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Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnie- 
niem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem 
skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyra- 
ża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata 
i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, 
osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do roz-
woju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Wstęp

Istniejąca w Polsce kategoria bibliotek pedago-
gicznych w zamierzeniu dedykowana jest środo-
wisku nauczycielskiemu. Ma poszerzony dostęp 
również dla tych odbiorców, którzy się uczą bądź 
studiują, niezależnie od tego, kim są. O charakte-
rze tych bibliotek zadecydowała publiczność oraz 
repertorium wykonywanych zadań. Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie to 75 lat histo-
rii i tradycji instytucji oświatowej o ważnej pozycji 
edukacyjnej, która wspomaga kształceniową koleb-
kę lokalnej elity w obrębie siedmiu powiatów: rze-
szowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, strzyżowskie-
go, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego 
i mieleckiego. Grono pedagogiczne tworzy dojrzały 
zawodowo zespół składający się z osób, które posia-
dają stopień nauczyciela dyplomowanego lub mia-
nowanego. W strukturze organizacyjnej Biblioteki 
działa Biuro Informatyki. Zatrudnieni w nim infor-
matycy technicznie i merytorycznie obsługują dwa-
dzieścia jednostek podkarpackich bibliotek peda-
gogicznych, gwarantując bezpieczeństwo pracy we 
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wspólnym systemie Prolib dla: PBW w Rzeszowie, 
PBW w Krośnie, PBW w Przemyślu, BP w Tarno-
brzegu. Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka, jak 
każda organizacja, powinna budować indywidual-
ną i rozpoznawalną markę, co stanowi długotrwa-
ły i ciągły proces. Nasza placówka również podlega 
prawu rynkowych zależności, które uwarunkowują 
efektywnie wypromowany i sprzedany towar. Do 
wykreowania wyróżnika, który podkreślił przewa-
gę konkurencyjną oraz spowodował, że czytelnicy 
zapamiętują obraz Biblioteki Pedagogicznej Woje-
wódzkiej przy ulicy Gałęzowskiego 4, niewątpliwie 
przyczynił się projekt „Podkarpackie e-biblioteki 
pedagogiczne”. To oferta, która wyszła naprzeciw 
potrzebom społecznym i skutecznie przełamała 
wszystkie bariery dostępności do zbiorów, zarówno 
książek fizycznych, jak i materiałów w zapisie elek-
tronicznym. 

Zadania realizowane przez Pedagogiczną Biblio-
tekę Wojewódzką w Rzeszowie ukierunkowane są 
na dbanie o wiarygodność, prestiż, jakość i tradycję. 
Technologia kształtuje i zmienia świat, ale Biblioteka 
Pedagogiczna Wojewódzka nadal pozostaje społecz-
nym narzędziem, za pomocą którego przekazujemy 
kolejnym pokoleniom wypracowane i sprawdzone 
wartości, tożsamość narodową oraz identyfikację 
naszych małych ojczyzn. Jest instytucją, w której 
należy tworzyć sprzyjający klimat do uczenia się, 
czego nie zastąpi portal społecznościowy ani żadne 
urządzenie. Oświatowa działalność Biblioteki nakła-
da na pracujących w niej nauczycieli i bibliotekarzy 
obowiązek aktywności na rzecz bardzo wymagają-
cej grupy czytelników i odbiorców informacji. Sta-
nowią ją przede wszystkim nauczyciele i studenci 
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różnych specjalności. Zapewniamy im komfortowe 
warunki w zakresie budowania własnego warsztatu 
pracy: aktualne i adekwatne zbiory oraz nowoczesną 
formę ich udostępniania. Stwarzamy przestrzeń do 
dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, organizując 
konferencje, sesje i warsztaty. Rozumiemy potrzebę 
kształcenia się. 

Jestem nauczycielem. Moje zawodowe wybory 
determinuje humanistyczny profil wykształcenia, 
dlatego z wielkim zapałem i nadzieją na osobisty roz-
wój podjęłam decyzję o przyjęciu możliwości kiero-
wania Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rze-
szowie, co czynię od 1 września 2018 roku. Z ogrom-
ną radością uczestniczę w wielokontekstowym życiu 
Rzeszowszczyzny. Doceniam poszerzające się grono 
Przyjaciół naszej zacnej Książnicy. Do przestrzeni 
naszego funkcjonowania wkroczyły autorytety: na-
ukowcy, liderzy świata kultury, charyzmatyczni de-
cydenci – opiniotwórcze głosy Podkarpacia.
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