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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator może dokonać
połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Na 3 miesiące przed dniem wydania aktu
o połączeniu lub podziale biblioteki organizator obowiązany jest podać do publicznej wiadomości
informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany
statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Połączenie,
podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje
po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad
działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.

Uzasadnieniem do podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji filii jest nie spełnianie minimalnych
standardów, jakie winny spełniać współczesne placówki biblioteczne zaspakajające potrzeby
społeczeństwa informacyjnego.

Lokal Filii nr l znajduje się na niskim parterze budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 17.
W obecnej chwili nie spełnia standardów placówek kultury XXI wieku. Lokal ulega procesowi
zagrzybiania, oraz czuć w nim nieprzyjemny zapach. Z tego też względu nie zachęca do odwiedzin
czytelników. Ograniczony czas pracy i godz. otwarcia (2 razy w tygodniu) oraz brak możliwości
prowadzenia aktywniejszej działalności kulturalnej nie stanowi ciekawej oferty dla lokalnej
społeczności. Od lat odnotowuje się spadek liczby czytelników i liczby wypożyczeń.

Lokal Filii nr 2 znajduje się na parterze budynku komunalnego przy ul. Wolności 17. Działalność
prowadzona jest w jednym pomieszczeniu ogrzewanym elektrycznie, co powoduje wysokie koszty
utrzymania. Z uwagi na brak miejsca na zajęcia czytelnicze z dziećmi, filia obsługuje jedynie
czytelników dorosłych.

Dotychczasowi czytelnicy korzystający z księgozbiorów filii, nie zostaną pozbawieni dostępu do
nich, ponieważ pozycje książkowe z likwidowanych filii zostaną, po przeprowadzeniu niezbędnej
selekcji włączone do księgozbioru Biblioteki Głównej MBP. Ponadto obie filie usytuowane są
w niedalekiej odległości od innych filii z oddziałami dla dzieci i młodzieży, tj. Filii nr 7 przy
ul. Garncarskiej oraz Biblioteki Głównej MBP przy ul. Grodzkiej 3, która posiada nie tylko większe
i lepsze zbiory, ale dysponuje nieporównywalnie bogatszą ofertą kulturalną dla swych
użytkowników.
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