Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom
czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez
Bibliotekę Narodową wynika, że jedynie 11 proc. dorosłych czytało książki
(7 i więcej rocznie), a na dodatek odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem.

W 2014 r. aż 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki.
Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi
systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Przygotowany program tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, co
oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów. Każdy
będzie mógł z nich skorzystać. W praktyce działania programu mają zwiększyć
zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które
powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości
wydawnicze.
Rozporządzenie umożliwi wdrożenie i wykonanie działań przewidzianych
w 3. priorytecie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który
przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu
państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki
pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek
niebędących podręcznikami). W zamian za udzielone wsparcie placówki te będą
podejmowały działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów
niepełnosprawnych.
Podstawowym celem tego priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań
i aktywności czytelniczej uczniów. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp
do książek, które go zainteresują i zainspirują do sięgnięcia po kolejne pozycje,
a w efekcie stworzą nawyk czytania i czerpania z tego satysfakcji. Dostęp do
ciekawej lektury jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwijania
zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, które będą kontynuowane
w dorosłym życiu. Dlatego do bibliotek szkolnych trafią książki nie będące
podręcznikami, ale takie, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani,
bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
Popularyzowane będzie czytelnictwo wśród uczniów także w trakcie ferii
letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania
i podtrzymywać zainteresowanie tą aktywnością. Znaczenie czytania
w gromadzeniu wiedzy, rozwoju samodzielnego myślenia i wyobraźni oraz
kompetencji społecznych jest niepodważalne.

