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Akcja Oporu Społecznego 
 
Szanowni  Państwo 
 

Od półtora roku trwają zmagania środowiska bibliotekarskiego 

z  wyeliminowaniem groźnych dla dalszego rozwoju polskich bibliotek a tym samym 

pogorszenia działalności czytelniczej, edukacyjnej i informacyjnej w bibliotekach w związku 

z procesem legislacyjnym projektu nowelizacji  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu   

działalności kulturalnej. W grudniu 2009 roku pod wpływem zorganizowanego przez Polski 

Związek Bibliotek protestu polskich bibliotek Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

chcąc uspokoić nastroje w środowisku bibliotekarskim zobowiązał się do wprowadzenia do 

ustawy o bibliotekach zapisu o obowiązku uzyskiwania zgody właściwego ministra w każdym 

przypadku polaczenia biblioteki z inną instytucją.  

 Doświadczenie w egzekwowaniu prawa dotyczącego działalności bibliotecznej 

jednoznacznie wskazuje, że zapisy ustawowe nie są respektowane czego przykładem jest 

obowiązek ustawowy o prowadzeniu działalności bibliotecznej przez samorządy powiatowe. 

Pomimo, że ustawa obowiązuje od 10 lat to połowa samorządów powiatowych nie wywiązuje 

sie za realizacji zapisów ustawowych bez żadnych sankcji prawnych. Nauczeni 

doświadczeniem jesteśmy przekonani, że nowy zapis o gwarancjach dla bibliotek pozostanie 

także pustym zapisem w kraju, w którym nie przestrzeganie prawa nie wiąże się z jego 

egzekwowaniem przynajmniej w  obszarze kultury. Skoro Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego nie podejmuje żadnych działań by wyegzekwować przepisy  

nakładające obowiązki na powiaty można się spodziewać, że podobnie będzie egzekwować 

przepisy o łączeniu bibliotek z innymi instytucjami. 

Na początku bieżącego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

ignorując możliwość konsultacji społecznych wprowadziło do projektu wymienionej ustawy 

nowe zapisy, które pozwalają organom prowadzącym instytucje kulturalne na dokonanie 

czystki kadrowej w polskiej  kulturze. Po poprawkach komisji sejmowej zobowiązuje się 

organizatorów instytucji kultury do rozwiązania z mocy ustawy umów o pracę z dyrektorami 

wszystkich instytucji kulturalnych w kraju w ciągu trzech lat od chwili wejścia jej  w życie 

bez podawania żadnych powodów. Propozycja urynkowienia Kultury przez Ministra Bogdana 

Zdrojewskiego grozi zapaścią kulturalną na wiele lat  szczególnie w mniejszych 



miejscowościach. Wprowadzanie kontrowersyjnych zmian w delikatnej materii instytucji 

upowszechniania kultury w okresie pełzającego kryzysu ekonomicznego spowoduje 

ograniczenie środków na działalność czytelniczą, ma dostępność do nowych książek. W 

sytuacji narastającego spadku czytelnictwa w naszym kraju jest to dobijanie  polskiej kultury 

czytelniczej. Ministerstwo nie radząc sobie z wprowadzaniem skutecznych metod rozwoju 

czytelnictwa stosuje taktykę prowadzenia nieskutecznych kampanii medialnych 

wspierających czytelnictwo, jednocześnie podejmuje  decyzje  o przerzuceniu 

odpowiedzialności za stan polskiej kultury  na samorządy i ograniczając się do prowadzenia 

instytucji centralnych.  Pojawia się wobec tego pytanie o sens  dalszego utrzymywania 

oddzielnego resortu, które nie prowadzi polityki kulturalnej w kraju  nie kreuje polskiej 

kultury i za nią nie odpowiada.  

 

Nasuwa się w tej sytuacji jeszcze kilka pytań kilka pytań: 

 
- 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 w 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 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? 
- na jakich wzorcach została oparta zasada odpowiedzialności zbiorowej kadry kierowniczej, 
która ma ponieść konsekwencje swego merytorycznego zaangażowania? 
- dlaczego nie zostały przygotowane jakiekolwiek standardy określające działalność 
biblioteczną na różnych stopniach organizacji samorządów pomimo apeli od kilku lat do 
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 połączeniu 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 mają  
własną ustawę dlaczego nie pozwolić ją dopracował wspólnie i wprowadzić pod obrady 
sejmu w najbliższych możliwym terminie. 
 

Wobec groźby najpoważniejszej po roku 1990 destabilizacji polskiej kultury 
 i dalszego ograniczenia dostępności do książki narasta w kraju Akcja Oporu 
Społecznego. To już nie bibliotekarze ale mieszkańcy polskich miast i wsi 
jednoznacznie domagają sie wycofania spraw dotyczących bibliotek z projektu 
nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 



i przeniesieniu ich do planowanego projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach.  
W całym kraju pod protestem podpisują się czytelnicy, ludzie doceniający sprawność,  
nowoczesność i szerokie oddziaływanie samodzielnych instytucji kultury jakimi są 
biblioteki. Na listach protestu w obronie bibliotek podpisują się nawet bezdomni. 

Szanowni będzie uchwalony projekt nowelizacji wymienionej ustawy proszę 
o przekazanie do opinii publicznej informacji o zagrożeniach dla bibliotek  
a w konsekwencji dla lokalnych społeczności, o metodach odpowiedzialności  
zbiorowej polegającej na czystce kadrowej w polskiej kulturze, o świadomości 
obywatelskiej nie wyrażającej aprobaty dla polityki kulturalnej resortu kultury i akcji 
protestacyjnej.    
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