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Spotkanie w sprawie bibliotek szkolnych i publicznych w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji 

 

27 marca  2013 r. w Ministerstwie Administracji  i Cyfryzacji odbyło się kolejne spotkanie 

konsultacyjne przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego i samorządowców. Prowadziła je 

wiceminister Magdalena Młochowska. Obecni byli  m.in.: przedstawiciele Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich wraz z przewodniczącą, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich, akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku 

Powiatów Polskich. Spotkanie dotyczyło wypracowania modelu współpracy bibliotek 

szkolnych i publicznych. Stworzony model takiej współpracy ma w przyszłości pozwolić na 

skuteczniejszą realizację procesu edukacyjnego w środowisku lokalnym. Powinien umożliwić 

wprowadzenie pozytywnych zmian w bibliotekach szkolnych, podobnie jak udało się to 

zrealizować w bibliotekach publicznych, dzięki programom: Biblioteka Plus i Program 

Rozwoju Bibliotek.  

 

Jacek Wojnarowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w prezentacji na temat 

Programu Rozwoju Bibliotek przypomniał założenia, cele i etapy realizacji projektu. 

Podkreślił rolę przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych, które pomogły 

zdiagnozować potrzeby i określić cele i działania tak, aby zmiana przyniosła jak najlepsze 

efekty dla użytkowników. Zwrócił uwagę na to, że wypracowanie modelu współpracy 

bibliotek szkolnych i publicznych też powinno być poprzedzone badaniami.  

 

Podczas dalszych rozmów omawiano m.in. obecną sytuację bibliotek szkolnych, wskazywano 

potrzeby, propozycje rozwiązań oraz przedsięwzięcia, które można zrealizować w ramach 

programu Cyfrowa Polska. Podkreślano odmienność ról i funkcji, które pełnią biblioteki 

szkolne i publiczne, ale także wskazywano pola, na których mogą doskonale współpracować. 

Rozważano powstanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych w ramach 

ministerialnego Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska  z pewnymi elementami z Programu 

Rozwoju Bibliotek. 

 

Na zakończenie wiceminister Magdalena Młochowska podsumowała dyskusję i określiła 

kolejny etap działania dla zespołu roboczego. W ciągu dwóch miesięcy powinien powstać 

opis projektu, który powinien zawierać informacje o adresacie, celach, założeniach i 

oczekiwanych efektach. 

 

Kolejne spotkanie zespołu roboczego odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 
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