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Serdecznie dziękuję za przedstawienie stanowiska Pana Ministra 
w piśmie z dnia 17 styczna br. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że w treści 
pisma znalazło się prawdopodobnie przekłamanie dotyczące konkretnej 
ustawy. Z pewnością chodzi o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej a nie o ustawę o bibliotekach, na którą Pan 
Minister się powołuje. 
            Pragnę Pana zapewnić Pana Ministra, że Zarząd Polskiego 
Związku Bibliotek w marcu br. z dużą uwagą przeanalizował 
przedstawione stanowisko.   
           Faktem jest, że w ostatnich latach następuje znaczne zmniejszenie 
czytelnictwa w naszym kraju co może świadczyć także  o zbyt małej  
skuteczności  samych bibliotek. Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że w 
stosunku do wielu innych krajów europejskich  istnieje w Polsce 
stosunkowo duża sieć bibliotek publicznych, szkolnych oraz 
pedagogicznych. Jest sprawa oczywistą, że Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem tylko dla Biblioteki 
Narodowej a stan pozostałych bibliotek publicznych zależy przede 
wszystkim od administracji samorządowej.  
 Pragniemy jednak zauważyć, że nieskuteczność w zakresie 
czytelnictwa jest wypadkową wielu czynników i doszukiwanie się winy   
wyłącznie u bibliotek jest wysoce krzywdzące.  Ważnym czynnikiem jest 
rozwój czytelnictwa internetowego, którego statystyk nikt na większą 
skalę nie prowadzi a fałszuje ono ogólny obraz czytelnictwa. Od dwóch 
lat istotne  znaczenie ma także drastyczne ograniczenie środków 
centralnych na wspomaganie zakupów księgozbiorów. Brak nowości w 
bibliotekach działa jak papierek lakmusowy i niezwłocznie odbija się na 
statystykach czytelniczych. Oczywiście  przyczyn tej sytuacji można 
szukać także w innych miejscach w tym także w bibliotekach 
(konieczność podwyższanie kompetencji, poprawa bazy, wyposażenia, 
etc). 
 Pomimo wielu potencjalnie niewykorzystanych możliwości przez 
samych bibliotekarzy pragniemy podkreślić, że formy prowadzonej 
działalności bibliotek w naszym kraju wykraczają daleko poza 
standardową działalność bibliotek krajów Europy Zachodniej. Dlatego 
nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że dotychczas prowadzona 
działalność polega w polskich bibliotekach wyłącznie na udostępnianiu 
zbiorów. Jeśli dotyczy to jakiejś części bibliotek to reorganizacja w 
postaci połączenia z domem kultury tym bardziej nie poprawi tej sytuacji.  
  Panie Ministrze, Zarząd Polskiego Związku Bibliotek z dużym 
szacunkiem i nadzieją odnosi się do Pana zapewnienia, że intencją resortu  
jest wzmocnienie i rozwój bibliotek. oraz wprowadzenie zabezpieczenia   
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 w formie zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na połączenie biblioteki z inną 
instytucją. Ze względu jednak na nasze wątpliwości prosimy o informację  na jakich 
podstawach  prawnych takie prawo do Pana decyzji byłoby oparte? Jaka byłaby  forma  
zabezpieczenia przed nie respektowaniem  tego obowiązku przez samorządy. Praktyka 
wskazuje, ze nie przestrzeganie prawa nie jest czymś wyjątkowym w naszym kraju, także  
kulturze,  czego przykładem jest chociażby fakt  niepowoływania bibliotek powiatowych 
mimo obligatoryjnego zapisu ustawowego czy przykłady łamania  dotychczas istniejącego 
zakazu łączenia bibliotek. W obu przypadkach od wielu lat resort nie jest w stanie skutecznie 
przeciwdziałać temu zjawisku.  

Panie Ministrze z uwagi na fakt, że w niektórych regionach pracownicy bibliotek 
wojewódzkich od lat nie odwiedzają bibliotekach samorządowych niższych szczebli i ich 
wiedza  często ogranicza się do danych statystycznych, Zarząd PZB prosi aby prawo 
opiniowania w tych incydentalnych przypadkach wniosków o łączenie miały biblioteki 
powiatowe, które znajdują się bliżej gminnych samorządów i posiadają bardziej obiektywną 
wiedzę o faktycznej sytuacji instytucji kultury danego samorządu jak i również 
o przesłankach, które takim wnioskiem mogą kierować. Pragnę także nadmienić, że na 
spotkaniu konsultacyjnym w styczniu br. wnioskowałem aby prawo opiniowania  miały 
najważniejsze organizacje bibliotekarskie: Polski Związek Bibliotek oraz Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich na co Pan Minister wyraził wówczas zgodę. 

Pragnę poinformować również Pana Ministra, że Zarząd naszego stowarzyszenia 
podjął decyzję o konieczności nawiązania współpracy z organizacjami samorządowymi  
w celu wzajemnej wymiany informacji oraz poszukiwania płaszczyzny współdziałania. 
Byłbym Panu wdzięczny za włączenie  przedstawiciela ministerstwa do przyszłej formuły 
kontaktów. 
   

 
Z wyrazami szacunku 

 
Prezes Polskiego Związku Bibliotek 
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