Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Główna
Bydgoszcz, dnia 17maja 2016 r.
Szanowna Pani Minister
Miło mi poinformować Panią, że w sierpniu 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się
83 Światowy Kongres IFLA (International Federation of Library Associations
World Library and Information Congress). To wielkie wyróżnienie dla Polski.
Do tej pory dwa razy byliśmy gospodarzami Kongresu: w 1927 i 1959 r.
Taka decyzja międzynarodowej organizacji bibliotekarskiej (wybierającej
miejsce Kongresu miedzy Madrytem, Moskwą a Wrocławiem), to wyraz
uznania dla działań podejmowanych przez polskich bibliotekarzy. To dla nas
szansa na pokazanie światu polskiego bogactwa kulturowego, którego
nieodłączną częścią są biblioteki. Mamy też dodatkowe okazje do świętowania:
w 2017 roku przypada 100 rocznica założenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, 90 rocznica powstania International Federation of Library
Associations, 25 rocznica utworzenia Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich oraz 200 rocznica działalności Wydawnictwa Ossolineum.
Przygotowanie bibliotekarskiego święta w Polsce koordynuje Komitet
Narodowy Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017. Wspólnie przewodniczą mu
Prezydent Wrocławia, Dyrektor Biblioteki Narodowej stojący na czele Krajowej
Rady Bibliotecznej oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
Spodziewamy się, że w ciągu tygodnia odwiedzi nas ok. 4000 gości. Oprócz
obrad plenarnych i wystawy planujemy również konferencje satelickie w innych
miastach: w instytucjach kultury, bibliotekach naukowych, publicznych,
pedagogicznych i szkolnych..
Zależy nam, by jak najwięcej polskich bibliotekarzy mogło uczestniczyć
w Kongresie lub jego części. Niestety, koszty udziału są bardzo wysokie.
Jednym ze sposobów pokonania tej bariery jest zgłoszenie się w charakterze
wolontariusza. Wiąże się to z pewnymi zadaniami do wykonania, ale pozwala
zbliżyć się do centrum wydarzeń. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zaproponowało konkurs na granty dla polskich bibliotekarzy.
Nagrody dla najlepszych, w formie stypendiów ze środków ministerstwa,
umożliwią zwycięzcom udział w Kongresie IFLA.
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Organizacje bibliotekarskie przewidują rabaty dla swoich członków. Czynimy
starania o pozyskanie sponsorów i darczyńców, by oprawa konferencji i spotkań
była godna.
Zwracam się do Pani Minister z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia
naszych działań zarówno w organizacji Kongresu, jak i w ułatwieniu udziału
w nim, jak największej liczby nauczycieli bibliotekarzy. Zamierzamy
zaprezentować osiągnięcia bibliotek szkolnych i pedagogicznych na polu
edukacji i kultury. Oprócz zaproszenia do wybranych bibliotek panujemy
opracowanie materiałów promocyjnych i publikacji.
Bibliotek szkolnych jest w Polsce najwięcej, to biblioteki pierwszego kontaktu.
Biblioteki pedagogiczne stanowią modelowe rozwiązanie dla wspomagania
nauczycieli i innych osób uczących się. Bogate tradycje i nowatorskie
rozwiązania bibliotek systemu edukacji zasługują na pokazanie ich światu.
Licząc na Pani zainteresowanie zobowiązuję się do uzupełnienia potrzebnych
informacji.
Łączę wyrazy szacunku
Danuta Brzezińska
Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Członek Komitetu Narodowego Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017
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