
 
 

 

Cel działania DSIE: 
 

♦ zorganizowanie na serwerze DBP we Wrocławiu centralnej informacji edukacyjnej 
o zbiorach bibliotek pedagogicznych partycypujących w systemie - bazach danych 
instytucji członkowskich i nie będących członkami systemu, 
 

♦ zapewnienie użytkownikom różnorodnej informacji z zakresu edukacji wspierającej 
ich pracę zawodową, doskonalenie, uzyskiwanie kwalifikacji, obsługującej 
zainteresowania pedagogiką i naukami pokrewnymi oraz oświatą. 
 

Zasięg instytucjonalny DSIE: 
 

♦ Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, 

♦   biblioteki filialne DBP we Wrocławiu (Jelenia Góra, Legnica, Strzegom, Świdnica, Wałbrzych), 

♦   biblioteki będące w zespołach z powiatowymi ośrodkami doradztwa   
pedagogicznego, 
♦   biblioteki krajowej sieci bibliotek pedagogicznych, realizujące wspólny projekt, 
(system współtworzy sieć bibliotek pedagogicznych woj. dolnośląskiego, placówek 
administracyjnie niezależnych od siebie ale połączonych więzią funkcjonalną). 
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Biblioteką centralną jest DBP we Wrocławiu, która pełni funkcję koordynacyjną dla 
systemu. Funkcję tę wypełnia poprzez: 
 

♦ organizację systemu, 
♦ nadzór merytoryczny nad systemem, 

♦ organizację współpracy, 

♦  koordynację badań nad efektywnością systemu i jego doskonalenie, 
♦ organizowanie i prowadzenie doskonalenia kadry bibliotek pedagogicznych. 
 
 

Zakres tematyczny DSIE określony jest przez: 
 

♦ zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez placówki oświatowo-
wychowawcze, 
 

♦ zadania związane z zarządzaniem, kierowaniem i administrowaniem szkołami oraz 
organizowaniem i doskonaleniem procesu kształcenia jego użytkowników, którymi są 
wszyscy zainteresowani, sprawami wychowania i edukacji człowieka. 
 
Podstawę DSIE stanowią bogate zbiory od lat gromadzone w bibliotekach 
pedagogicznych, które obecnie liczą łącznie ponad 1 200 000 jednostek 
inwentarzowych. Komputeryzacja wszystkich dolnośląskich bibliotek pedagogicznych 
oraz wykorzystanie w nich jednakowego systemu bibliotecznego ALEPH umożliwiła 
pracę w sieciach rozległych oraz budowę katalogu centralnego - wspólnej bazy 
danych o zbiorach wszystkich bibliotek pedagogicznych na terenie Dolnego Śląska, a 
obok niego wirtualnych katalogów każdej z bibliotek oraz współtworzenia 
zbudowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu bazy 
bibliograficznej zasobów czasopism.  
Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej wychodzi poza zasoby wiedzy i informacji 
gromadzonych w bibliotekach pedagogicznych na Dolnym Śląsku. Poważny jego 
element stanowi uporządkowana informacja udostępniana w sieci WWW. Rolą 
bibliotek od początków ich funkcjonowania było gromadzenie źródeł wiedzy oraz ich 
uporządkowane udostępnianie. Toteż z chwilą pojawienia się tak potężnego źródła 
informacyjnego jak zasoby Internetu, ta rola znacznie wzrosła. 
Dzięki wdrożeniu systemowego projektu dla dolnośląskiej sieci bibliotek 
pedagogicznych wszystkie placówki podniosły standard swoich usług bibliotecznych i 
jakość udostępnianych informacji. 
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