest to 
jedno z wymagań (wymaganie 3), sformułowane przez MEN wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.  

 
Szczegółowy zakres ewaluacji będzie dotyczył zagadnień, wynikających z charakteru powyższego wymaga-

nia, czyli: 

 placówka w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, 

 współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. 

 
Przystępując do działań ewaluacyjnych określono następujące obszary badania współpracy biblioteki ze śro-

dowiskiem lokalnym: 

 wykorzystanie oferty i usług biblioteki wynikających z realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych 

przez lokalne środowisko oświatowe (szkoły i placówki oświatowe), 

 organizacja wydarzeń przez bibliotekę we współpracy z lokalnym środowiskiem, 

 udział biblioteki w lokalnym życiu oświatowym i kulturalnym, 

 obecność biblioteki w mediach (współpraca biblioteki z lokalnymi mediami). 

 
Ustalono, że procesem ewaluacji wewnętrznej zostanie objęta działalność biblioteki za lata 2014-2020. Za-

kres chronologiczny ewaluacji obejmuje czas funkcjonowania biblioteki w strukturze Powiatowego Centrum Roz-
woju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. 

 
 

3. Cele ewaluacji  

 
Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania biblioteki w środowisku lokalnym, 

w szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i współpracy z różnymi pod-
miotami działającymi w środowisku oraz oddziaływania biblioteki w środowisku na rzecz rozwoju procesów edu-
kacyjnych. 

Cele szczegółowe podjęcia działań ewaluacyjnych zawierają się w: 

 ustaleniu rzeczywistej skali współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, 
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 pozyskaniu informacji na temat satysfakcji środowiska lokalnego odnośnie współpracy z biblioteką,  

 pozyskaniu informacji na temat satysfakcji instytucji i organizacji lokalnych w zakresie korzystania z usług 

oferowanych przez bibliotekę, 

 pozyskaniu informacji na temat obecności biblioteki w środowisku lokalnym, 

 zebraniu informacji służących usprawnieniu współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, w procesie 

wzajemnego rozwoju.  

 
4. Wykorzystanie wyników ewaluacji 

 

 sformułowanie słabych i mocnych stron współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, 

 sformułowanie rekomendacji do prowadzenia dalszej współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, słu-

żącej wzajemnemu rozwoju. 

 
5. Odbiorcy ewaluacji 

 

 dyrektor, 

 pracownicy biblioteki, 

 instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym. 

 
6. Pytania kluczowe 

 
1. Czy, w jakim stopniu, i w jakim charakterze biblioteka współpracuje ze środowiskiem lokalnym? 

2. Jakie są potrzeby środowiska lokalnego? 

3. Czy biblioteka planując pracę oraz przygotowując ofertę programową rozpoznaje i uwzględnia potrzeby śro-

dowiska lokalnego? 

4. Czy biblioteka podejmuje inicjatywy i działania na rzecz środowiska lokalnego? 

5. Jakie są wzajemne korzyści wynikające ze współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym? 

6. Czy współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym powoduje wzajemny rozwój? 

7. Czy i w jaki sposób biblioteka jest obecna w środowisku lokalnym?  

 
7. Uczestnicy badań 

 

 instytucje i organizacja lokalne korzystające z usług biblioteki lub z nią współpracujące.  

 
8. Metody i narzędzia badawcze 

 
Metoda ankietowa: 

 kwestionariusz ankiety dot. badania satysfakcji instytucji i organizacji lokalnych korzystających z usług biblio-

teki lub z nią współpracujących. 

 
Analiza dokumentów: 

 analiza dokumentacji (plany pracy i sprawozdania), potwierdzającej współpracę biblioteki ze środowiskiem 

lokalnym, 

 weryfikacja materiałów prasowych i internetowych dotyczących biblioteki.  

 
9. Forma raportu i sposób upowszechniania wyników ewaluacji 

 

 raport w formie drukowanej oraz elektronicznej, 

 prezentacja reportu na zebraniu Rady Pedagogicznej, 

 upowszechnienia raportu w formie krótkich ulotek dostępnych w siedzibie biblioteki.  

 
10. Harmonogram ewaluacji 
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Załącznik 2 

 
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej  

w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej  
w roku szkolnym 2019/20201 

 
Etapy ewaluacji 

 
Terminy Odpowiedzialność 

Zdefiniowanie obszaru badawczego oraz powierze-
nie zadania zespołowi ds. ewaluacji. 
 

IX.2019 Dyrektor Marzena Sala, 
Rada Pedagogiczna 
 

Określenie: 

 celów ewaluacji i sposobów wykorzystania 
jej wyników w pracy biblioteki, 

 odbiorców ewaluacji,  

 pytań kluczowych, 

 grupy badanych, 

 metod i narzędzi badawczych, 

 formy raportu i sposobu upowszechniania 
wyników ewaluacji, 

 harmonogramu ewaluacji. 
 

X-XI.2019 Zespół ds. ewaluacji 

Sporządzanie wykazu materiałów prasowych i inter-
netowych dotyczących biblioteki za lata 2014-2020 

Okres 
ewaluacji 

Agnieszka Wikło, 
Roman Sowa 
 

Przygotowanie kwestionariusza ankiety dotyczącego  
badania satysfakcji instytucji i organizacji lokalnych 
korzystających z usług biblioteki lub z nią współpra-
cujących. 
 

IV.2020 Roman Sowa 

Przeprowadzenie badań ankietowych. 
 

V-VI.2020 Agnieszka Wikło 
Ewelina Jurek 
 

Analiza dokumentacji (plany pracy i sprawozdania), 
potwierdzającej współpracę biblioteki ze środowi-
skiem lokalnym za lata 2014-2020. 
 

VI.2020 Roman Sowa 

Analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych. 
Przygotowanie raportu. 
 

VIII.2019 Agnieszka Wikło, 
Roman Sowa 
 

Przedstawienie raportu dyrektorowi i Radzie Pedago-
gicznej. 
 

VIII.2019 Zespół ds. ewaluacji 

Sformułowanie wniosków dot. wdrożenia wyników 
ewaluacji w bibliotece. 
 

VIII.2019 Rada Pedagogiczna 

 

 

 

 

                                                 
1 Ze względu na epidemię COVID-19, harmonogram ewaluacji został zmodyfikowany.  
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Załącznik nr 3 
 

Wykaz imprez i wydarzeń zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną 
we współpracy ze środowiskiem lokalnym (lata 2014-2020) 

Data Wydarzenie Instytucja współpracująca 

IV-VI.2014 Konkurs na ekslibris Powiatowej Biblioteki Pedago-
gicznej w Skarżysku-Kam. 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. 

III-V.2015 Historia prasy polskiej do 1989 roku – wystawa wy-
branych tytułów oraz spotkanie edukacyjne dla 
uczniów. 

 

Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kam., 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Kielcach, Antykwariat Stara Książka 
w Starachowicach, Marcin Medyński, 
Mariusz Pasek. 

23.IV.2015 Nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej 
– rodzaje, ewidencja, normy opisu bibliograficz-
nego – konferencja przedmiotowo-metodyczna. 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach. 

28.IV.2015 Przedpołudnie z poetą ks. Janem Twardowskim – 
spotkanie poetyckie. 

II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-
Kam. 

X-XII.2015 Konkurs filmowo-fotograficzny pt. Z kamerami bez-
pieczniej. 

Starostwo Powiatowe, Komenda Powia-
towa Policji w Skarżysku-Kam. 

IV-V.2016 Konkurs dla uczniów – Książka moich marzeń (Art-
Book). 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. 

V-VI.2016 Spektrum twórczości artystycznej – wystawa prac 
uczestników Dziennego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Skarżysku-Kam. 

Dzienny Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Skarżysku-Kam. 

09.V.2016 Młodzież czyta dzieciom – akcja głośnego czytania 
bajek dla dzieci. 

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych 
w Skarżysku-Kam. 

19.V.2016 Konferencja przedmiotowo-metodyczna – Otwarte 
zasoby edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej. 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach. 

31.V.2016 Bohaterowie naszych bajek – impreza dla przed-
szkolaków. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Miejskie Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kam. 

I-II.2017 Czarownice świętokrzyskie – wystawa prac ucz-
niowskich. 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-
Kam. 

11.V.2017 I Powiatowa Gra Czytelnicza „W pogoni za 
książką”. 

 

Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Eko-
nomicznych, Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna, Miejskie Centrum Sportu 
i Rekreacji, Poradnia Psychologiczno Pe-
dagogiczna, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 5, firma produkcyjna 
ROMER. 

06.VI.2017 Czytanie poezji Leopolda Staffa – akcja czytelnicza. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-
Kam. 
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05.X.2017  Świętokrzyskie Czyta Żeromskiego – akcja czytelni-
cza. 

Gimnazjum w Suchedniowie 

II-IV.2018 Sleeveface – ubierz się w książkę – konkurs dla 
uczniów. 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. 

10.V.2018 II Powiatowa Gra Czytelnicza „7”. 

 

Starostwo Powiatowe, Państwowa 
Szkoła Muzyczna, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum 
Sportu i Rekreacji, Poradnia Psycholo-
giczno Pedagogiczna, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, 
firma produkcyjna ROMER. 

16.X.2018 Harcerki i harcerze ZHP hufca Skarżyska-Kamiennej 
i Bliżyna – promocja książki.  

Ireneusz Kuliński. 

III.2019 Pocztówkowy świat. Kolekcja pocztówek z całego 
świata – wystawa. 

Osoby prywatne. 

30.V.2019 III Powiatowa Gra Czytelnicza „Polski na 5”. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Eko-
nomicznych, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, Poradnia Psychologiczno Pe-
dagogiczna, Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podsta-
wowa nr 13. 
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Załącznik nr 4 
 

Udział pracowników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w lokalnych wydarzeniach  
(za lata 2014-2020) 

 
Organizator, miejsce i data Wydarzenie Uczestnik (rodzaj uczestnictwa) 

Targi Kielce (Kielce, 26-
27.III.2014) 

Targi Edukacyjne „Edukacja”. Jolanta Półtorak, Ewelina Jurek, 
Agnieszka Wikło 

Targi Kielce (Kielce, 12.II.2015) Targi Edukacyjne „Edukacja”.  Jolanta Półtorak, Ewelina Jurek, 
Agnieszka Wikło 

Samorządowa Szkoła Podsta-
wowa (Ostojów, 16.IV.2015) 

Spotkanie poświęcone filmowi Ida dla 
społeczności lokalnej Ostojowa. 

Roman Sowa (prelekcja)  

Miejskie Centrum Kultury (Skar-
żysko-Kam., 21.XI.2015) 

XVI Ogólnopolski i Polonijny Konkurs 
Recytatorski im. Leopolda Staffa. 

Ewelina Jurek 

Liga Ochrony Przyrody (Skarży-
sko-Kam., 26.XI.2015) 

Piękne, rzadkie chronione – sesja popu-
larnonaukowa połączona z promocją 
wydawnictwa.  

Ewelina Jurek, Agnieszka Wikło 

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna (Suchedniów, 
15.XII.2015) 

Całą Polska Czyta dzieciom - czytanie 
bajek o tematyce świątecznej. 

Ewelina Jurek, Agnieszka Wikło 
(lektor) 

Muzeum Orła Białego (Skarży-
sko-Kam., 10.III.2016) 

Nowości w zbiorach Muzeum im. Orła 
Białego – wystawa. 

Ewelina Jurek 

Szkoła Podstawowa nr 8 (Skar-
żysko-Kam., 11.V.2016) 

Konkurs recytatorski dla uczniów.  Ewelina Jurek (juror) 

II Liceum Ogólnokształcące 
(Skarżysko-Kam., 01.VI.2017) 

Jak nie czytam, jak czytam – ogólno-
polska akcja czytelnicza. 

Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak 

Młyn Jędrów (Suchedniów, 
08.IX.2017) 

Wojewódzka inauguracja 25. Europej-
skich Dni Dziedzictwa. 

Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak 

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: (Skarżysko-Kam., 
20.X.2017) 

Obchody 70-lecia Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-
Kamiennej. 

Jolanta Półtorak 

Liga Ochrony Przyrody (Skarży-
sko-Kam., 16.XI.2017) 

Piękne, rzadkie i chronione Cz. VI – pro-
mocja wydawnictwa. 

Jolanta Półtorak, Ewelina Jurek, 
Agnieszka Wikło 

Szkoła Podstawowa nr 8 (Skar-
żysko-Kam., 26.IV.2018) 

Konkurs recytatorski dla uczniów. Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak 
(juror) 

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna (Suchedniów, 
11.V.2018) 

Rymowanki bez trzymanki – konkurs 
pięknego czytania.  

Agnieszka Wikło (juror) 

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna (Skarżysko-Kam., 
08.VI.2018) 

Śladami skarżyskich kin – gra miejska. Roman Sowa (prelekcja) 

Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka (Kielce, 23.XI.2018) 

Spotkanie autorskie z Andrzejem Fra-
naszkiem. 

Roman Sowa  
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Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna (Suchedniów, 
15.V.2019) 

Kapelusz za sto tysięcy – konkurs pięk-
nego czytania. 

Agnieszka Wikło (juror) 

Muzeum Orła Białego  (Skarży-
sko-Kam., 16.V.2019) 

Inwestycje Banku Centralnego w za-
kłady Staropolskiego Okręgu Przemy-
słowego w 190. rocznicę powołania 
Banku Polskiego oraz 180. Rocznicę 
uruchomienia Huty Rejów – konferen-
cja naukowa. 

Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak  

Liga Ochrony Przyrody (Skarży-
sko-Kam., 14.V.2019) 

Piękne, rzadkie i chronione Cz. VIII – 
promocja wydawnictwa. 

Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak 

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna (Suchedniów, 
07.X.2019) 

8 edycja Narodowego Czytania  Agnieszka Wikło 

Miejskie Centrum Kultury (Skar-
żysko-Kam., 09.XII.2019) 

Długa noc pełna koszmarów – konfe-
rencja historyczna.  

Ewelina Jurek, Jolanta Półtorak 
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Załącznik nr 5 
 

Biblioteka w mediach.  
(Wykaz publikacji na temat biblioteki, które ukazały się w prasie, na lokalnych portalach in-

formacyjnych i stronach internetowych w latach 2014-2020) 
 
2014 

1. Będą wspierać rozwój szkół / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2014, nr 42, s. 4. – (Stawiają na współ-

pracę i wymianę doświadczeń)  

2. Biblioteka Pedagogiczna wznowiła działalność w nowej siedzibie / Mariusz Busiek, W : skarżysko24.pl 

(z dn. 15.12.2014) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/13889-biblioteka-pedago-

giczna-wznowila-dzialalnosc-w-nowej-siedzibie.html 

3. Nowa biblioteka pedagogiczna / Mateusz Bolechowski, W: Echo Dnia. – 2014, nr 290, s. 11  

4. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna już w nowej siedzibie / User, W: Serwis Informacyjny TSK24 (z dn. 

16.12.2014) http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/9277-powiatowa-biblioteka-pedago-

giczna-juz-w-nowej-siedzibie 

5. Rozstrzygnięto konkurs na ekslibris Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej / wikary, W: skarżysko24.pl   

(z dn. 12.06.2014) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12927-konkurs-na-eklibris-

powiatowej-biblioteki-pedagogicznej.html 

6. Ze Słowackiego na Plac Floriański / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2014, nr 52, s. 34. – (Biblioteka Pe-

dagogiczna w nowym miejscu) 

 
2015 

1. Bibliotekarska konferencja / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 18, s. 16 

2. Konkurs „Z kamerami bezpieczniej”/ User, W: Serwis Informacyjny TSK24 (z dn. 06.10.2015) 

http://tsk24.pl/index.php/komunikaty/10317-konkurs-z-kamerami-bezpieczniej 

3. Książki za darmo / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 25, s. 10 

4. Lekcja biblioteczna nt. „Związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem”/ Mariusz Busiek, W: skarżysko24.pl  

(z dn. 26.05.2015) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14876-lekcja-biblioteczna-nt-

zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskiem.html 

5. Lekcja biblioteczna nt. „Związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem”/ User, W: Serwis Informacyjny TSK24 

(z dn. 27.05.2015) http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9889-lekcja-biblioteczna-nt-

zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskie 

6. Lekcja biblioteczna w gimnazjum / Szymon Piasta, W: Nasz Suchedniów (z dn. 16.12.2015) https://na-

szsuchedniow.blogspot.com/search?q=lekcja+biblioteczna 

7. Masz stare czasopisma? : podziel się nimi! / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 4, s. 13 

8. Nagrodzono zwycięzców konkursu fotograficzno-filmowego „Z kamerami bezpieczniej” oraz zawodni-

ków Olimpiad Specjalnych / Piotrek, W: Serwis Informacyjny TSK24 (z dn. 30.12.2015) 

http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/10587-nagrodzono-zwyciezcow-konkursu-foto-

graficzno-filmowego-z-kamerami-bezpieczniej-oraz-zawodnikow-olimpiad-specjalnych 

9. O historii polskiej prasy / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 21, s. 11 

10. O historii polskiej prasy w Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku / Paulina Pałka, W: Tvś - telewizja 

świętokrzyska (z dn. 19.05.2015) https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzy-

ski/item/11745-o-historii-polskiej-prasy-w-bibliotece-pedagogicznej-w-skarzysku.html 

11. Oficjalnie otwarta / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 6, s. 11 

12. Plenerowa półka bookcrossingowa w Skarżysku / Mariusz Busiek, W: skarżysko24.pl (z dn. 18.06.2015) 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15023-plenerowa-polka-bookcrossingowa-w-

skarzysku.html 

13. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna jedna z najnowocześniejszych w województwie / Mariusz Busiek, 

W: skarżysko24.pl (z dn. 04.02.2015) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14137-po-

wiatowa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie.html 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/13889-biblioteka-pedagogiczna-wznowila-dzialalnosc-w-nowej-siedzibie.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/13889-biblioteka-pedagogiczna-wznowila-dzialalnosc-w-nowej-siedzibie.html
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/9277-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-juz-w-nowej-siedzibie
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/9277-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-juz-w-nowej-siedzibie
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12927-konkurs-na-eklibris-powiatowej-biblioteki-pedagogicznej.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12927-konkurs-na-eklibris-powiatowej-biblioteki-pedagogicznej.html
http://tsk24.pl/index.php/komunikaty/10317-konkurs-z-kamerami-bezpieczniej
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14876-lekcja-biblioteczna-nt-zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskiem.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14876-lekcja-biblioteczna-nt-zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskiem.html
http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9889-lekcja-biblioteczna-nt-zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskie
http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9889-lekcja-biblioteczna-nt-zwiazki-leopolda-staffa-ze-skarzyskie
https://naszsuchedniow.blogspot.com/search?q=lekcja+biblioteczna
https://naszsuchedniow.blogspot.com/search?q=lekcja+biblioteczna
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/10587-nagrodzono-zwyciezcow-konkursu-fotograficzno-filmowego-z-kamerami-bezpieczniej-oraz-zawodnikow-olimpiad-specjalnych
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie-2/10587-nagrodzono-zwyciezcow-konkursu-fotograficzno-filmowego-z-kamerami-bezpieczniej-oraz-zawodnikow-olimpiad-specjalnych
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/11745-o-historii-polskiej-prasy-w-bibliotece-pedagogicznej-w-skarzysku.html
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/11745-o-historii-polskiej-prasy-w-bibliotece-pedagogicznej-w-skarzysku.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15023-plenerowa-polka-bookcrossingowa-w-skarzysku.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15023-plenerowa-polka-bookcrossingowa-w-skarzysku.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14137-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14137-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie.html
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14. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna jedna z najnowocześniejszych w województwie / User, W: Serwis 

Informacyjny TSK24 (z dn. 04.02.2015) http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie/9460-powia-

towa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie 

15. Poznaliśmy laureatów konkursu filmowo-fotograficznego „Z kamerami bezpieczniej”/ Mariusz Busiek, 

W: skarżysko24.pl (z dn. 29.12.2015) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15958-po-

znalismy-laureatow-konkursu-filmowo-fotograficznego.html 

16. Przedpołudnie z poetą Księdzem Janem Twardowskim / User, W: Serwis Informacyjny TSK24 (z dn. 

28.04.2015) http://tsk24.pl/index.php/rozrywka/9780-przedpoludnie-z-poeta-ksiedzem-janem-twar-

dowskim 

17. Spotkanie edukacyjne poświęcone historii polskiej prasy / Mariusz Busiek, W: skarżysko24.pl (z dn. 

19.05.2015) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14832-spotkanie-edukacyjne-po-

swiecone-historii-polskiej-prasy.html 

18. Spotkanie edukacyjne poświęcone historii polskiej prasy / User, W: Serwis Informacyjny TSK24 (z dn. 

20.05.2015) http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9859-spotkanie-edukacyjne-poswiecone-

historii-polskiej-prasy 

19. 100 tysięcy na bibliotekę / UO., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 16, s. 4 

20. To się przyda na maturze / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 7, s. 13. – (Multimedialna lekcja) 

21. Wesprzyj bibliotekę / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 7, s. 12 

22. Wspominali księdza Twardowskiego / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 18, s. 12 

23. Z kamerami bezpieczniej / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2015, nr 41, s. 13 

24. „Z kamerami bezpieczniej” – przeprowadzono warsztaty filmowo-fotograficzne / Mariusz Busiek, 

W: skarżysko24.pl (z dn. 14.10.2015) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15560--sp-

12084.html 

 
2016 

1. Książka moich marzeń / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2016, nr 20, s. 20 

2. „Książka moich marzeń” – poznaliśmy laureatów konkursu / Jolanta Jagiełło, W: skarżysko24.pl (z dn. 

12 maja 2016) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16756-ksiazka-moich-marzen-po-

znalismy-laureatow-konkursu.html 

3. Spektrum twórczości artystycznej DŚDS / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2016, nr 21, s. 13 

4. „Spektrum twórczości artystycznej”- wystawa prac twórczych Dziennego Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy / inf. pras., W: skarżysko24.pl (z dn. 12.05.2016) http://www.skarzysko24.pl/wiado-

mosci/aktualnosci/16760-spektrum-tworczosci-artystycznej-wystawa-prac-tworczych-dziennego-sro-

dowiskowego-domu-samopomocy.html 

5. XV Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2016, nr 23, s. 12 

6. XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w MCK / Piotr Adamczyk, W: Serwis Informacyjny TSK24 

(z dn. 31.05.2016) http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-miejskie-2/11039-xv-ogolnopolski-tydzien-

czytania-dzieciom-w-mck 

7. Z kamerami bezpieczniej / UO, W: Tygodnik Skarżyski. – 2016, nr 1, s. 13 

8. Z książkami – bliżej ludzi / Beata Wojciechowska, W: skarżysko24.pl (z dn. 11.05.2016) 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16753-z-ksiazkami-blizej-ludzi.html 

9. Z książkami wyszli do ludzi / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2016, nr 20, s. 20 

 
2017 

1. Imieniny Biblioteki Szkolnej SSP w Ostojowie, W: Gazeta Suchedniowska. – 2017, nr 281, s. 15  

2. Międzynarodowy Dzień Bibliotek szkolnych - czyli imieniny naszej biblioteki / Lena Kowalik, Maria 

Obara, W : strona internetowa Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojo-

wie (z 10.2017)  http://spostojow.pl/mdbs17.htm 

3. Powiatowa Gra Czytelnicza „W pogoni za książką” / MB, W: skarzysko24.pl (z dn. 12.05.2017) 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/18809-powiatowa-gra-czytelnicza-w-pogoni-za-

ksiazka.html 

http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie/9460-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-w-powiecie/9460-powiatowa-biblioteka-pedagogiczna-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-wojewodztwie
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15958-poznalismy-laureatow-konkursu-filmowo-fotograficznego.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15958-poznalismy-laureatow-konkursu-filmowo-fotograficznego.html
http://tsk24.pl/index.php/rozrywka/9780-przedpoludnie-z-poeta-ksiedzem-janem-twardowskim
http://tsk24.pl/index.php/rozrywka/9780-przedpoludnie-z-poeta-ksiedzem-janem-twardowskim
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14832-spotkanie-edukacyjne-poswiecone-historii-polskiej-prasy.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/14832-spotkanie-edukacyjne-poswiecone-historii-polskiej-prasy.html
http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9859-spotkanie-edukacyjne-poswiecone-historii-polskiej-prasy
http://tsk24.pl/index.php/szkolnictwo-i-oswiata/9859-spotkanie-edukacyjne-poswiecone-historii-polskiej-prasy
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15560--sp-12084.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15560--sp-12084.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16756-ksiazka-moich-marzen-poznalismy-laureatow-konkursu.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16756-ksiazka-moich-marzen-poznalismy-laureatow-konkursu.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16760-spektrum-tworczosci-artystycznej-wystawa-prac-tworczych-dziennego-srodowiskowego-domu-samopomocy.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16760-spektrum-tworczosci-artystycznej-wystawa-prac-tworczych-dziennego-srodowiskowego-domu-samopomocy.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16760-spektrum-tworczosci-artystycznej-wystawa-prac-tworczych-dziennego-srodowiskowego-domu-samopomocy.html
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-miejskie-2/11039-xv-ogolnopolski-tydzien-czytania-dzieciom-w-mck
http://tsk24.pl/index.php/wydarzenia-miejskie-2/11039-xv-ogolnopolski-tydzien-czytania-dzieciom-w-mck
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/16753-z-ksiazkami-blizej-ludzi.html
http://spostojow.pl/mdbs17.htm
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/18809-powiatowa-gra-czytelnicza-w-pogoni-za-ksiazka.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/18809-powiatowa-gra-czytelnicza-w-pogoni-za-ksiazka.html
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4. Sesja popularnonaukowa pt. „Skarżyskie spotkania z historią” / MB, W: skarżysko24.pl (z dn. 

28.10.2017) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/19652-sesja-popularnonaukowa-pt-

skarzyskie-spotkania-z-historia-2.html 

5.  „W pogoni za książką” / Beata Wojciechowska, W: skarzysko.powiat.pl (z dn. 12.05.2017) https://ska-

rzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2741-w-pogoni-za-ksiazka 

6. W pogoni za książką / Magda Mamcarz, W: skarzysko.com – portal internetowy Gminy Skarżysko-Ko-

ścielne (z dn. 12.05.2017) http://skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub-

menu=1&menu=1&schemat=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2029 

7. W pogoni za książką / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2017, nr 20, s. 20 

8. W pogoni za książką – Powiatowa Gra Czytelnicza / U.O., W: Tygodnik Skarżyski. – 2017, nr 15, s. 5 

9. „W pogoni za książką” – tak zachęcano do czytania / Paulina Pałka, W: TVŚ Telewizja Świętokrzyska 

(z dn. 11.05.2017) https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/22223-w-po-

goni-za-ksiazka-tak-zachecano-do-czytania.html 

 
2018 

1. Biblioteka Pedagogiczna zaprasza do udziału w Powiatowej Grze Czytelniczej / Paweł Wełpa, W: Pro-

Skarżysko (z dn. 19 kwietnia 2018) http://proskarzysko.pl/powiatowa-gra-czytelnicza-2018-zaprosze-

nie/ 

2. II Powiatowa Gra Czytelnicza / Magda Mamcarz, W: skarzysko.com – portal internetowy Gminy Skarży-

sko-Kościelne (z dn. 17.05.2018)  http://www.skarzy-

sko.com.pl/asp/en_start.asp?typ=13&menu=1&schemat=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2496 

3. II Powiatowa Gra Czytelnicza „7” / Olga Łukomska, W: skarzysko.powiat.pl (z dn. 11.05.2018) 

https://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/3148-ii-powiatowa-gra-czytelnicza-7 

4. II Powiatowa Gra Czytelnicza / B, W: Tygodnik Skarżyski. – 2018, nr 17, s. 24 

5. II Powiatowa Gra Czytelnicza „7” / Z.B., W: Tygodnik Skarżyski. – 2018, nr 20, s. 17 

6. II Powiatowa Gra Czytelnicza "7" / zico, W : skarzysko24.pl (z dn. 11.05.2018) http://www.skarzy-

sko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/20712-ii-powiatowa-gra-czytelnicza.html 

7. Konkurs „Sleeveface – ubierz się w książkę” rozstrzygnięty / Monika Pogodzińska, W: skarżysko24.pl 

(z dn. 24.04.2018) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/20638-konkurs-sleeveface-

ubierz-sie-w-ksiazke-rozstrzygniety.html 

8. Konkurs „Sleeveface – ubierz się w książkę” rozstrzygnięty / Złoty Spotter, W: spottedskarzysko.pl 

(z dn. 24.04.2018), https://www.spottedskarzysko.pl/fakty/item/2933-konkurs-sleeveface-ubierz-sie-

w-ksiazke-rozstrzygniety.html 

9. Nowa książka o harcerzach Ireneusza Kulińskiego / Zbyszek Biber, W: Tygodnik Skarżyski. – 2018, nr 44, 

s. 14 

10. O harcerzach i harcerkach ze Skarżyska i Bliżyna – zapraszamy na promocję książki Ireneusza Kuliń-

skiego / Paweł Wełpa, W: ProSkarżysko ( z dn. 04.10.2018) http://proskarzysko.pl/ireneusz-kulinski-

harcerze-harcerki-spotkanie-autorskie-zaproszenie/ 

11. Po kolejnych „Skarżyskich spotkaniach z historią” / MB, W: skarzysko24.pl (z dn. 10.11.2018) 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/21505-po-kolejnych-skarzyskich-spotkaniach-z-

historia.html 

12. Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na sesję popularnonaukową „Skarżyskie spotkania z historią 

2018”/ Paweł Wełpa, W: ProSkarżysko (z dn. 25.10.2018) http://proskarzysko.pl/skarzyskie-spotkania-

z-historia-2018-sesja-pth-zaproszenie/ 

13. Powiatowa Gra Czytelnicza : siódmoklasiści udowodnili, że znają lektury szkolne / Paweł Wełpa, 

W: ProSkarżysko (z dn. 11.05.2018) http://proskarzysko.pl/powiatowa-gra-czytelnicza-2018/ 

14. Powiatowa Gra Czytelnicza już po raz drugi / Paulina Pałka, W: TVŚ Telewizja Świętokrzyska (z dn. 

11.05.2018) https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/26967-powiatowa-

gra-czytelnicza-juz-po-raz-drugi.html 

15. Promocja książki Ireneusza Kulińskiego o harcerzach ze Skarżyska i Bliżyna / Z.B, W: skarżysko24.pl 

(z dn. 17.10.2018) http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/21386-promocja-ksiazki-irene-

usza-kulinskiego-o-harcerzach-ze-skarzyska-i-blizyna.html 

http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/19652-sesja-popularnonaukowa-pt-skarzyskie-spotkania-z-historia-2.html
http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/19652-sesja-popularnonaukowa-pt-skarzyskie-spotkania-z-historia-2.html
https://skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2741-w-pogoni-za-ksiazka
https://skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2741-w-pogoni-za-ksiazka
http://skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=1&menu=1&schemat=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2029
http://skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=1&menu=1&schemat=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2029
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/22223-w-pogoni-za-ksiazka-tak-zachecano-do-czytania.html
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/22223-w-pogoni-za-ksiazka-tak-zachecano-do-czytania.html
http://proskarzysko.pl/powiatowa-gra-czytelnicza-2018-zaproszenie/
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