Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Główna
Bydgoszcz, dnia 3 czerwca 2016 r.

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister
W nawiązaniu do pisma z dnia 18 lutego 2016 r., w którym przedstawiłam Pani najważniejsze
problemy bibliotek szkolnych chciałabym zaprezentować propozycje rozwiązania jednego
z nich, wypracowane przez nauczycieli bibliotekarzy. Dotyczą one skontrum. Poniżej
przytaczam fragment pisma związany z tą sprawą:
Ogromnym problemem, nie do rozwiązania bez pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
jest kwestia kontroli zbiorów w bibliotekach szkolnych. Może to wydawać się kłopotem
technicznym, ale dotyka wszystkich bibliotek szkolnych, często dezorganizuje lub wręcz
uniemożliwia wypełnianie ich funkcji. Jedna decyzja z Państwa strony, wynikająca
z uzgodnień międzyresortowych, mogłaby uzdrowić sytuację i pogodzić interesy dyrektora
szkoły, księgowego i nauczyciela bibliotekarza w myśl dobra ucznia i jego dostępu do
biblioteki.
13 stycznia 2013 r. otrzymałam od Państwa wyjaśnienie w tej sprawie wskazujące na
możliwość umieszczenia w statucie szkoły informacji o sposobie kontroli zbiorów w formie
skontrum. Zalecenie to jest nagminnie ignorowane przez jednostki finansowe samorządów,
przedkładających wymagania Ustawy o rachunkowości nad zalecenia MEN, zawarte w liście,
skierowanym do prezesa organizacji pozarządowej. Bibliotek szkolnych nie obowiązuje
Rozporządzenie MKiDN o skontrum w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, ponieważ do niej
nie należą. W Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN zaproponowano nam składanie
przez poszczególnych dyrektorów szkół jednostkowych wniosków o przyłączenie bibliotek
(pozostających przecież częścią szkoły) do sieci bibliotecznej! Jednoznacznej decyzji MEN
w randze rozporządzenia nie ma.
Nauczyciele bibliotekarze proponują:
W celu wyeliminowania luki prawnej, która powoduje, że w wielu szkołach organy
prowadzące narzucają przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych na podstawie
Ustawy o rachunkowości, a nie właściwego rozporządzenia ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, należy doprowadzić do takiej regulacji prawnej, która jednoznacznie określi, że
ewidencja materiałów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych jest przeprowadzana na
podstawie przepisów ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Poniżej przykładowe możliwości utworzenia
takiej sytuacji.
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Wariant 1
Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29
października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych poprzez
dodanie (np. w §1) zapisu, że wyżej wymienione rozporządzenie dotyczy także bibliotek
szkolnych.
MKiDN wskazuje na brak możliwości regulowania zasad funkcjonowania bibliotek
podlegających MEN. Tymczasem Ustawa o bibliotekach w art. 27 ust. 6 daje taką delegację:
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencji materiałów
bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej realizacji zadań bibliotek.
Wariant 2
Nowelizacja Ustawy o bibliotekach poprzez uzupełnienie art. 22 o zapis mówiący, że
ewidencja materiałów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych jest przeprowadzana na
podstawie przepisów ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego,
regulującego sposób ewidencji materiałów bibliotecznych.
Wariant 3
Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty poprzez uzupełnienie o zapis jak w wyżej
wymienionych wariantach.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pozostaje do Pani dyspozycji w razie
potrzeby dodatkowych wyjaśnień.
Łączę wyrazy szacunku
Danuta Brzezińska
Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Do wiadomości:
Pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Tomasza Makowskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej
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