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W roku 2017 obchodzimy okrągłą, bo 70-tą rocznicę powstania Biblioteki Pedagogicznej  

w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej. Z tej okazji chciałybyśmy po krótce przybliżyć jej 

historię i zachęcić do wzięcia udziału w obchodach 70-lecia biblioteki. Z tej okazji planowanych jest 

szereg imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, o których informować będziemy na bieżąco 

na naszej stronie internetowej oraz na fan page’u biblioteki na Facebooku. Między innymi 

prowadzone będą zajęcia przybliżające historię naszej placówki oraz specyfikę zawodu nauczyciela 

bibliotekarza. Serdecznie zapraszamy do współpracy zaprzyjaźnione szkoły i placówki oświatowe 

oraz te, które jeszcze nie skorzystały z naszej oferty edukacyjnej. Zapoznać się z nią można na naszej 

stronie internetowej: http://bpskierniewice.pl/rawa.html.  

 

Krótka historia naszej biblioteki 

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Rawie Mazowieckiej powstała w roku 1947. Inicjatorem jej 

założenia był pan Aleksander Klimkiewicz ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania. Początkowo 

jej siedzibą były pomieszczenia inspektoratu przy ul. Ludowej, następnie przeniesiona została na Plac 

Wolności. 

Pierwszy księgozbiór powstał z podręczników przekazanych na rzecz biblioteki przez nauczycieli. 

Z dniem 30 stycznia 1950 r. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa zaczęła funkcjonować jako Filia 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. 

Pierwszy oficjalny wpis do księgi inwentarzowej nastąpił 15 lipca 1951 r. Była to książka wydana 

w 1946 r. zatytułowana „Zarys nowszej literatury ludowej Stanisława Pigonia”. Do dzisiaj znajduje 

się ona w zasobach biblioteki pod sygnaturą z numerem 1. 

W latach 1951-1976 biblioteka stale się rozwijała powiększając swe zbiory. W 1976 roku Biblioteka 

Pedagogiczna w Skierniewicach uzyskała na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania 
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status placówki wojewódzkiej, w której skład wchodziła biblioteka w Skierniewicach oraz filie 

w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Sochaczewie i Żyrardowie. 

W połowie 1992 r. rawską placówkę przeniesiono w jej pierwotne miejsce, na ul. Ludową, obecnie 

Zwolińskiego, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego, gromadząc, przechowując i udostępniając książki 

i czasopisma. 

W 1999 roku, kiedy nastąpiły zmiany organizacyjno-prawne biblioteki, stała się placówką 

samorządową, prowadzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dwie filie Biblioteki 

Pedagogicznej w Skierniewicach zostały przekazane do województwa mazowieckiego, zostały filie  

w Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. 

W roku 2017 obchodzimy 70-lecie naszej placówki – z tej okazji serdecznie dziękujemy naszym 

użytkownikom, którzy razem z nami tworzą tą bibliotekę. W szczególności dziękujemy szkołom 

i placówkom oświatowym z terenów objętych naszą działalnością. Nam jako nauczycielom 

bibliotekarzom wiele satysfakcji przynosi praca w bibliotece, która stale wypełnia się uśmiechem 

uczniów biorących udział w zajęciach, inspirującymi rozmowami nauczycieli w trakcie szkoleń. 

Z dumą pracujemy w placówce z tak bogatą historią, która stale ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb 

naszych użytkowników. 


