
Szanowna Pani Dyrektor,  
odpowiadając na Pani Pytania dotyczące Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa uprzejmie wyjaśniam: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2015 roku planuje realizować  rządowy program 
„Książki naszych marzeń”.  
Celem głównym programu jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej 
oraz wzrost czytelnictwa uczniów. Projektowany program ma wspierać biblioteki 
szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur rozwijających 
kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży. 
Prace nad uchwaleniem wspólnego Programu Wieloletniego – MKiDN i MEN będą 
kontynuowane w 2015 roku.  
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego założenia  opisanego programu rządowego (obecnie trwają 
uzgodnienia wewnętrzne w MEN). 
Do wypracowania pozostają kwestie wspólnej promocji Programu pod znakiem 
zarówno MEN, jak i MKiDN. MEN poinformowało już prasę zarówno 
o przygotowywanym na przyszły rok własnym programie, jak i o porozumieniu 
z MKiDN w zakresie umieszczenia bibliotek szkolnych w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa.  

  
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego rozpoczęły w bieżącym roku  współpracę mającą na celu wypracowanie 
form i zasad włączenia się Ministerstwa Edukacji Narodowej w realizację  
opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował projekt Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego 
będzie realizować 2 priorytety.  
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje  realizować  w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet III: „Zakup 
nowości wydawniczych oraz modernizacja infrastruktury bibliotek szkolnych  i 
pedagogicznych”.  
Celem głównym priorytetu jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej 
oraz wzrost czytelnictwa  uczniów. Zachowanie odpowiedniego poziomu czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży jest  warunkiem dalszego rozwoju cywilizacyjnego Polski. 
Opracowywany program ma wspierać biblioteki szkolne w zakresie zakupu nowości 
wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje i zainteresowania dzieci i 
młodzieży. Natomiast doposażenie bibliotek pedagogicznych zwiększyć ma ich ofertę 
stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z 
kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów.   
  
Przesłane prze Panią Dyrektor materiały, za które serdecznie dziękuję, zostały 
wykorzystane. Mam nadzieję, że zaplanowane na przyszły rok wspólne prace nad 
ostatecznym kształtem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyniosą m.in. 
oczekiwane wsparcie działalności bibliotek pedagogicznych. 
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