Stanowisko
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w sprawie
uposażeń bibliotekarzy i pracowników bibliotek wszystkich szczebli

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dużym zaniepokojeniem
śledzi pojawiające się informacje medialne, że Rząd RP nie planuje w 2008 r. regulacji płac
pracowników instytucji kultury, nauki i szkół wszystkich typów, w tym bibliotekarzy.
Polska jest krajem, w którym wskaźniki czytelnictwa literatury innej niż popularna od lat
utrzymują się na bardzo niskim poziomie, nakłady na edukację i naukę też nie należą do
najwyższych, a który mimo to aspiruje do grona krajów rozwiniętych. Dzisiaj rozwój każdego
kraju i społeczeństwa może być dokonany przede wszystkim wysiłkiem ludzi
wykształconych, czytających i swobodnie poruszających się w zalewie informacji, które
niesie współczesna cywilizacja.
Osiągnięcie tego dobrostanu w stopniu porównywalnym do innych krajów UE nie
będzie możliwe bez zasobnych, dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych, publicznych,
naukowych, kompetentnie prowadzonych przez bibliotekarzy-fachowców. Staramy się
pracować tak, aby biblioteka była niezastąpionym ogniwem edukacyjnego ładu w
społeczeństwie demokratycznym, sami ciągle uczymy się i unowocześniamy nasz warsztat
pracy wraz ze zmieniającymi się formami komunikacji społecznej i nowymi technologiami
informacyjnymi. Około 46% pracowników bibliotek legitymuje się wykształceniem
wyższym. Tymczasem informacje zebrane z terenowych ogniw SBP wskazują, że
wynagrodzenie zasadnicze brutto w zawodzie bibliotekarskim jest średnio o 1070 zł niższe od
średniej ogólnokrajowej i kształtuje się następująco:
w bibliotekach publicznych i szkolnych:
•
•

młodszy bibliotekarz (wymagane wykształcenie średnie pomaturalne lub wyższe) – od
995 zł brutto (dane z 2007 r.);
średnia dla stanowisk bibliotekarskich: 1838 zł brutto;

w bibliotekach akademickich:
•
•

absolwent studiów wyższych rozpoczynający pierwsza pracę – średnio 1250 zł brutto;
kustosz z 20-letnim stażem pracy - średnio 1 900 zł brutto.

Sytuacja ta pogarsza się systematycznie wobec braku, od kilku już lat, ustawowych
regulacji uposażeń. Postępująca pauperyzacja środowiska skutkuje rosnącym
niezadowoleniem społecznym. Bibliotekarze kilku uczelni akademickich rozpoczęli akcję
protestacyjną, należy liczyć się z jej eskalacją w perspektywie tego roku akademickiego i
początku następnego.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, będąc najstarszą i największą organizacją
bibliotekarską w Polsce (ok. 8,5 tys. osób), troszczącą się o zapewnienie prawidłowych
warunków wykonywania tego zawodu, w pełni popiera protest bibliotekarzy. Nie chcemy,
zwłaszcza w korzystnym okresie wzrostu gospodarczego, borykać się z ciągłymi trudnościami

finansowymi, kadrowymi i organizacyjnymi, spotykać się z obojętnością instancji
państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.
Apelujemy o:
•
•
•

uregulowania prawne dotyczące minimum środków, które organ założycielski, w tym
samorządowy, powinien przeznaczyć na funkcjonowanie biblioteki;
podniesienie najniższych stawek zaszeregowania stanowisk bibliotekarskich w
tabelach wszystkich resortów;
przeznaczenie środków finansowych na tegoroczną regulację uposażeń dla
bibliotekarzy w zakresie porównywalnym z innymi grupami sfery budżetowej.

Zaniechanie inwestycji w bibliotekarstwo, postępująca pauperyzacja bibliotekarzy,
skutkująca negatywną selekcją do zawodu, oznacza dla szerokich rzesz polskiego
społeczeństwa ograniczenie swobodnego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do wiedzy i
informacji na poziomie, który odpowiada wyzwaniom XXI wieku.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich chce współpracować z władzami państwowymi i
samorządowymi, które rozumieją rolę bibliotek w procesie edukacji, szczególnie w małych
ośrodkach oraz wśród grup zagrożonych wykluczeniem cywilizacyjnym. Zdecydowanie
sprzeciwiamy się obecnej sytuacji, w której brak konkretnych działań utrudnia rozwój
kulturowy i cywilizacyjny całego społeczeństwa.
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