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Szanowni Państwo!

W majowym numerze Newslettera serdecznie zapraszamy do krótkiej lektury 
dotyczącej historii Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który obchodziliśmy 8 maja oraz 
historii tego z  awodu, jak i samej biblioteki. Przed tym jednak składamy życzenia          
z okazji tego święta wszystkim pracownikom tychże instytucji.  

Zachęcamy również Państwa do przeglądania naszych nowych comiesięcznych 
nabytków książkowych i odwiedzania naszej strony na   Facebooku,  gdzie na 
bieżąco zamieszczamy informacje dotyczące naszej Biblioteki.

Gorąco zapraszamy!

"Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by 
niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy, czy 

przegrywamy dawać z siebie 
wszystko"

- Vince Lombardi

https://www.facebook.com/gbpizs


ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA



Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto to, zainicjowane 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od roku 2004 rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres,              
w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację 
okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji, konkursów czy warsztatów. Tegoroczne hasło Tygodnia 
Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 

Co się zaś tyczy samej historii zawodu bibliotekarza, pierwsze wzmianki o nim pojawiły się już 
w starożytności. Termin ten do społecznego obiegu wprowadził żyjący w VIII wieku p.n.e. asyryjski król 
Aszurbanipal. Niemniej, wraz z upływem czasu zmieniała się rola bibliotekarza i dostępność do tego zawodu.              
W początkowym okresie mógł być nim uczony. W odrodzeniu i oświeceniu był on już dostępny dla każdego 
wykształconego człowieka. Bibliotekarzami zatem byli urzędnicy, miłośnicy ksiąg i poeci. Dopiero od XIX wieku 
zaczęto wymagać od bibliotekarzy fachowego przygotowania i stałego zatrudnienia. 

Sama biblioteka, jako budynek w starożytnym Egipcie usytuowana była obok świątyni, co wynikało z faktu, 
iż tylko kapłani potrafili je czytać. Również władcy w swoich pałacach gromadzili zbiory, które nazywano 
„domami ksiąg”. W Grecji także większość bibliotek stanowiły te przyświątynne i szkolne. Z biegiem czasu zaczęły 
powstawać biblioteki prywatne. Najsławniejszą z nich była biblioteka Aleksandryjska założona przez Ptolemeusza I 
Sotara, licząca ponad 700 tysięcy papirusowych zwojów. Z jej zasobów korzystali uczeni, filozofowie oraz tłumacze. 
Istotne, iż w tym też okresie opracowano pierwsze regulaminy korzystania ze zbiorów. 

Pierwszą biblioteką przeznaczoną do użytku publicznego założył w 39 roku p.n.e. Gajusz Azyniusz Polio          
w Rzymie. Biblioteka była wyposażona w książki napisane w grece i łacinie. W okresie największego rozkwitu 
Wiecznego Miasta funkcjonowało w nim 28 bibliotek. W Polsce rozkwit bibliotek nastąpił w średniowieczu, przy 
czym księgozbiory istniały głównie przy klasztorach i uniwersytetach, będąc dostępne wyłącznie dla elity, która 
operowała słowem pisanym. W tych czasach księgi pełniły funkcję liturgiczną i oświatową. Dlatego też zazwyczaj 
umieszczano je w zakrystii kościelnej, która jednocześnie pełniła funkcję czytelni i miejsca ich przechowywania. 
Interesującym faktem jest, iż aby zapobiec kradzieży, większe dzieła przymocowywano do pulpitów za pomocą 
łańcuchów, z kolei mniejsze umieszczano w szafach. W tym czasie pojawiły się również biblioteki dworskie, które 
gromadziły głównie kroniki i roczniki. 

Wraz z rozpowszechnienie druku w XV wieku zaczęły powstawać biblioteki mieszczańskie, niemniej ich 
czytelnikami wciąż pozostawali głównie duchowni, uczeni, uczniowie i mieszczanie. Sytuacja uległa zmianie              
w wieku XVII, kiedy to zaczęto postulować szerszy dostęp użytkowników do zbiorów. Wtedy też niektóre 
biblioteki np. możnowładców stawały się bibliotekami publicznymi. Miały one dostarczać odbiorcom oprócz 
wiedzy praktycznej także rozrywkę. W XVIII wieku zaczęły powstawać biblioteki dla wszystkich, którzy chcieli się 
kształcić np. Biblioteka Królewska w Paryżu i Biblioteka Królów Hiszpanii w Madrycie. W Polsce natomiast 
Komisja Edukacji Narodowej zaczęła zabiegać o utworzenie bibliotek szkolnych i publicznych, co wynikało                  
z wprowadzenia obowiązku szkolnego. Również walka z analfabetyzmem spowodowała rozwój bibliotek 
dostępnych dla najniższych warstw społecznych. Wraz z upowszechnieniem nauki nastąpił intensywny rozwój 
bibliotek, które uzyskały rangę instytucji społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym. Biblioteka w końcu 
stała się miejscem dostępnym dla każdego niezależnie od statusu i pochodzenia społecznego. Ponadto, zadaniem 
bibliotek stało się wyrównywanie poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i miast. Z tego względu w latach 50. XX 
wieku w polskich wsiach powstawały liczne punkty biblioteczne, które stały się ośrodkami kultury, oświaty i nauki.

Żródło: https://sp43gdynia.szkolna.net/pliki/plik/dzien-bibliotekarza-i-bibliotek-1588850496.pdf

Znajdziesz mnie w bibliotece...
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DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7 , 00-216 Warszawa 

tel.: (22) 635 33 20

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

Poniedziałek, środa, piątek          
Wtorek, czwartek

– 9:00-15:30
– 9:00-18:00

I i II sobota miesiąca
(po wcześniejszej zapowiedzi          - 
swojego przybycia).                

 9:00-15:00

Czytelniku PAMIĘTAJ!

Przed KAŻDĄ WIZYTĄ należy dzień wcześniej w godzinach pracy Biblioteki skontaktować się 
z nami dzwoniąc na numer: 537 838 509 lub pisząc e-maila na adres: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.

BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Komunikat z ostatnimi nabytkami Działu 
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest już 
dodostępny na stronie internetowej GBPiZS:

Natomiast z nowościami Działu Zbiorów dla 
Niewidomych można zapoznać się klikając   
w  poniższy link: 

⇒ DZdN

⇒ DPiZS

https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2021/maj-2021/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/
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