
Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa

Posiadam świadectwo ukończenia rocznego kursu kwalifikacyjnego (2006/2007)  

prowadzonego  przez  Państwową  Wyższą  Szkołę  Zawodową  w  Koninie.  W  2007  r.  

zostałam przyjęta do pracy w bibliotece na stanowisko młodszego bibliotekarza. Czy ten  

kurs będzie uprawniał mnie do zdobycia stanowiska starszego bibliotekarza, czy tylko do  

bibliotekarza.

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie bibliotekoznawstwa organizowanego 

w  resorcie  edukacji  narodowej  uprawnia  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela 

bibliotekarza  przez  osobę,  która  posiada  wykształcenie  na  poziomie  wymaganym  do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, ponadto 

posiada przygotowanie pedagogiczne. Stanowi o tym  przepis § 6 ust.1 rozporządzenia  

Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  marca  2009  r.  w  sprawie  szczegółowych  

kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli  oraz  określenia  szkół  i  wypadków,  w których  

można  zatrudnić  nauczycieli  niemających  wyższego  wykształcenia  lub  ukończonego  

zakładu kształcenia nauczycieli (DzU Nr 50, poz. 400). W § 1 pkt.1 tego rozporządzenia 

(tzw. „słowniczku”) znajduje się definicja kursu kwalifikacyjnego.

Jeżeli  Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Koninie  posiadała  (posiada) 

uprawnienia do prowadzenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie bibliotekoznawstwa, to po 

jego ukończeniu, spełniając inne wymogi, ustalone w § 6 ust.1 rozporządzenia, posiada 

Pani kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza.

Natomiast  bibliotekarzy  zatrudnionych  w  bibliotekach  publicznych  obowiązują 

odrębne  przepisy  w  zakresie  wymagań  kwalifikacyjnych,  określone  w  rozporządzeniu 

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych  

uprawniających  do  zajmowania  określonych  stanowisk  w  bibliotekach  oraz  trybu  

stwierdzania  tych  kwalifikacji  (DzU  Nr  41,  poz.  419).  Tekst  można  znaleźć  w 

Internetowym  Systemie  Informacji  Prawnej.  Stosownie  do  uregulowań  tego 

rozporządzenia do zajmowania stanowiska bibliotekarza służby bibliotecznej wymagane 

jest wykształcenie średnie bibliotekarskie lub studium bibliotekarskie, a do zajmowania 

stanowiska starszego bibliotekarza ukończenia co najmniej studium bibliotekarskiego. 

W załączniku  nr  2  do  rozporządzenia  zostały  wymienione  szkoły  i  inne  formy 

kształcenia, których ukończenie uznaje się za wykształcenie bibliotekarskie. Wśród form 

kształcenia,  których  ukończenie  uznaje  się  za  wykształcenie  określone  jako  studium 



bibliotekarskie  (wykształcenie  równorzędne)  wymienione  jest:  posiadanie  świadectwa 

ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekarskiego (załącznik nr 2, lit. A, ust. 2, pkt. 7) 

lub posiadanie świadectwa złożenia Kwalifikacyjnego Egzaminu Bibliotekarskiego (pkt. 8). 

Jest  to  pozorna  zbieżność  w  nazwach,  ponieważ  wymienione  formy  kształcenia  dla 

pracowników  ze  średnim  wykształceniem,  prowadzone  przez  Centrum  Ustawicznego 

Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie i Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w 

Jarocinie,  zostały  zakończone  już  w  latach  90.  ubiegłego  wieku.  Od  tamtego  czasu 

pracownicy bibliotek zdobyli wykształcenie w pomaturalnym studium bibliotekarskim lub 

na studiach wyższych kierunku bibliotekoznawstwa.

Absolwenci  kwalifikacyjnego  kursu z zakresu bibliotekoznawstwa prowadzonego 

dla nauczycieli bibliotekarzy, nie mają kwalifikacji do zajmowania określonych stanowisk 

w bibliotekach publicznych.
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