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Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z uznaniem ocenił 

dotychczasowe  inicjatywy  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  wspierające 

środkami z budżetu państwa rozwój bibliotek publicznych w Polsce. Realizowany od 2005 

roku program dofinansowania zakupu nowości wydawniczych w bibliotekach publicznych w 

wysokości  od  30  mln  zl  w roku 2005 do 28,5  mln  zł  roku 2008 przyniósł  spodziewane 

rezultaty.  Zaopatrzenie  bibliotek  publicznych  w  nowości  wydawnicze  uległo  znacznej 

poprawie,  a  wskaźnik  zakupu  książek  na  100  mieszkańców wzrósł  z  5,1  woluminów  na 

jednego mieszkańca w roku 2003 do 9,5 w roku 2007. Przypominamy, że to nadal jeden z 

najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Zalecany przez międzynarodową organizację 

IFLA poziom zakupów  nowości  wydawniczych  w  bibliotekach  publicznych  wynosi  20,0 

książek na stu mieszkańców.

Z ogromną nadzieją środowisko bibliotekarskie przyjęło nowy program Biblioteka+ 

ogłoszony w roku 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla 

bibliotek wiejskich i położonych w gminach miejsko-wiejskich. Doceniamy także najnowszą 

inicjatywę  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  podjętą  w  kwietniu  2009  r– 

wyodrębnienie nowego programu ”Infrastruktura bibliotek” przeznaczonego na modernizację 

lokali  bibliotecznych  i  stworzenie  niezbędnej  infrastruktury  zapewniającej  czytelnikom 

dogodne warunki korzystania z usług bibliotek publicznych.

Te bardzo oczekiwane przez biblioteki i ich użytkowników inicjatywy Ministerstwa 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego dają  szansę na zmianę w ciągu kilku najbliższych lat 

wizerunku  bibliotek  publicznych,  zwłaszcza  tych  wiejskich  i  działających  w  małych 

miejscowościach.  Warunkiem  spełnienia  rozbudzonych  nadziei  jest  odpowiedni  poziom 



finansowania zapowiadanych działań.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z niepokojem przyjęło decyzję Pana Ministra 

zmniejszającą  dotację na zakup nowości  wydawniczych  dla  bibliotek  publicznych  w roku 

2009 do 10 mln zł, tj. aż o 64,91% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Znane nam są 

przyczyny  redukcji  wydatków  we  wszystkich  resortach.  Zwracamy  jednak  uwagę,  że 

zmniejszenie dofinansowania ze środków MKiDN tego programu będzie miało długofalowe 

negatywne skutki dla rozwoju bibliotek publicznych i stanu czytelnictwa w Polsce.

Uczestnicy  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich 

apelują  do  Pana  Ministra  o  kontynuowanie  wszystkich  programów  zapewniając  im 

odpowiednio wysokie finansowanie.

Inwestowanie  w  biblioteki  publiczne  jest  najbardziej  efektywnym  sposobem 

wspierania  rozwoju  edukacji,  kultury  i  nauki  w  społeczeństwie  wiedzy,  czego  dowodzą 

przykłady w innych krajach europejskich, a także najnowsza wiedeńska deklaracja organizacji 

EBLIDA  i  NAPLE  zwracająca  uwagę  Komisji  Europejskiej  na  wzrastające  znaczenie 

bibliotek publicznych w społeczeństwie wiedzy.
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