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Biblioteka jako instytucja kultury jest miejscem, które 
gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne. 

Biblioteka to także przestrzeń spotkania ze sztuką  
i nauką oraz czynnego uczestnictwa w kulturze. 

Zadaniem biblioteki jest umożliwienie kształcenia 
wszechstronnego dostosowanego do potrzeb i oczekiwań 

odbiorców. 



ZBIORY BIBLIOTECZNE 

W bibliotekach gromadzone są wszelkiego rodzaju 

dokumenty tekstowe:  

• książki, 

• gazety i czasopisma, 

• rękopisy, 

• ulotki. 

   

    Przechowuje się także zapisy 

dźwięku i obrazu:  

• płyty CD i DVD, 

• mapy, 

• ryciny, rysunki, obrazy, plakaty, 

• plany, wykresy, tabele, 

• nuty. 
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RODZAJE BIBLIOTEK W POLSCE 

Biblioteki można dzielić według różnych kategorii w zależności 

od potrzeb klasyfikacji. Najczęściej dzielimy je ze względu na 

charakter i oczekiwania użytkowników: 

• publiczne, 

• szkolne, 

• dziecięce i młodzieżowe, 

• pedagogiczne,  

• naukowe,  

• fachowe. 

 

Istotny jest podział w zależności od zasięgu tematycznego 

księgozbioru: 

• ogólne,  

• specjalne. 
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RODZAJE BIBLIOTEK W POLSCE 

Biblioteki można podzielić również  

zależnie od osób prawnych je finansujących: 

• państwowe, 

• samorządowe, 

• społeczne, 

• kościelne, 

• prywatne. 

 

Dzielimy je również według sposobu udostępniania zbiorów: 

• prezencyjne (nie udostępniają zbiorów poza bibliotekę), 

• wypożyczające. 
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BIBLIOTEKI SZKOLNE 

• Jej odbiorcami są przede wszystkim uczniowie lub 

słuchacze, a także nauczyciele i pracownicy danej szkoły. 

• Ma za zadanie ułatwiać dostęp do wiedzy i kultury; 

• Pełni rolę wychowawczą; 

• Uczy obcowania z kulturą; 

• Aspiruje do bycia miejscem kreatywnego spędzania 

wolnego czasu uczniów. 
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE 

• Dostępne dla wszystkich. 

• Gromadzą różnorodne zbiory, zarówno 

literaturę piękną, jak i naukową, a także 

materiały audiowizualne; 

• Aranżują akcje promujące czytelnictwo; 

• Angażują się w życie kulturalne poprzez 

organizację spotkań autorskich, wystaw, 

konkursów, wykładów i szkoleń; 

• Uczestniczą w kształceniu ustawicznym 

społeczeństw; 

• Wspomagają rozwój ekonomiczny  

i społeczny poprzez udzielanie dostępu do 

wiedzy, informacji i świata cyfrowego. 
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BIBLIOTEKI NAUKOWE  

I UNIWERSYTECKIE 

• Służą rozwojowi nauki  

i kształceniu wyższym; 

• Prowadzą pracę naukowo 

badawczą w zakresie bibliologii, 

bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej; 

• Biblioteki uniwersyteckie często 

mają charakter zamknięty; 

Udostępniają zbiory tylko osobom 

związanym z uczelnią – studentom, 

wykładowcom i pracownikom 

naukowym; 

• Dokumentują i upowszechniają 

dorobek naukowy uczelni. 
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BIBLIOTEKI DZIECIĘCE  

I MŁODZIEŻOWE 
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• Są powoływane w myśl idei głoszącej, że  młody czytelnik 

wymaga specjalnego traktowania; 

• Uczą korzystania z bibliotek; 

• Organizują czas wolny; 

• Aranżują życie kulturalne dzieci i młodzieży; 

• Wspierają samokształcenie; 

• Mają przestrzeń specjalnie dostosowaną do potrzeb dzieci, 

tzn. niskie stoliki, miękkie pufy, zabawki, kolorowe półki. 

 



BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 

• Służą kształceniu nauczycieli  

i pracowników oświaty; 

• Gromadzą materiały przede 

wszystkim z zakresu pedagogiki, 

psychologii i oświaty; 

• Prowadzą szkolenia pedagogiczne; 

• Dokumentują działalność 

pedagogiczną swojego regionu; 

• Wspierają biblioteki szkolne, 

koordynują działania wspólne 

różnych bibliotek szkolnych. 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 



BIBLIOTEKI SPECJALNE  

I FACHOWE 

• Gromadzą, przechowują i udostępniają zbiory  

z konkretnej dziedziny np. medycyny; 

• Bibliotekami specjalnymi nazywa się także biblioteki dla 

określonej grupy odbiorców np. niewidomych, pracowników 

służb wojskowych czy pracowników konkretnego zakładu 

pracy; 

• Pełnią rolę ośrodka informacji specjalistycznej. 
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BIBLIOTEKA NARODOWA 

• Gromadzi ogół piśmiennictwa polskiego 

powstałego w kraju i za granicą oraz 

tekstów dotyczących Polski; 

• Przechowuje zbiory piśmiennicze, 

ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne, 

audiowizualne i elektroniczne; 

• Prowadzi bibliografię współczesną  

i retrospektywną tekstów polskich 

i o Polsce; 

• Skupia wokół siebie działania 

kulturowe związane z książką i biblioteką; 

 
 

Biblioteka Narodowa w Warszawie, budynek główny 
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Pałac Krasińskich, znajdują się tutaj kolekcje rękopisów  

i starodruków Biblioteki Narodowej 

Źródło: Pixabay.com 



BIBLIOTEKA NARODOWA 

Biblioteka Narodowa ma prawo do egzemplarza 

obowiązkowego. Oznacza to, że każdy wydawca musi 

nieodpłatnie przekazać jej każdy tekst – dotyczy to zarówno 

książek, jak i gazet oraz zbiorów audiowizualnych. 

Prawo do egzemplarza obowiązkowego ma również 

Biblioteka Jagiellońska. 

W przypadku tekstów wydanych w nakładzie powyżej 100 

egzemplarzy prawo do otrzymania darmowego ma jeszcze 

13 polskich bibliotek, w tym Książnica Podlaska im. 

Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 
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