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 Czas ma swoje prawa, koryguje pewne plany, wprowadza nowe, 

spowalniając i przyspieszając niektóre zamierzenia. Dotyczy to także 

naszej dziedziny życia społecznego jaką jest kultura. Przykładem nowego 

wyzwania jest inauguracja REPUBLIKI KSIĄŻKI – inicjatywy 

zmierzającej do poprawy czytelnictwa w  naszym kraju. Inicjatywa godna 

najwyższego wsparcia i zaangażowania. W imieniu Polskiego Związku 

Bibliotek takiego poparcia udzieliłem dyrektorowi Biblioteki Narodowej, 

Panu Tomaszowi Makowskiemu. 

 Pragnę jednak prosić Pana Ministra  o informację jaki jest tok 

dalszych prac w związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Interesuje mnie wymiar czasowy 

dalszych procedur. W wersji projektu z 16 września br. tejże ustawy 

znajdującym się na stronie Waszego Ministerstwa pojawił się zapis 

dotyczący bibliotek w następującej treści: 

 
„3.3.2. Łączenie bibliotek z innymi formami organizacyjnymi 
działalności kulturalnej 
Proponuje się uchylenie przepisów zakazujących łączenia bibliotek z 
innymi instytucjami niż inne biblioteki. Rozwiązanie polegające na 
funkcjonowaniu biblioteki np. w ramach ośrodka kultury może być 
rozwiązaniem bardziej efektywnym i tańszym dla organizatora. 
Warunkiem możliwości połączenia bibliotek z innymi formami 
organizacyjnymi instytucji kultury winien być brak uszczerbku dla 
dotychczas realizowanych zadań. Proponuje się zmianę art. 13 ust. 7 
ustawy o bibliotekach polegającą na umożliwieniu łączenia bibliotek z 
innymi formami organizacyjnymi działalności kulturalnej pod  warunkiem, 
że takie połączenie odbędzie się bez uszczerbku dla dotychczasowych 
zadań biblioteki. Rozwiązanie to jest spójne z koncepcją umożliwiającą 
funkcjonowanie instytucji łączących różne formy prowadzenia 
działalności kulturalnej (zob. 3.1.10.).  
 
W proponowanym zapisie brak jednoznacznej informacji, że decyzja  
o połączeniu wymaga zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Taka jednoznaczna deklaracja padła z ust Pana Ministra w dniu 13 
stycznia 2010 roku w czasie spotkania konsultacyjnego ze środowiskiem 
bibliotekarskim w gmachu ministerstwa i została ona publicznie 
potwierdzona na konferencji prasowej. Ta deklaracja była 
 



warunkiem akceptacji  porozumienia przedstawicieli Polskiego Związku Bibliotek biorących 

udział w spotkaniu i taka deklaracja została przekazana do wszystkich bibliotek w Polsce. 

Pisały także o tym media centralne. 

W piśmie z dnia 6 lipca  2010 (DMP/10/AG) Pani Dyrektor Zina Jarmoszuk  poinformowała 

mnie , że „proponuje się zmianę art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach polegająca na 

umożliwieniu łączenia bibliotek z innymi formami organizacyjnymi działalności kulturalnej pod 

warunkiem, że takie połączenie odbędzie się bez uszczerbku dla dotychczasowych zadań 

biblioteki oraz pod warunkiem wydania zgody przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz właściwej biblioteki 

wojewódzkiej. Proponuje się także zmianę art. 13 ust.2 polegająca na wydłużeniu okresu 

podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia biblioteki z 3 do 6 

miesięcy. 

W projekcie z 16 września brak jest zapisów o propozycji zmian w ustawie 

 o bibliotekach o warunku zgody na połączenie zależnym od Pana Ministra a także 

brak zapisu o zmianie art. 13 ust 2 ustawy o bibliotekach.  

 Nie wyobrażam sobie aby odstępstwo od tej zmiany odbyło się bez powiadomienia 

środowiska bibliotekarskiego i Polskiego Związku Bibliotek bez uzasadniania ze strony 

Ministerstwa. Byliśmy sygnatariuszami umowy społecznej z konkretnymi warunkami. Jako 

strona tych uzgodnień, jestem przekonany, że jesteśmy traktowani  jako partnerzy i warunki, 

których w projekcie zmian nie ma, znajdują się w innych dokumentach związanych  

z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub  

w nowelizacji ustawy o bibliotekach. 

 Bardzo proszę Pana Ministra o wyjaśnienie wskazanych wyżej wątpliwości, ponieważ 

nasze stowarzyszenie spotyka się coraz częściej z głosami zaniepokojenia  

z bibliotek z całego kraju. Chcielibyśmy uniknąć  sytuacji, która miała miejsce dokładnie rok 

temu. 

 

 

  

       Prezes Polskiego Związku Bibliotek 

 

  Jan Krajewski 

 

 

Chełmża, 8 grudnia 2010  

 

 


