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odpowiadając na pismo dotyczące działań ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania dotyczące rozwiązania problemów bibliotek szkolnych,
w tym podjęcia współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
uprzejmie informuję:

Podstawy funkcjonowania biblioteki szkolnej zostały określone w art. 67 ust
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) który stanowi, że do realizacji zadań
statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość
korzystania z biblioteki.

Z powyższego przepisu wynika, że biblioteka jest pracownią szkolną, a jej
utworzenie i udostępnienie uczniom ma charakter obligatoryjny.
Biblioteka szkolna jest zatem integralną częścią szkoły, ma uzupełniać jej
proces dydaktyczny i wychowawczy.

Jak stanowi preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego czytanie
jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności
zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia ogólnego. Zapisy preambuły
wskazują, że jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie
umiejętności posługiwania się językiem polskim. Realizacja tych założeń oparta
być musi na kształtowaniu aktywnej i świadomej postawy czytelniczej uczniów



przez korzystanie między innymi z biblioteki szkolnej, dysponującej aktualnymi
zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) zobowiązuje do szczegółowego określenia
w statucie szkoły organizacji biblioteki szkolnej i zadań nauczyciela
bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności
z uwzględnieniem zadań w zakresie:

— udostępniania książek i innych źródeł informacji,
— tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,

— rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

— organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że biblioteki szkolne są
dostępne w 95 % szkół podstawowych i 90 %szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Zatem dzieci i młodzież w większości szkół możliwość
korzystania z biblioteki, natomiast istotnym zadaniem szkoły jest rozwijanie
zainteresowań czytelniczych.

Aby wspierać czytelnicze zainteresowania uczniów Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło 20 listopada br. konkurs - „Książki naszych marzeń”.
Konkurs umożliwiał uczniom wybór książek, o przeczytaniu których marzą, a do
konkursu mogły przystąpić szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. Zgodnie z zasadami konkursu, uczniowie tych szkół mieli za
zadanie przygotowanie krótkiego filmu (do 120 sekund) o wymarzonych
książkach i przesłanie go do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do konkursu
zakwalifikowały się 1123 szkoły. Dnia 19 grudnia br. konkurs został
rozstrzygnięty. Zwycięzców wybrała kapituła, na czele której stała Minister
Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Laureaci konkursu wskazali
łącznie 636 tytułów książek, o przeczytaniu których marzą. Wszystkie
z nich uczniowie otrzymają.

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło również dyskusję na
temat doboru lektur dla uczniów szkół podstawowych. Na stronie internetowej
MEN został zamieszczony specjalny formularz. Każda zainteresowana osoba,



nie tylko nauczyciele i rodzice, wpisując tytuł książki i jej autora może wziąć
udział w tworzeniu listy ciekawych książek dla dzieci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego rozpoczęły w bieżącym roku współpracę mającą na celu
wypracowanie form i zasad włączenia się Ministra Edukacji Narodowej
w realizację opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Efektem tej współpracy, już obecnie, jest przygotowanie rządowego programu
wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania
kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży „Książki naszych
marzeń”, za który odpowiedzialne jest MEN. Program realizowany będzie
w 2015 roku a na jego realizację przeznaczono 15 mln z rezerwy celowej
budżetu państwa.

Celem głównym programu jest upowszechnianie edukacji czytelniczej
i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów. Program ma wspierać biblioteki
szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur rozwijających
kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz wpływać na relacje ze
środowiskiem.

Przy realizacji programu szkoły zobowiązane będą do:

— zaplanowania komplementarnego zakupu lektur w sposób umożliwiający
optymalne wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej
- wspierających rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów;

— współpracy biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną w zakresie lekcji
bibliotecznych dla uczniów szkoły;

— wspólnego planowania przez bibliotekę publiczną i bibliotekę szkolną,
zgodnie z ich możliwościami organizacyjnymi, organizacji spotkań
z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej;

— zorganizowania spotkań z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój
dzieci;

— umożliwienia korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej przez
społeczność lokalną, szczególnie w miejscowościach, w których nie działa
biblioteka publiczna.



Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi
realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz będzie miało
wpływ na rozwijanie zainteresowań dzieci i rozwijanie kompetencji związanych
z edukacja czytelniczą i medialną. Wybór — przez szkoły (uczniów, nauczycieli,
rodziców) — nowości wydawniczych i lektur szkolnych przyczyni się do
wzmocnienia relacji miedzy poszczególnymi grupami - współdecydowanie
o działaniach szkoły. Realizacja programu przyczyni się także do wzmocnienia
współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi, co przyczyni się do
lepszej realizacji zadań obu instytucji oraz ułatwi przygotowanie programu
wieloletniego.

W opracowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programie
Wieloletnim - pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - planowana jest
realizacja trzech priorytetów „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek”, „,lnfrastruktura Bibliotek” oraz „Zakup nowości wydawniczych oraz
modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Dwa pierwsze priorytety
realizować będzie MKiDN a trzeci MEN. Opracowywany program, w części
MEN, ma wspierać biblioteki szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych
i lektur rozwijających kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży.
Doposażenie bibliotek pedagogicznych zwiększy ofertę tych bibliotek
stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań
związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz
poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem
wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
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