25 stycznia 2010 r.
Konsultacje w sprawie przyszłości bibliotek szkolnych

Przygotowywane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany w Ustawie
o bibliotekach, które będą ułatwiały likwidowanie, łączenie czy zastępowanie bibliotek
szkolnych bibliotekami publicznymi, oraz brak oparcia w resorcie edukacji, budzą w naszym
środowisku obawy o przyszłość bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Oczekujemy od
Ministerstwa Edukacji Narodowej jasnego określenia biblioteki szkolnej, jako pracowni
interdyscyplinarnej nierozerwalnie ze szkołą związanej, sprecyzowania niezbędnych zasad jej
organizacji i funkcjonowania oraz takich zapisów prawnych, które wykluczą możliwość
swobodnej interpretacji i naginania prawa według uznania samorządów lokalnych.
Ostatnia ekspertyza prawna opracowana przez Biuro Analiz Sejmowych (22 grudnia 2009 r.)
zdecydowanie neguje zasadność zwolnienia szkoły z obowiązku prowadzenia biblioteki
szkolnej poprzez scedowanie tego obowiązku na inny podmiot w drodze umowy
cywilnoprawnej lub porozumienia. Ufamy, że współcześni reformatorzy – w sejmie,
w rządzie i we władzach samorządowych - uwzględnią tę opinię w swoich projektach.
Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
przedstawiła
propozycję powołania komisji trójstronnej w celu wypracowania wspólnego stanowiska
organizacji zrzeszających nauczycieli bibliotekarzy (TNBSP oraz odpowiednie sekcje ZNP
i SBP). Zamierzamy wspólnie opracować materiały zawierające propozycje optymalnych
rozwiązań gwarantujących realizację zamierzeń edukacyjnych i wychowawczych biblioteki
w szkole. Odwołamy się do doświadczeń, rozwiązań i standardów realizowanych w innych
krajach. Wykorzystując swą teoretyczną wiedzę, i praktyczną znajomość potrzeb naszych
czytelników planujemy wskazać obszary niezbędne i pożądane do spełnienia oczekiwań
uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i władz oświatowych. Zależy nam na
utrzymaniu wysokiego poziomu usług bibliotecznych i pełnej realizacji różnorodnych funkcji
przypisanych bibliotekom szkolnym.
20 i 21 stycznia 2010 roku nasza inicjatywa została zaakceptowana przez ZNP i SBP.
Gospodarzem pierwszego roboczego spotkania delegacji w dniu 10 lutego będzie Zarząd
Główny ZNP.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych przyszłością polskich bibliotek
szkolnych o nadsyłanie uwag, propozycji, opinii i sugestii, które moglibyśmy ująć
w opracowaniach przygotowywanych dla władz.
Nasz adres: http://tnbsp.oeiizk.waw.pl
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