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 W czasie kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku dwukrotnie sygnalizowałem 

Panu Prezydentowi zaniepokojenie środowiska bibliotekarskiego projektem zmian ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przez około rok trwały negocjacje  

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zapisów dotyczących 

gwarancji dla bibliotek. Niestety w ostatniej fazie procedowania przed skierowaniem 

projektu do Parlamentu pojawiły się zapisy nie konsultowane ze środowiskiem kultury, 

które grożą destabilizacją działalności kulturalnej w naszym kraju. 

  Panie Prezydencie, w imieniu polskiego bibliotekarstwa proszę Pana o pomoc  

i niedopuszczenie do wprowadzenia zapisów w ustawie pozwalających na dowolne 

łączenie bibliotek z innymi instytucjami. Doświadczenia minionych lat jednoznacznie 

wykazały, że ten system się nie sprawdził i wszędzie tam gdzie bibliotekę połączono z inną 

instytucją pogorszyła się jakość usług, ograniczano dla biblioteki środki finansowe a nawet 

zabierano sprzęt komputerowy i wyposażenie. Z tego względu po kilku latach dowolności 

wprowadzono do ustawy o bibliotekach zakaz łączenia ich z innymi instytucjami.  

Wprowadzone w nowym projekcie nowelizacji ustawy o bibliotekach zastrzeżenia  

o wymaganej zgodzie właściwego Ministra na każdy wniosek samorządu na połączenia 

instytucji kultury  nie będzie miał mocy sprawczej podobnie jak od lat obowiązujący 

obowiązek prowadzenia działalności bibliotecznej nie respektowany jest   przez około  

50%  powiatów.  

 Druga poważna wątpliwość dotyczy faktu, że w rok po wejściu w życie ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej automatycznie rozwiąże  

się stosunek pracy z wszystkimi dyrektorami instytucji kultury w całym kraju. Ponowne 

zatrudnienie dyrektora instytucji kultury będzie  wiązało się z podpisaniem umowy  

na prowadzenie zakresu zadań instytucji kultury z określeniem wysokości środków 

finansowych. Ponieważ ustawa nie wnosi nic nowego do obowiązujących przepisów  

w zakresie spraw kadrowych uważamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

stracił zaufanie do kadry kierowniczej instytucji kultury. W przypadku bibliotek  



jest to wysoce niesprawiedliwe  ponieważ dyrektorzy i bibliotekarze przez wiele lat bez 

pomocy środków centralnych i pomocy Organizatorów przekształcili biblioteki  

w  nowoczesne instytucje kultury nie odbiegające  od poziomu  w krajach Europy 

Zachodniej. Istnieje poważna obawa, że formalne rozwiązanie stosunku pracy  

z dyrektorami instytucji kultury spowoduje nawiązywanie stosunku pracy z nowymi 

dyrektorami nie wyróżniającymi się doświadczeniem i profesjonalizmem ale spolegliwością 

albo powiązaniem z lokalną władzą innymi niż merytoryczne koneksjami. 

  Ponieważ biblioteki posiadają własną ustawę o bibliotekach, proponujemy 

wyłączenie bibliotek z obecnej niedopracowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej i ujęcie niezbędnych zmian  w przyszłej nowelizacji ustawy  

o bibliotekach.  

 Panie Prezydencie jesteśmy przekonani, że przyjęcie przez Parlament nowelizacji 

ustawy w obecnej wersji na wiele lat zdestabilizuje działalność kulturalną w naszym kraju  

a szczególnie w małych miasteczkach i gminach gdzie pozycja biblioteki jest słaba  

i niedoceniana szczególnie w zderzeniu z działalnością domów kultury, które jak wynika  

z raportu Regionalnych Izb Obrachunkowych są świetną przykrywką do promocji lokalnych 

władz za publiczne pieniądze.  

 Panie Prezydencie w obronie bibliotek w całym  kraju rozwija się społeczna akcja 

protestacyjna bibliotekarzy i mieszkańców miast i wsi, która według mnie będzie  

się nasilać medialnie i społecznie. Nie chcemy dopuścić aby rok wyborczy stał się także 

rozgrywką polityczną o jakość polskiej kultury i instytucji zajmujących się gromadzeniem 

zbiorów w szczególności. Przecież biblioteki to ostoja dorobku dziedzictwa kulturowego 

polskiego społeczeństwa. Obowiązkiem Państwa powinna być ich ochrona, a nie 

stwarzanie możliwości do osłabiania ich roli w społecznościach lokalnych. Obowiązkiem 

Państwa jest mecenat kultury i powinien on dotyczyć całego społeczeństwa a nie tylko 

władz samorządowych. 

 Panie Prezydencie proszę o wnikliwe zainteresowanie się wątłą materią kultury  

w sytuacji kiedy zagrażają jej nieprzemyślane do końca koncepcje reformatorskie. 

 

W załączeniu  stanowisko Zarządu Polskiego Związku Bibliotek z 28 lutego br. 
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