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Koleżanki i Koledzy!
Choć do końca roku szkolnego zostały jeszcze dwa miesiące, to w organach prowadzących
szkoły jest to właśnie czas zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na nowy rok. Za przyzwoleniem resortu edukacji samorządy same decydują o ilości etatów, często nie według potrzeb
społeczności lokalnej, a własnych możliwości. Czasem rachunek ekonomiczny staje się jedynym kryterium dla podejmowanych rozwiązań.
Z różnych części kraju docierają do nas sygnały o planowanych cięciach w zakresie realizacji
zadań oświatowych. Z przykrością stwierdzam, że zbyt często wizji oszczędności dopatruje
się w szkolnych bibliotekach. Negatywne wzorce zastosowane w Jarocinie, Wrocławiu, czy
Chmielniku, znajdują swoich naśladowców. My, nauczyciele bibliotekarze zdajemy sobie
sprawę, że likwidowanie bibliotek szkolnych, zastępowanie ich bibliotekami publicznymi
wprowadzanymi do szkół i ograniczanie ich działalności dydaktycznej i wychowawczej, to
działanie na szkodę uczniów.
Dobrze wyposażona biblioteka szkolna, prowadzona przez kompetentnego nauczyciela bibliotekarza, to gwarancja realizacji nowej podstawy programowej. Wydaje się oczywistym założenie, że nawet najlepsze rozwiązania teoretyczne nie dadzą pożądanych efektów bez zagwarantowania odpowiednich warunków wcielania reform w życie. Stąd zarówno pomysłodawcy
(MEN), jak i wykonawcy (organy prowadzące szkoły), powinni wspólnie określić standardy
uwzględniające potrzeby edukacyjne społeczeństwa ale też możliwości wyjścia im naprzeciw
przez administrację lokalną. Potrzebne jest takie prawo (ustawy, rozporządzenia, wytyczne,
wymagania), które będzie wykonalne dla jednostek samorządu terytorialnego. Obywatele podatnicy oczekują od państwa zapewnienia optymalnych warunków kształcenia młodego
pokolenia Polaków.
Dopóki możliwa jest swobodna interpretacja potrzeb edukacyjnych i sposobów ich zaspokajania, proponujemy Wam, nauczycielom bibliotekarzom zrzeszonym w TNBSP występowanie do lokalnych władz w sprawie zagwarantowania warunków właściwego funkcjonowania
bibliotek szkolnych, w rezultacie – w obronie interesów naszych uczniów.
Załączamy wzory dokumentów do wykorzystania w całości lub ich poszczególnych elementów w korespondencji z organami odpowiedzialnymi za realizację polityki oświatowej w Waszym regionie.
W razie potrzeby, proszę zwrócić się do Rady Głównej TNBSP ( tnbsp@oeiizk.waw.pl)
o wsparcie działań oddziału poprzez przesłanie konkretnych dokumentów adresowanych do
Waszych władz lokalnych.
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