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Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bibliotek wyraża sprzeciw wobec 

zapisu w projekcie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

pozwalającego na łączenie bibliotek z innymi podmiotami. Aktualny zapis zakazujący łączenia 

bibliotek z innymi instytucjami został wprowadzony w wyniku negatywnych przykładów 

działao samorządów, które w sposób dowolny i niejednokrotnie bezzasadny dokonały de 

facto likwidacji bibliotek, spychając je do roli podrzędnych komórek nie mających 

osobowości prawnej,  pozbawionych  wpływu na kształtowanie własnej roli i funkcji, oraz   

rozwój zgodny z wymogami społeczeostwa informacyjnego. Negatywne skutki tych połączeo 

funkcjonują do dzisiaj. Biblioteki, które znalazły się w strukturach nowych podmiotów 

przestały się w większości rozwijad i nie są  stanie zaspokajad potrzeb czytelniczych, 

edukacyjnych i informacyjnych   lokalnych społeczności . W sytuacji spadku czytelnictwa, 

drastycznego obniżenia dotacji paostwowych na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych , 

stworzenie podstaw prawnych umożliwiających utratę podmiotowości przez  biblioteki jest 

działaniem godzącym w żywotne interesy polskiego społeczeostwa,   ograniczającym dostęp  

do czytelnictwa, edukacji i informacji. Ośmielamy się przypomnied ,że konstytucyjnym 

obowiązkiem Paostwa było i będzie zapewnienie obywatelom  szerokiego dostępu do 

czytelnictwa i informacji. To także podstawowy wymóg sprostania wymogom współczesności 

w  rozwijającej się Europie. Natomiast obecnie w  okresie pełzającego kryzysu ,obowiązkiem 

Rządu jest zapewnid ochronę szeroko pojętej Kultury, w której biblioteki zajmują szczególne 

miejsce. Wszelkie zmiany prawne dotyczące podstaw ich działalności, grożą 

niepowetowanymi następstwami, które będą nie do naprawienia.  

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Bibliotek zwraca się do Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu  i Parlamentu z wnioskiem o wycofanie zapisu z 

projektu  Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , który pozwoli na 

łączenie bibliotek z innymi podmiotami prawnymi. Walne Zgromadzenie Członków PZB 

zaleca Zarządowi  podejmowanie wszelkich działao, które mogą przyczynid się do 

zaniechania powyższego zapisu. 

Walne Zgromadzenie Członków PZB zwraca się z apelem do wszystkich organizacji 

bibliotekarskich, pracowników bibliotek, związków zawodowych, organizacji i podmiotów 

związanych z obszarem książki, czytelnictwa i upowszechniania informacji o wsparcie i 

szerokie informowanie społeczeostwa, mediów, przedstawicieli władz parlamentarnych o 

skutkach ograniczenia usług czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, które przyniesie 

niekorzystna zmiana cytowanej ustawy. 

 


