
Republika KsiąŜki 
 
Wśród zamierzeń koalicji na rzecz czytania wymieniono teŜ troskę o biblioteki szkolne. 
Pewnie trochę z obowiązku. MoŜe środowisko nauczycieli bibliotekarzy powinno zadbać 
o to, by do Republiki KsiąŜki dotarła teŜ wiedza o bibliotekach szkolnych. 
 

Na początku grudnia 2010 r. uroczyście proklamowano w Polsce Republikę ksiąŜki. 
Akces do wielkiej koalicji na rzecz czytania zgłosili twórcy kultury wysokiej i popularnej, 
działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy, 
przedstawiciele świata mediów i biznesu, nawet niektórzy tzw. celebryci. Patronat nad 
Republiką objęła Ŝona prezydenta – Anna Komorowska.  

 
Główne punkty Manifestu Republiki KsiąŜki  
są jednocześnie i proste, i wzniosłe: 
• Wierzymy, Ŝe czytanie jest źródłem naszej wolności i niezaleŜnego myślenia. 
• Wierzymy, Ŝe czytanie stymuluje kreatywność i tworzy potencjał twórczy. 
• Wierzymy, Ŝe czytanie włącza do wspólnoty znaczeń, budując i podtrzymując więzi 

w czasie i przestrzeni. 
• Jesteśmy przekonani, Ŝe czytanie pobudza wyobraźnię, pomaga odnaleźć się we 

współczesnym, niejednoznacznym świecie, pozwala zrozumieć siebie i innych, uczy mądrze 
decydować, uniknąć konfliktu, pokonać strach. 

• Wiemy, Ŝe nasze dzieci dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania będą mogły 
rozwaŜniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a nas uchronią przed 
niezrozumieniem, gdy nasz świat przeminie. 

• My, wspólnota ludzi czytających, pragniemy uczynić wszystko na rzecz promocji 
czytelnictwa. 

• Jesteśmy przekonani, Ŝe ksiąŜka powinna być elementem obecnym w sferze 
publicznej, być przedmiotem stałego zainteresowania mediów. 

• Pragniemy, aby polska szkoła kształtowała kompetentnych uczestników kultury, a 
nie biernych konsumentów informacji i wraŜeń. 

• Fizyczną i symboliczną zarazem reprezentacją Republiki KsiąŜki jest biblioteka. 
• Chcemy, aby nowoczesna biblioteka, szczególnie w małych miastach i wsiach, stała 

się centrum lokalnego środowiska, bramą do wiedzy i kultury. 
• Przestrzenią, która określa ramy naszej Republiki, jest równieŜ księgarnia i 

biblioteka domowa. UwaŜamy, Ŝe tak jak dostęp do bogato wyposaŜonej biblioteki szkolnej 
czy publicznej, tak moŜliwość posiadania i czytania własnych ksiąŜek jest prawem kaŜdego z 
nas i obowiązkiem wobec naszych dzieci. 
 

Obywatelem Republiki Ksiązki moŜe być kaŜdy. MoŜna to wyrazić, podpisując 
Manifest Republiki KsiąŜki w serwisie internetowym www.republikaksiazki.pl. 

 
Wśród celów Republiki  
załoŜyciele wymieniają m.in. następujące: 
• Stałe, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju 

czytelnictwa i bibliotek w najbliŜszych latach, tak by dostęp do kultury i wiedzy był jak 
najszerszy. 

• Troska o miejsce ksiąŜki, czasopism i prasy we współczesnej kulturze wymaga 
wspólnego działania wielu środowisk, którym problem ten jest bliski – nauczycieli, 
bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, 
wydawców, księgarzy i organizacji pozarządowych. 



• Rozpoczęcie Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ i jak najszybsze 
uruchomienie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

 
Wśród Patronów – ZałoŜycieli Republiki KsiąŜki znaleźli się ministrowie, szefowie 

urzędów centralnych, prezesi organizacji społecznych (m.in. przewodnicząca Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich). Zaproszono takŜe minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.  

 
 Jestem przekonany, Ŝe tak głośne medialnie, skupiające wiele osobistości 
przedsięwzięcie jest potencjalną  

szansą takŜe dla bibliotek szkolnych. 
Wśród zamierzeń koalicji na rzecz czytelnictwa wymienia się biblioteki szkolne. Oczywiście 
wiadomo, Ŝe tradycyjnie uwaga skupiona będzie na bibliotekach publicznych (i nawet pani 
minister Katarzyna Hall raczej – jak zwykle – będzie wykazywać troskę o czytelnictwo 
„społeczności pozaszkolnej”, a nie o kondycję bibliotek szkolnych), ale warto próbować 
wykorzystać okazję do artykułowania naszych potrzeb.  
 Dlatego zachęcam do pisania do Republiki KsiąŜki listów opisujących sytuację 
bibliotek szkolnych, ich rolę dla czytelnictwa, znaczenie jako biblioteki pierwszego kontaktu, 
a jednocześnie stagnację, brak środków, brak przepisów, obcinanie etatów, próby 
wyprowadzania ze szkół – przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek zainteresowania ze 
strony MEN. Taka akcja mogłaby zwrócić uwagę na biblioteki szkolne, skłonić ciała 
wykonawcze Republiki KsiąŜki do uwzględnienia potrzeb bibliotek szkolnych. MoŜe teŜ 
informacje o bibliotekach szkolnych tą drogą przebiją się do szerszej opinii. W ramce list od 
„Biblioteki w Szkole”. 
 Warto by listy róŜniły się między sobą. Proszę więc pisać „od siebie”, pokazywać 
własne problemy i opinie. Adresy: poczta tradycyjna – Republika KsiąŜki, 02-086 Warszawa, 
al. Niepodległości 213; poczta mailowa – republika@bn.org.pl. 

Juliusz WASILEWSKI 
 



List do Republiki KsiąŜki 
 
Szanowni Państwo! 
Wypowiadając się w imieniu ponad 10-tysięcznego grona czytelników miesięcznika 
„Biblioteka w Szkole” (największy zasięg ze wszystkich czasopism fachowych 
adresowanych do polskich nauczycieli), pozwalam sobie wyrazić uznanie za podjęcie cennej 
inicjatywy wspierania czytelnictwa. Szczególnie dziękujemy za podkreślenie znaczenia 
bibliotek, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, oraz deklarację wspierania takŜe bibliotek 
szkolnych. Nie ulega wątpliwości, Ŝe biblioteki szkolne są obecnie w najgorszej sytuacji. Nie 
mają pieniędzy na zakupy i wyposaŜenie, a w związku z brakiem przepisów dotyczących 
norm zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy powszechnie padają ofiarą cięć etatowych, 
pozbawione są jakiegokolwiek wsparcia ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kilka 
lat temu zahamowana została modernizacja bibliotek szkolnych, wstrzymano przekształcanie 
ich w nowoczesne centra multimedialne, wspierające proces dydaktyczny i rozwój uczniów. 
W kierownictwie MEN niestety obowiązuje obecnie model biblioteki szkolnej znajdującej 
się poza strukturami szkoły, a często w ogóle poza szkołą. Oczywiście w praktyce 
wyprowadzenie biblioteki ze szkoły jest równoznaczne z pozbawieniem wielu uczniów 
dostępu do biblioteki.  
Tymczasem biblioteka szkolna jako tzw. biblioteka pierwszego kontaktu powinna być 
szczególnie wspierana. Biblioteka szkolna jest bowiem jedyną biblioteką, do której uczeń 
MUSI trafić. Do wszystkich pozostałych juŜ tylko MOśE. To biblioteka szkolna kształtuje 
wizerunek biblioteki w oczach młodego człowieka, to w bibliotece szkolnej przechodzi on 
pierwszy i najwaŜniejszy kurs przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego. Jaką 
bibliotekę Jaś zobaczy, taką sobie Jan będzie wyobraŜał. A na razie bardzo często widzi 
bibliotekę wciśniętą gdzieś między szatnię a stołówkę, z księgozbiorem sprzed 20 lat, 
obsługiwaną na „kawałek” etatu przez nauczyciela, dobrze jeśli nauczyciela bibliotekarza. 
Jeśli nie pokaŜemy uczniom nowoczesnej, dobrze zorganizowanej i dobrze wyposaŜonej 
biblioteki szkolnej obsługiwanej przez fachowców, to nie dziwmy się, Ŝe uczeń po 
skończeniu szkoły ma o bibliotece kiepską opinię. 
Środowisko nauczycieli bibliotekarzy od kilku lat bezskutecznie zabiega w MEN o wsparcie 
dla bibliotek szkolnych. Straciliśmy nadzieję na dobrą wolę kierownictwa resortu edukacji. 
Liczymy więc na to, Ŝe uruchomienie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
pozwoli na odbudowę takŜe bibliotek szkolnych, wykorzystanie ich potencjału i moŜliwości.  
Juliusz Wasilewski 
redaktor naczelny 
„Biblioteki w Szkole” 
wasilewski@sukurs.edu.pl 

 


