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Pomysł gromadzenia i udostępniania lektur szkolnych i innych publikacji 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy zapisanych na nośnikach elektronicznych powstał na 
przełomie 2003 i 2004 roku. Bezpośrednią inspirację stanowiły pogłębiające się problemy 
z dostępem do poszukiwanych ksiąŜek oraz rosnący koszt zakupu niezbędnych dla uczniów 
lektur. Projekt – na owe czasy innowacyjny w skali krajowej – rozpocząłem realizować 
w Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie. W miarę upływu czasu projekt zyskiwał coraz 
większą grupę zwolenników zarówno wśród uczniów, jak teŜ nauczycieli. 

Oczywiście nadrzędnym celem tego programu było uzupełnienie ewentualnych 
braków w księgozbiorze biblioteki, nie zaś tworzenie alternatywnej formy czytelnictwa 
uczniów. 

Muszę takŜe podkreślić, Ŝe wszystkie udostępnione teksty pochodzą z całkowicie 
legalnych źródeł finansowanych w większości z funduszy publicznych, zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem. 

Niezwykle istotne jest równieŜ to, Ŝe idea projektu zakłada, iŜ obawy, Ŝe tekst 
z komputerowego monitora moŜe zastąpić tradycyjną ksiąŜkę są w zupełności 
bezzasadne. KsiąŜka elektroniczna pozostaje wciąŜ jedynie namiastką ksiąŜki 
tradycyjnej i prawdziwego czytania. Jednak, gdy nie ma innego wyboru, warto 
zastanowić się nad kaŜdą rozsądną moŜliwością. 

 

 

Stan aktualny (marzec, 2011) 

  

Po ośmiu latach realizacji programu okazało się, Ŝe popularność korzystania 
z elektronicznych wersji ksiąŜek (zwłaszcza trudno dostępnych lektur) systematycznie 
wzrasta. DuŜe znaczenie ma przy tym powszechna dostępność uczniów do urządzeń pamięci 
masowych, łatwość dostępu do bibliotecznych zasobów eBooków oraz metody promowania 
wśród dzieci i młodzieŜy dodatkowych form czytelnictwa. Biorąc pod uwagę finansowe 
kłopoty bibliotek szkolnych przekładające się na stan księgozbiorów, ksiąŜki elektroniczne 
stają się często jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. WaŜną sprawą jest równieŜ to, Ŝe 
młodzieŜ otrzymuje poza lekturami obowiązującymi w szkole podstawowej, takŜe zestaw 
ksiąŜek niezbędnych do dalszej edukacji.  

Kończąc podsumowanie przebiegu realizacji programu udostępniania ksiąŜki 
elektronicznej na etapie nauczania w szkole podstawowej, chcę podkreślić, Ŝe podjęty przez 
Szkołę Podstawową nr 11 w Chełmie projekt jest stale modernizowany, zaś jego pozytywne 
i wymierne efekty powinny stanowić zachętę dla innych placówek oświatowych. 
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