UCHWAŁA NR XXX/186/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w
miejscowościach Radochów i Trzebieszowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz.
446 ) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z
2012 r. Poz. 642 z późn. zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. zamierza się dokonać likwidacji dwóch Filii Biblioteki Centrum Kultury i
Rekreacji w Lądku-Zdroju zlokalizowanych w Radochowie i Trzebieszowicach.
§ 2. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji filii wraz z uzasadnieniem zostanie podane do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, w siedzibie
głównej i w siedzibach filii Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji oraz poprzez umieszczenie na stronie
internetowej biblioteki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 3. Akt o likwidacji Filii w Radochowie i w Trzebieszowicach podjęty zostanie po upływie 6 miesięcy od daty
podania treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki

Id: D4FA2235-673B-4051-952B-EBE194DAD0CE. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Celem likwidacji Filii Biblioteki CKiR jest przekształcenie ich w punkty biblioteczne. Docelowo ma to
przyczynić się do rozwoju czytelnictwa w gminie Lądek-Zdrój i zwiększyć aktywność społeczno-kulturalną
mieszkańców wsi.
1.Punkty biblioteczne jawią się jako nowoczesna i dynamiczna forma organizacyjna dla rozwoju czytelnictwa
i animacji inicjatyw społeczności lokalnych.
2.Ponieważ punkt biblioteczny powstaje z inicjatywy mieszkańców danej społeczności (wioski, dzielnicy,
przysiółka) możliwa jest lepsza, wnikliwsza i dokładniejsza diagnoza potrzeb danej społeczności w zakresie
ich potrzeb czytelniczych (kulturalnych i społecznych).
3.Możliwe jest także lepsze zabezpieczenie księgozbioru (w magazynach centralnej biblioteki) oraz szerszy
dostęp do niego (czytelnicy punku korzystają z księgozbioru całej biblioteki a nie tylko filii).
4. Brak obciążeń formalnych (tytuł własności obiektu, wymagalne kwalifikacje pracowników) powodują,
że punkt biblioteczny jest mobilniejszy a jego lokalizacja będzie zawsze potencjalnie dogodniejsza (dużo
łatwiej ją, w razie potrzeby, zmienić i dostosować do potrzeb). Punkt może być zlokalizowany praktycznie
wszędzie – w miejscu ważnym, centralnym czy – po prostu – dostępnym dla mieszkańców, gdzie są
dogodne warunki do udostępniania książek: w świetlicy, na plebanii, w sklepie czy w mieszkaniu sołtysa.
5.Ponieważ może być prowadzony przez wolontariusza – przyczynia się do rozwoju ruchu
wolontariackiego, postaw prospołecznych i aktywizacji mieszkańców oraz polepszenie współpracy między
mieszkańcami.
6.Ostatecznie punkt biblioteczny umożliwia
·lepszy kontakt z czytelnikami,
·lepszą diagnozę potrzeb i
·stymulować może rozwój czytelnictwa.
DIAGNOZA OBECNEGO STANU:
Filie biblioteczne – ten model czytelnictwa nie sprawdza się w nowoczesnej rzeczywistości – i w efekcie
ogranicza dostępność książek dla mieszkańców – nawet w miejscowościach, w których są zlokalizowane
obecne filie.
Wymogiem jest aby filia była zlokalizowana w budynku, który formalnie należy do filii (punkt może być
zlokalizowany gdziekolwiek). Zły stan techniczny obecnych budynków powoduje, że księgozbiór jest narażony
na niszczenie z powodu wilgoci, braku ogrzewania, grzyba.
Braki kadrowe (pracownikiem filii MUSI być wykwalifikowany bibliotekarz – punkt zaś prowadzić może
wyszkolony wolontariusz) spowodowały, że od długiego już czasu obie filie są zamknięte do odwołania (warto
zaznaczyć, że dotychczas nie spotkało się to z protestem czy negatywnymi reakcjami mieszkańców).
Księgozbiór musi być przyporządkowany do danej filii – powoduje to, że wybór pozycji czytelniczych staje
się ograniczony.
Ograniczenia formalne związane z powoływaniem i prowadzeniem filii powodują także, że ich działalność
jest z natury niejako „limitowana” i ograniczona ilościowo – punktów bibliotecznych może być dowolna ilość
(w zależności od potrzeb i inicjatywy mieszkańców).
Poważne ograniczenia organizacyjne przekładają się na ograniczenia ekonomiczne: koszty związane z
prowadzeniem filii stają się niewspółmierne do rezultatów zwłaszcza w porównaniu z dużo tańszymi punktami
bibliotecznymi.
Wszystkie powyższe czynniki składają się na spadek czytelnictwa (pomimo wyraźnego zawyżania statystyk
w latach ubiegłych).
CZYNNOŚCI FORMALNO PRAWNE
1. Sierpień 2016 – Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych. Konieczność
takiej Uchwały wynika z wymogów Ustawy o Bibliotekach: zamiar likwidacji Filii podaje się do wiadomości

Id: D4FA2235-673B-4051-952B-EBE194DAD0CE. Podpisany

Strona 1

publicznej 6 miesięcy przed planowaną likwidacją.
2. Pozyskanie opinii Biblioteki Powiatowej jako biblioteki sprawującej nadzór merytoryczny.
3. Wstępna inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów w filiach.
4. Marzec 2017 – UCHWAŁA Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych.
5. Formalna inwentaryzacja zbiorów – przekazanie ich do centralnej biblioteki w Lądku-Zdroju;
udostępnienie zbiorów z nieczynnych obecnie filii czytelnikom
6. Kwiecień 2017 – akcja konsultacyjna dla mieszkańców w sprawie udostępniania zbiorów czytelniczych w
punktach bibliotecznych.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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