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Biblioteka powstała w 1946 roku. Jej założycielką była nauczycielka języka polskiego ‒ prof.
Janina Keckówna. Pierwsze książki w szkolnej bibliotece pochodziły od rodziców uczniów. Książki
te prof. Kecówna umieściła w starej szafie stojącej na klatce schodowej, skąd wypożyczała
je uczniom podczas przerw.
Potem był pierwszy zakup tytułów do biblioteki. Środki na zakup nowych książek pochodziły
z Kuratorium, które wypłaciło wynagrodzenie prof. J. Keckównie i Marii Nowickiej (nauczycielka
historii) za uczestnictwo w egzaminach wstępnych do liceum.
Do tworzenia biblioteki szkolnej włączył się także Komitet Rodzicielski. Zaczął on przeznaczać
na potrzeby biblioteki niewielkie sumy. Dzięki temu za zgromadzone środki możliwe było
zakupienie 500. woluminów.
Po przejściu prof. J. Keckówny do biblioteki publicznej w 1947 r. opiekunką biblioteki została
prof. M. Nowicka. Spędzała w niej wiele godzin poza swoimi lekcjami. Uzyskała pierwszy lokal
z przeznaczeniem na bibliotekę. Był to pokoik o wielkości 7 m2, gdzie mieściły się 3 szafy, stół,
mały stolik i 2 krzesła.
Od 1952 roku zakup nowych pozycji do księgozbioru należał do bibliotekarza, a pieniądze
pochodziły z budżetu szkoły. Przybywało książek, więc woluminy gromadzono w nowych szafach,
które nie mieściły się już w pomieszczeniu bibliotecznym i musiano je ustawić
na klatce schodowej. Z powodu zwiększającej się liczby tytułów i większego zainteresowania
księgozbiorem szkolnym prof. Nowicka przy wypożyczaniu coraz częściej korzystała z pomocy
uczniów.
W Roku Mickiewiczowskim – 1955, zrodził się w szkole zwyczaj obdarowywania każdego
z maturzystów książką. Wyboru tytułów dokonywała, w porozumieniu z wychowawcą,
bibliotekarka.
Rok 1955 jest również rokiem, kiedy biblioteka otrzymała nowe większe pomieszczenie,
ponieważ cała szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Żeromskiego 22. Nowy
pokój biblioteczny mierzył 24 m2 i został całkowicie wypełniony regałami. Wypożyczanie
odbywało się na wysuniętym stoliku przy drzwiach do biblioteki.
W Roku 1957 r. opiekę nad biblioteką objęła p. Jadwiga Zięborek. W tym roku w inwentarzu było
wpisanych 5 378 pozycji. Ponadto Kuratorium przesłało książki dla szkoły podstawowej. Szkoła
w budynku przy ul. Żeromskiego 22 była 11-latką. Jednak z braku etatu dla bibliotekarza,
z księgozbioru korzystali jedynie uczniowie liceum.
Statystyki czytelnicze z tego czasu podają, iż z biblioteki korzystało 91% uczniów, dzisiaj
powiedzielibyśmy, szkoły podstawowej (klasy II – XVII) i 68% uczniów klas licealnych
(klasy XVIII – XI).
W 1958 roku biblioteka uzyskała nowe przylegające pomieszczenie z przeznaczeniem
na czytelnię. Znalazły się w nim regał na czasopisma oraz dwie oszklone szafy z książkami
popularno-naukowymi – początek księgozbioru podręcznego. W holu oddano bibliotece dwie
szklane gabloty z przeznaczeniem na wystawy nowości wydawniczych i okolicznościowe. W tym
roku też zakupiono pierwsze kartoteki szufladkowe.

W roku szkolnym 1958/1959 rozpoczęto prowadzenie lekcji bibliotecznych, ich plan uzgadniano
z dyrekcją szkoły.
W roku szkolnym 1960/1061 odnotowano rekordową liczbę wypożyczeń, bo ponad 16 270
woluminów. W tym roku szkoła liczyła ponad 800 uczniów.
Od 1961 roku biblioteka zaczęła gromadzić materiały dotyczące nowego patrona szkoły - José
Martí.
W roku szkolnym 1961/1962 księgozbiór został uszczuplony o 1500 woluminów, zostały one
przekazane szkole podstawowej, którą oddzielono od liceum. Pozostało 16 oddziałów liceum,
a w nich 590 uczniów.
W roku szkolnym 1967/1968 biblioteka zyskała pomieszczenia przeznaczone tylko dla biblioteki,
tj. wypożyczalnię, czytelnię i magazyn o łącznej powierzchni 120 m2. Było to związane
z przeniesieniem szkoły do budynku przy ul. Staffa 111. Pozwoliło to na ustawienie woluminów
w taki sposób, aby umożliwić całkowicie swobodny dostęp do półek w całej wypożyczalni
oraz wyeksponowanie księgozbioru.

Foto 1. Uroczystości w czytelni. Pierwszy od lewej – dyrektor Wincenty Łaźniczka
Od roku szkolnego 1971/1972 bibliotekę prowadziła prof. Alina Abramowicz. To dzięki niej
bardzo powiększył się księgozbiór biblioteki. Pani Abramowicz rozbudowała go o kartoteki
czasopism, które mozolnie tworzyła, przeglądając periodyki. Wybierała z nich artykuły, które
wycinała i zamieszczała w kartotece czasopism. W ten sposób powstała duża baza artykułów,
które stanowiły pomoc zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Foto 2. Egzaminy w czytelni. Przewodniczący komisji – dyrektor Wincenty Łaźniczka
W tym czasie znacznie wzrosła liczba woluminów w bibliotece. Do zespołu dołączyły kolejne
dwie osoby: pani Alicja Sosnowska i pani Małgorzata Batorska. Był to dobry okres w
funkcjonowaniu biblioteki, która bardzo się rozrosła i rozwinęła. Zakupiono wiele wartościowych
pozycji rynku księgarskiego, które do chwili obecnej znajdują się w zbiorach biblioteki.

Foto 3. Spotkanie w czytelni z okazji jubileuszu 50-lecia liceum
W roku 1996 roku opiekę nad biblioteką przejęła p. Grażyna Zagórska. W tym czasie biblioteka
została skomputeryzowana. Katalog biblioteczny został przeniesiony do programu
bibliotecznego MOL, który wspomaga bibliotekarza w wypożyczaniu i opracowywaniu
księgozbioru. Nasza biblioteka była drugą w Warszawie, która zaczęła w pełni korzystać z tego
programu. Jednocześnie stała się miejscem szkolącym nauczycieli bibliotekarzy w obsłudze
programu bibliotecznego MOL. W 2003 roku zainstalowano w czytelni komputery dla uczniów.

Na początku było tylko jedno stanowisko, następnie przybyły kolejne trzy. Po zorganizowaniu
w czytelni Internetowego Centrum Multimedialnego (2005 r.) uczniom udostępniono cztery
kolejne komputery.

Foto 4. Spotkanie z P. Antonim Liberą, absolwentem liceum
Księgozbiór powiększył się o nowe pozycje: filmowe, lektur szkolnych, tytuły z literatury pięknej
i w językach obcych. Zmieniło się także pomieszczenie biblioteczne. Zostały zakupione nowe
meble. Wymieniono drewniane regały na wyższe, metalowe, dzięki nim biblioteka zyskała więcej
miejsca na nowe zakupy, szafy do księgozbioru podręcznego oraz stoliki i krzesełka w czytelni.
Sama praca biblioteczna i pedagogiczna została ułatwiona przez zakup nowego sprzętu.
W pomieszczeniach biblioteki wymieniono okna, które „pamiętały” czasy początków szkoły.
Przy okazji remontu biblioteki i przeniesienia książek do nowych regałów dokonano częściowej
selekcji księgozbioru. Usunięto egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane. Książki
te przeznaczono na gratisy dla uczniów. Akcja ta cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów.
Dział gratisów pozostał. W tej chwili każdy z uczniów i nauczycieli może pozostawić w bibliotece
tytuły, z których nie korzysta, aby inni mogli się nimi cieszyć.
Od 2008 roku biblioteka szkolna opiekuje się księgozbiorem hiszpańskim użyczonym szkolnej
Sekcji Dwujęzycznej (działającej w szkole od roku szkolnego 2004/2005) przez Biuro Radcy
Ambasady Hiszpanii.
Ważną datą dla biblioteki szkolnej i całej szkoły był przełom 2009 i 2010 roku – czas generalnego
remontu budynku liceum. W bibliotece był to czas pakowania i rozpakowywania. Przed końcem
roku szkolnego 2008/2009 należało spakować książki znajdujące się w trzech pomieszczeniach
(lektury, beletrystykę, literaturę popularnonaukową). W pomieszczeniach bibliotecznych
zorganizowano sale lekcyjne. Biblioteka działała w ratuszu bielańskim i wypożyczano tylko
lektury.

Foto 5. Lekcje w czytelni
W czytelni naszej biblioteki odbywały się spotkania w ramach spotkań samokształceniowych dla
bibliotekarzy szkół warszawskich, z ciekawymi ludzi, warsztaty dla samorządu szkolnego, rady
pedagogiczne, lekcje biblioteczne, prace szkolnej komisji rekrutacyjnej.
Biblioteka uczestniczyła w akcjach ogólnopolskich, m.in.: Zaczytani, Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
Lekcje literackie (Związek Literatów Polskich), Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Biblioteka szkolna posiadała duży dział cymeliów. Najstarszym wydaniem w zbiorach jest pozycja
Stan oświecenia w Polsce Hugo Kołłątaja (nr inwentarzowy – 5). Posiadamy 35 takich pozycji.
Mamy w zbiorach egzemplarze z każdego etapu „rozwoju szkoły”, tj. z Barcickiej 2 i Barcickiej
69, z czasów Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego na Bielanach.
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