
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
w Poznaniu



 Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych w Poznaniu powstała 
w 1984 roku decyzją kuratora Oświaty i Wychowania jako 
Wydział Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej (obecna nazwa Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna). 

 Do głównych zadań Izby należy gromadzenie oraz 
ewidencjonowanie dokumentów i pamiątek związanych       
z oświatą wielkopolską, które nie są przekazywane do 
muzeów i archiwów, a warto je zabezpieczyć przed 
zniszczeniem. 

 W zbiorach RIPO znajdują się pamiątki i materiały po 
osobach zasłużonych dla regionu, dokumenty placówek 
oświatowych, kroniki i albumy związane z placówkami 
oświatowymi, archiwalia, pamiątki szkolne oraz inne 
dokumenty.



 Pamiątki szkolne:
 pomoce dydaktyczne
 sprzęt szkolny
 akcesoria szkolne
 sztandary, godła, emblematy

 Przybory szkolne
 Kroniki i księgi pamiątkowe
 Albumy
 Pamiątki po osobach związanych z oświatą
 Zbiory dokumentów dotyczących szkół                 

i placówek oświatowych
 Inne archiwalia



Liczydła Aritmos



Barograf Model maszyny parowej



Tabliczka i rysiki 
z 1912 roku

Diapozytywy 
historia zapisana na szkle



Rurki Geislera Mostek walcowy 
Wheatstone’a



Elektroskop Astrolabium  



Mapa historyczna Polski Telegraf Morse’a



Modele pola wirującego Aparaty projekcyjne



Dzwonki ręczne Dzwonek elektryczny



Stacja pogodowa Gazetka szkolna 
z 1939 roku



Tarcze i przypinki szkolne Pamiątkowe talerze 
i patery



Polska, drewniana, dwuosobowa ławka szkolna z1929 roku,
użyczona w 2022 roku Muzeum Narodowemu w Krakowie, 
poddana renowacji, a następnie eksponowana na wystawie 
„Nowy początek. Modernizm w II Rzeczypospolitej Polskiej”



Ławka szkolna 
dwuosobowa

Ławka szkolna 
jednoosobowa



Sztandar Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Poznaniu

Sztandar Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Poznaniu



Krzyże zasługi 
i odznaczenia Pamiątkowe medale



Kałamarze Piórniki



Relacja z zawodów Dokumentacja 
fotograficzna



Kronika Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Poznaniu

Kronika Centralnego Kursu 
Bibliotekarskiego z 1961 roku



Czasopisma dla dzieci 
i młodzieży z lat  1936-1986

Kronika Szkoły Podstawowej 
nr  58 w Poznaniu 



Z pracy szkolnej 
Franciszka Leurentowskiego

Wspomnienia 
z lat 1928 - 1932 



Starodruki Najstarsze  wydania  
z 1609 roku



Do nauki języka polskiego 
wydania od 1817 roku

Do nauki historii     
wydania od 1844 roku



Najstarsze elementarze 
wydania od 1858 roku

Elementarze  M. Falskiego 
wydania od 1921 roku



 Zbiory Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych 
prezentowane są w utworzonej w 2021 roku 
„starej klasie”.

 Zaaranżowana wystawa eksponuje: historyczne 
ławki, tablicę, pomoce dydaktyczne, mapy, 
sztandary szkolne, kopie mundurków.

 W otoczeniu pamiątek oświatowych odbywają się 
zajęcia biblioteczne, ćwiczenia z kaligrafii, 
prezentowany jest teatrzyk kamishibai, czytelnicy 
korzystają z księgozbioru podręcznego 
Biblioteki.



Widok na katedrę 
nauczyciela Wejście do RIPO



Kopie mundurków szkolnych 
z okresu międzywojennego

Stanowisko czytelnicze 
w tle



Ćwiczenia z kaligrafii Kaligrafia piórem



Teatrzyk kamishibai 
w starej ławce

Konkurs czytelniczy na 
imiona dla pary manekinów 



 Zapraszamy do zwiedzania „starej klasy”       
w Regionalnej Izbie Pamiątek Oświatowych   
w godzinach pracy Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej w Poznaniu
 poniedziałek – piątek 9.00 – 19.00
 sobota 9.00 – 15.00

 Opiekunowie ekspozycji 
 Marzanna Sroka ms@pbp.poznan.pl
 Joanna Bednarek, kierownik działu Udostępniania 

Zbiorów jb@pbp.poznan.pl
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