Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Główna

Bydgoszcz 5 maja 2016 r.
Szanowni Uczestnicy debaty
„Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”
Proszę przyjąć wyrazy szczerego uznania dla organizatorów i pozdrowienia
dla wszystkich zebranych od Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność dla organizatorów za umożliwienie
wymiany poglądów na temat ważnych ogniw systemu edukacji, jakimi są
biblioteki szkolne i pedagogiczne. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli
zaproszenie i przybyli do Częstochowy, by mówić o naszych działaniach
i problemach z nimi związanych. Szczególnie dziękuję tym, którzy są tutaj, by
słuchać – dyrektorom szkół oraz przedstawicielom administracji rządowej
i samorządowej. To rzadka okazja do wymiany poglądów, tym bardziej cenna.
Ubolewam, że nie dla wszystkich dostępna, gdyż termin jej wyznaczono
w czasie egzaminów maturalnych. Dziś kilka tysięcy maturzystów przystąpiło
do obowiązkowego egzaminu z języka angielskiego, a kilka setek nauczycieli
bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych jest zaangażowanych w nadzorowanie
przebiegu tego egzaminu.
Myślę, że dzisiaj pochylicie się Państwo nad najważniejszymi barierami
funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zarówno w aspekcie
uwarunkowań prawnych, jak i realiach wykonywania ich edukacyjnej misji.
Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości pogodzenia interesów władzy
ustawodawczej i wykonawczej, rozumiemy konieczność ustępstw, ale nie
akceptujemy zaniedbań w poszukiwaniu kompromisów kosztem uczniów
naszych szkół.
Wielkim utrudnieniem nierozwiązanym od lat jest określenie sposobu
przeprowadzania skontrum w bibliotekach szkolnych. Dzięki staraniom
organizacji bibliotekarskich pozyskaliśmy sojuszników w Ministerstwie Kultury
Dziedzictwa Narodowego, w osobie Dyrektora Biblioteki Narodowej
przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej. Teraz kolej na jasne
stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Nabrzmiałym problemem jest nadużywanie dyspozycyjności nauczycieli
bibliotekarzy, szczególnie w aspekcie dezorganizacji pracy biblioteki szkolnej
i ograniczania do niej dostępu uczniom i nauczycielom w czasie trwania zajęć
lekcyjnych.
Temat ten wiąże się z nasilającym się zjawiskiem zmniejszania
bibliotekarskich etatów w szkołach i brakiem jakichkolwiek standardów.
W ostatnich latach kolejni ministrowie edukacji uchylali się od rozpatrzenia
propozycji wypracowanych przez nauczycieli bibliotekarzy standardów.
Niestety nie wprowadzili też własnych.
Nośne społecznie hasła nie znajdowały odbicia w rzeczywistości.
„Wyrównywanie szans” zbiegło się z falą likwidowania bibliotek szkolnych
i filii bibliotek pedagogicznych; hasło „Bezpieczna szkoła” towarzyszyło
wprowadzaniu bibliotek publicznych do placówek edukacyjnych; Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa nie zakładał bezpośredniego wspierania
bibliotek szkolnych, których jest w Polsce najwięcej. Druga jego odsłona też nie
dla wszystkich jest dostępna, choćby z powodu konieczności zapewnienia
udziału finansowego organów prowadzących szkoły.
Organizacje bibliotekarskie ściśle ze sobą współpracują, bacznie
przyglądają się poczynaniom rządu i samorządów, interweniują tam gdzie jest to
możliwe, dbają o wizerunek bibliotek systemu edukacji w kraju i za jego
granicami. Przed nami wielkie wyzwanie – organizacja 83 Światowego
Kongresu IFLA w 2017 roku we Wrocławiu. To doskonała motywacja do
uporządkowania sytuacji polskich bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Mamy
szansę pokazać światu nowoczesne postrzeganie roli tych bibliotek dla
przyszłości kraju i dla każdego jego młodego obywatela.
Ta debata daje nadzieję, że słowa Thomasa Edisona, które pozwalam sobie
przytoczyć, mogą okazać się prorocze:
„Chęć łączona z przekonaniem, związana z wytrwałością i wyrażona przez
działanie składa się na sukces.”
Życzę Państwu owocnych obrad.
Z poważaniem
Danuta Brzezińska
Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
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