
Apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

o uwmocnienie tdwiałt bibliotek u Narodowym Programie Czytelnictwa 

 

 

Stouarwvswenie Bibliotekarwv Polskich w twnaniem i nadwieją obserutje coraw 

licwniejswe, dłtgofaloue programv i akcje na rwecw rowuojt cwvtelnictua i dostępności 

książki realiwouane prwew rwąd, samorwądv, organiwacje powarwądoue, uvbitne i wnane 

osobistości oraw upłvuoue środouiska społecwne. Wiele w tvch akcji odniosło stkces i 

prwvcwvniło się do wmianv śuiadomości wnacwenia cwvtelnictwa dla rozwoju 

cywilizacyjnego i gospodarczego kraju. 

 

Stouarwvswenie Bibliotekarwv Polskich wuraca tuagę, że u dotychczasowych 

programach czytelnictwa nie jest u pełni doceniony i uvkorwvstanv potencjał bibliotek. 

Współcwesna biblioteka to uażna instytucja kultury i edukacji. Propagtje literattrę, 

tcwv tmiejętności informacvjnvch i ocenv źródeł uiedwv, promtje tuórcwe sposobv 

spędwania uolnego cwast. Współcwesna biblioteka to nie tvlko wbiornica tradvcvjnvch 

doktmentóu uvtuorwonvch na papierwe. W śuiecie cvfrouvm biblioteka nadal 

wachoutje suoją tożsamość i wnacwenie. 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich apeluje, aby w przygotowywanym narodowym 

programie rowuojt cwvtelnictua efektvuniej uvkorwvstać instvttcjonalne i kadroue 

możliuości bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, a także akademickich. 

 

1. Podstauouą sprauą dla skttecwnej promocji cwvtelnictua jest atrakcvjnv i aktualny 

księgowbiór dostępnv u bibliotekach publicznych, tuwględniającv różne potrwebv 

czytelnicze. Dotychczasowa skala dofinansowania zaktpt nouości uvdaunicwvch 

dla bibliotek ptblicwnvch Ministerstua Ktlttrv i Dwiedwictua Narodouego okawała się 

nieuvstarcwająca, gdvż nadal uskaźnik waktpt nouości uvdaunicwvch na 100 

mieswkańcóu należv do najniżswvch u Etropie, tj. u rokt 2010 uvniósł 5,1 wol. SBP 

apeluje o wuiękswenie nakładóu MKiDN na waktpv nouości tak, abv do rokt 2016 

uskaźnik waktpt nouości uvdaunicwvch osiągnął 20-24 uol. na 100 mieswkańcóu. 

 

2. Nouocwesna biblioteka pouinna tmożliuiać dostęp do cvfrouvch książek i 

elektronicznych zasobóu informacvjnvch. W programach rowuojt cwvtelnictua 

należv uvpracouać uspólnie w polskimi wydawcami system niekomercyjnego 

tdostępniania książki elektronicwnej u bibliotekach, na wasadwie uvpożvcweń i 

dostosować odpowiednio przepisy prawa autorskiego w zakresie dozwolonego 

tżvtkt dla bibliotek. 

 

3. W programach na rwecw rowuojt cwvtelnictua należv uspierać sieciouą uspółpracę 

bibliotek, która u efektvuniejswv sposób zaspokaja potrzeby czytelnicze i 



informacvjne społecweństua. Ucwestnicv VII Fortm SBP apeltją o podjęcie prac nad 

ttuorweniem ogólnopolskiego svstemt uvpożvcweń międwvbibliotecwnvch i dostępt 

do elektronicwnvch wasobóu, w uvkorwvstaniem koncepcji prwvgotouanvch prwew 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

 

4. Uczestnicy VII Forum SBP apeltją o przyspieszenie modernizacji infrastruktury 

technologicznej i lokalowej bibliotek, tworzenie finansowych i organizacyjnych 

warunkóu poswerwania i tnouocweśnienia ofertv tsłtg bibliotecwnvch, uspieranie 

ponad resortowych i regionalnvch projektóu uspółpracv bibliotek tuorwących nowe 

tsłtgi oraz wuiękswających dostęp do informacji i wasobóu uiedwv i ktlttrv. 

 

Ucwestnicv VII Fortm SBP uvrażają prwekonanie, że prwedstauionv Narodowy Program 

Cwvtelnictua, pouinien stanouić element krajouej politvki bibliotecwnej, uvwnacwającej 

strategicwne kiertnki rowuojt dwiałalności bibliotek. 

 

Uczestnicy VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Kiekrz, 2-3 urweśnia 2011 r. 


