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Ponad 300 pisarzy, tłumaczy, krytyków, wydawców i twórców z różnych dziedzin zaprotestowało przeciw 

planowanym zmianom w prawie pozwalającym na likwidację bibliotek w małych miejscowościach. Chodzi o 

nowelizację ustawy o bibliotekach pozwalającą na łączenie bibliotek z innymi instytucjami kulturalnymi, co ma 

obniżyć koszty ich utrzymania. Zdaniem bibliotekarzy z Polskiego Związku Bibliotek może to doprowadzić do 

utraty autonomii i likwidacji wielu placówek. Ogólnopolski protest w tej sprawie odbył się 15 grudnia. 

 

Pisarze wystosowali list do premiera Donalda Tuska, w którym zaapelowali o podjęcie działań w obronie bibliotek. 

"Małe biblioteki są oazami, w których przetrwała sztuka czytania i sztuka rozmowy o książce i często są jedynymi w 

promieniu wielu kilometrów ośrodkami kultury. Biblioteki nie są - wbrew mniemaniu polskiej klasy politycznej - 

reliktem odchodzącego świata, o czym świadczy ich rola w Europie Zachodniej, gdzie liczba wypożyczeń z roku na 

rok rośnie. Zważywszy na niski poziom oferty kulturalnej mediów, w tym mediów publicznych, dla czytelników to 

jedyny żywy kontakt z autorami" - czytamy w liście, który podpisali m.in.: Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, 

Maria Janion, Kazimiera Szczuka, Julia Hartwig, Jacek Bocheński, Olga Tokarczuk, Izabela Filipiak, Jacek S. 

Buras, Andrzej Stasiuk, Stefan Chwin, Wojciech Kuczok, Kinga Dunin, Paweł Dunin-Wąsowicz, Manuela 

Gretkowska, Jerzy Sosnowski, Maria Nurowska, Przemysław Czapliński, Magdalena Tulli, Michał Witkowski, 

Hanna Samson, Ewa Lipska, Wanda Chotomska, Daniel Odija, Dariusz Nowacki, Monika Szwaja, Krystyna Janda, 

Andrzej Sapkowski. 

Sygnatariusze listu skrytykowali ogłoszony przez Ministerstwo Kultury program Biblioteka+, w ramach którego 

biblioteki mają się zmienić w "centra innowacyjności i kreatywności". Ich zdaniem program jest fikcją: do tej pory 

nie ma ani budżetu, ani harmonogramu wprowadzania w życie. Pisarze zwracają uwagę, że ministerstwo 

ograniczyło wydatki na finansowanie bibliotek w 2010 r. z założonych 40 mln zł do 10 mln. 

 

Inicjatorzy protestu zapowiedzieli powołanie Obywatelskiego Forum Dostępu do Książki, którego zadaniem ma 

być walka ze spadkiem czytelnictwa, uzdrowienie rynku książki i odrodzenie bibliotek w Polsce. Do udziału w tym 

przedsięwzięciu zaprosili wszystkich ludzi książki i czytelników. 

 

podpisy można wysyłać na adres otwartabiblioteka@gmail.com 
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