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Pani Iwona Śledzińska – Katarasińska 

Poseł na Sejm VI kadencji 

Przewodnicząca  Sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu 

 
PZB 22/2011 

  
 
Szanowna Pani Przewodnicząca 
 

Poprawki Podkomisji Pana Przewodniczącego Jerzego 
Fedorowicza z dnia 25 maja br. w najmniejszym stopniu nie 
satysfakcjonują pracowników bibliotek ani tysięcy  czytelników, którzy je 
odwiedzają. Przyjecie uchwały  w obecnym kształcie spowoduje 
osłabienie działalności bibliotecznej na dziesiątki lat.  Ci, którzy zagłosują 
za jej przyjęciem biorą  na siebie odpowiedzialność za upadek polskiej 
kultury. 

Urynkowienie kultury jest niedopuszczalne w okresie pełzającego 
kryzysu ekonomicznego. Głosując za przyjęciem ustawy w obecnej 
wersji dajecie Państwo wolną rękę do zniweczenia dwudziestu lat 
przekształcania bibliotek w nowoczesne instytucje - ośrodki czytelnictwa, 
edukacji i informacji. Czystka kadrowa spowoduje zniweczenie kierunku 
tych zmian. Do tej pory wzorem polskich bibliotek były systemy oparte na 
krajach skandynawskich – najnowocześniejszych w świecie.  Przy 
obecnych założeniach wzorem będą kraje znajdujące się pod tym 
względem w ogonie  Europy , jak np. Włochy.  
 
- Pani Przewodnicząca komu i dlaczego zależy aby w naszym kraju 
pogorszyła się jakość działalności bibliotecznej?  
- komu zależy na dalszym spadku czytelnictwa, zmniejszeniu wydatków 
na zakupy księgozbiorów? 
- komu zależy na rozbiciu dobrze funkcjonującej sieci bibliotecznej. Czy 
biblioteki mają funkcjonować tak jak w systemie edukacji gdzie MEN 
nawet nie posiada informacji  ile jest bibliotek w polskich szkołach? 
- jakie będzie morale dyrektorów zaangażowanych  
rozwój swoich instytucji sprowadzonych do roli uczestnika przetargu, w 
którym cena a nie jakość odgrywa podstawowa rolę? 
- czy w ciągu kilku lat zmienił się stosunek samorządów do działalności 
bibliotecznej i nastąpił wzrost wydatków na   biblioteki? 
- czy uważa Pani Przewodnicząca, że zapis o zakazie łączenia bibliotek 
z innymi instytucjami wprowadził parlament RP z błahych pobudek?  
- kto jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za doprowadzenie do 
pogorszenia działalności bibliotecznej, która skutecznie obroniła się  
w czasie transformacji społeczno – ustrojowej dziki aktywnej postawie 
kadry kierowniczej przyczyniając się do osiągnięcia  znaczącego jej 
rozwoju bez wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa  
i organizatorów?] 
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- na jakich wzorcach została oparta zasada odpowiedzialności zbiorowej kadry kierowniczej, 

która ma ponieść konsekwencje swego merytorycznego zaangażowania? 

- dlaczego nie zostały przygotowane  chociaż minimalne standardy określające działalność 

biblioteczną na różnych stopniach organizacji samorządów pomimo apeli od kilku lat do Pana 

Ministra Bogdana Zdrojewskiego. Byłyby one gwarantami utrzymania działalności 

bibliotecznej na podobnym poziomie. 

- dlaczego Pan Minister  Zdrojewski nie zagwarantował sobie prawa wycofania się z decyzji  

o polaczeniu biblioteki z inną instytucją kultury w przypadku pogorszenia działalności 

bibliotecznej?  We wniosku można napisach wszystko,  realizować trudniej 

Środowisko bibliotekarskie przygotowuje własny projekt nowelizacji ustawy  

o bibliotekach.  Projekt takiej nowelizacji jest także w planach MKiDN. Skoro biblioteki maja  

własną ustawę proszę pozwolić ją dopracował wspólnie i wprowadzić pod obrady sejmu  

w najbliższych miesiącach  lub latach. 

Pragnę poinformować, że  w całym kraju trwa akcja społecznego sprzeciwu 

przeciwko uchwaleniu projektu tejże ustawy, pod którą podpisują się tysiące 

mieszkańców miast  i wsi. Na listach sprzeciwu znajdują się podpisy nawet osób 

bezdomnych osób, które rozumieją lepiej znaczenie biblioteki w  swoich środowiskach. 

Z informacji, które do mnie docierają wynika jednoznacznie że negatywne decyzje dla 

bibliotek będą  mieć swoje reperkusje  w najbliższych wyborach parlamentarnych dla 

partii, które poprą ten projekt ustawy. 

Pani Przewodnicząca, w obliczu istotnych zagrożeń dla bibliotek proszę w 

imieniu środowiska bibliotekarskiego oraz rzesz mieszkańców szczególnie mniejszych 

miejscowości o wyłączenie spraw dotyczących bibliotek z obecnego projektu ustawy. 

Pragnę także lojalnie Panią Przewodniczącą poinformować że środowisko 

bibliotekarskie pilne śledzi przebieg legislacji i będzie intensyfikować opór przeciwko 

zapisów ustawowym, które grożą zapaścią czytelniczą w słabszych kulturalnie 

środowiskach samorządowych. 

     Z wiarą w rozsądek 

        Prezes 

Polskiego Związku Bibliotek 

 

Jan Krajewski 

Chełmża,  26 maja 2011 r. 

 

 

 




