
Biblioteczka Rodzica jako forma współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami

W pracy współczesnej szkoły bardzo duŜą uwagę przywiązuje się do dobrej współpracy z rodzicami.
Rodzice mogą stać się prawdziwymi partnerami szkoły i dzięki temu moŜna stworzyć lepsze warunki
rozwoju ich dzieci. Na pytanie: Po co szkole rodzice? - moŜna udzielić wielu odpowiedzi:

rodzice i nauczyciele mają wspólny cel - rozwój dziecka
rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy
posyłają dziecko do szkoły
szkoła uczy i wychowuje dzieci, dla których niezwykle istotne są jednolite zasady postępowania w
sprawach wychowawczych wszystkich dorosłych
rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania
- szkoła dopełnia działania domu rodzinnego
bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z takimi problemami, jak agresja,
narkomania itp.
szkoła moŜe pomóc rodzicom w problemach wychowawczych
rodzice mogą pomóc szkole w sprawach organizacyjnych
opinie rodziców na temat szkoły to cenne informacje słuŜące poprawie jakości jej pracy
szkoła moŜe korzystać z wiedzy i umiejętności rodziców

Zmiana aktywności rodziców to zmiana zasad współpracy, nastawienia nauczycieli do rodziców. To
równieŜ włączenie się biblioteki szkolnej do współpracy z rodzicami. Biblioteki proponują róŜne formy
zachęty rodziców do kontaktów. Jedną z form, którą zastosowałam w swojej pracy, jest Biblioteczka
Rodzica. Dlaczego zrodziła się myśl utworzenia księgozbioru dla rodziców? Bardzo często rodzicom
przypisuje się całą winę za problemy, jakie przeŜywa młodzieŜ, a równieŜ i za te, jakie młodzi stwarzają
dorosłemu społeczeństwu. Co moŜna zrobić, by wspomóc rodziców w ich staraniach wychowawczych?
Jak i gdzie mogą dowiedzieć się, jakie i kiedy popełniają błędy, jak ich uniknąć, jak naleŜałoby właściwie
postąpić? Postanowiłam pomóc rodzicom w znalezieniu odpowiedzi na te pytania i stworzyć Biblioteczkę
Rodzica, dzięki której mieliby dostęp do ksiąŜek poruszających problemy wychowawcze, sprawy wieku
dojrzewania, omawiające zagadnienia związane z psychologią. Część ksiąŜek, które znalazły się w
Biblioteczce Rodzica, pochodzi z wcześniejszego księgozbioru biblioteki, jednak większość została
zakupiona specjalnie z myślą o rodzicach. By uzyskać pieniądze na zakup ksiąŜek, zwróciłam się z prośbą
o pomoc finansową do sponsorów. W piśmie skierowanym do nich przedstawiłam załoŜenia i cel
Biblioteczki Rodzica. Dzięki temu udało mi się zdobyć kilkaset złotych. Starłam się, by w księgozbiorze
przeznaczonym dla rodziców znalazły się ksiąŜki pisane prostym, zrozumiałym językiem, a nie mądre
rozprawy naukowe.

Biblioteczka Rodzica istnieje juŜ dwa lata. Na początku roku szkolnego na zebraniach ogólnych informuję

rodziców o tym, jakie ksiąŜki i na jakich zasadach mogą wypoŜyczać. Rodzice otrzymują równieŜ wykaz
dostępnych publikacji z krótką informacją o kaŜdej pozycji.

Do tej pory z Biblioteczki Rodzica skorzystało ponad czterdzieści osób. Największą popularnością
cieszyły się poradniki o wychowaniu dzieci i ksiąŜki poruszające problematykę wieku dojrzewania. Były
to następujące pozycje:

Thomas Gordon Wychowanie bez poraŜek
Kevin Steede 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
Lidia Mieścicka-Mellibruda Być matką dorosłych dzieci: towarzyszyć czy pouczać
Andrzej Samson Mit szczęśliwego dzieciństwa
Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson Dobra miłość: co robić, by nasze dzieci miały udane Ŝycie
Jill Murray Ale ja go kocham: ksiąŜka dla zrozpaczonych rodziców i ich dorastających córek

Rodzice wypoŜyczali równieŜ ksiąŜki poruszające problematykę narkomanii, sekt, anoreksji..



Wśród dwudziestu rodziców, korzystających z Biblioteczki Rodzica, przeprowadziłam ankietę, której
celem było zbadanie sensowności istnienia takiej formy współpracy z rodzicami.

Na pytanie, czy Biblioteczka Rodzica powinna funkcjonować, wszyscy badani odpowiedzieli twierdząco.
Na kolejne pytanie: Jakich informacji szuka Pan/Pani w wypoŜyczanych ksiąŜkach, ankietowani
odpowiedzieli:

jakie są najczęstsze błędy popełniane przez rodziców - 10 odpowiedzi
jak postępować z dorastająca córką - 7 odpowiedzi
o narkotykach - 5 odpowiedzi
o sektach - 2 odpowiedzi
o problemach związanych z zaburzeniami odŜywiania się - 2 odpowiedzi
czytam, bo ksiąŜki są napisane zrozumiałym językiem i zawsze dowiaduję się czegoś interesującego
- 1 odpowiedź

Atrakcyjność proponowanego księgozbioru ankietowani ocenili następująco:

ksiąŜki poruszają interesujące mnie zagadnienia - 14 odpowiedzi
ksiąŜki są ciekawe - 10 odpowiedzi
ksiąŜki są napisane zrozumiałym językiem - 9 odpowiedzi
brak interesujących ksiąŜek - 0 odpowiedzi

Rodzice chcieliby, by w Biblioteczce Rodzica:

było więcej ksiąŜek o narkomanii wśród młodzieŜy - 3 odpowiedzi
było więcej ksiąŜek o anoreksji - 1 odpowiedź
znalazły się ksiąŜki o alkoholizmie wśród młodzieŜy - 1 odpowiedź
znalazły się kasety wideo z filmami edukacyjnymi - 1 odpowiedź

Odpowiedzi rodziców na pytania ankiety wskazują, Ŝe są oni zainteresowani taką formą współpracy ze
szkołą. Biblioteczka Rodzica na pewno będzie nadal funkcjonować. Będę starać się wzbogacać ją o nowe,
ciekawe pozycje i zachęcać większą liczbę rodziców do korzystania z niej. Mam nadzieję, Ŝe w ten
sposób uda mi się choć kilku rodzicom pomóc w rozwiązaniu ich problemów wychowawczych i w tym,
by uwierzyli w słowa G. Mac Donald: Najlepszym miejscem pod słońcem jest dom, w którym rodzice
potrafią zrozumieć, Ŝe kaŜdy moment i kaŜde doświadczenie - nawet to, które wydaje się dorosłym błahe i
niewaŜne - mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka.

Katarzyna Ignatiuk
II LO z BJN im. Br. Taraszkiewicza

w Bielsku Podlaskim
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