Szanowni Czytelnicy
W związku z nierzetelnymi informacjami rozpowszechnianymi w internecie,
dotyczącymi zamiaru likwidacji Filii nr 4 usytuowanej przy ul. Niepodległości 1A w Czeladzi
informuję, że wszelkie działania dotyczące likwidacji bibliotek, w tym jej filii, reguluje art.13
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1479 z późn. zm.)
Na podstawie tych przepisów Rada Miejska w Czeladzi podjęła w dniu 27 listopada 2019r.
uchwałę nr XVII/194/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy O bibliotekach
uchwała ta wraz z u uzasadnieniem podana została do publicznej wiadomości na 6
miesięcy przed planowanym wydaniem aktu o likwidacji (czyli przed dniem 31 maja 2020
r.). Przed upływem tegoż terminu organizator zgodnie z ust.4 ma obowiązek zasięgnąć
opinii w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny, czyli w tym wypadku w Bibliotece
Śląskiej. Obowiązek ten został dopełniony, pismo w sprawie uzyskania opinii zostało
wysłane do Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wszelkie działania w tej sprawie
są zatem zgodne z obowiązującym prawem.
Faktycznym powodem uzasadniającym zamiar likwidacji Filii nr 4 jest bardzo zły
stan techniczny obiektu, w którym jest ona usytuowana. Zastrzeżenia budzą przede
wszystkim: instalacja elektro–energetyczna, zabezpieczenia p.poż., co wiąże się z
bezpieczeństwem użytkowników i obsługi, nieszczelne okna, zużyta stolarka drzwiowa
oraz brak windy lub podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Właścicielem budynku jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa, od której Biblioteka wynajmuje pomieszczenia. Zakres prac
remontowych znacznie wykracza poza bieżące utrzymanie obiektu i dlatego remont nie
może być finansowany z budżetu Miasta. Ponadto cały budynek, w którym usytuowana
jest Filia jest w złej kondycji technicznej.
Z danych statystycznych uzyskanych z Filii nr 4 wynika, że pomimo starań
zatrudnionych tam bibliotekarek z każdym rokiem ubywa w niej czytelników, zmniejsza się
ilość wypożyczonych książek oraz liczba spotkań w bibliotece. Wpływ na taki stan rzeczy
ma między innymi estetyka budynku oraz brak zachęcającej do relaksu przestrzeni.
Oto dane statystyczne Filii nr 4 za lata 2018 i 2019 oraz dla porównania dane Filii nr 1 i
Biblioteki Centralnej:
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FILIA NR 4
8.226
(2019)
8.996
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11.044
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2140
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2125
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Z naszych zbiorów skorzystało w 2019 r. łącznie 5.593 czytelników, odwiedziło biblioteki
66.323 osoby, wypożyczono 154.553 książki.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku likwidacji Filii nr 4 wszystkie materiały
biblioteczne w niej zgromadzone zostaną posegregowane pod kątem dalszej przydatności
do użytkowania i odpowiednio zabezpieczone.
W Bibliotece Centralnej oraz pozostałych filiach bibliotecznych znajduje się bardzo
bogaty i różnorodny księgozbiór, który powinien zadowolić i usatysfakcjonować każdego
czytelnika.
Środki finansowe, które przeznaczane są na utrzymanie samego obiektu
bibliotecznego (Filii nr 4) w ubiegłym roku wyniosły ponad 41 tysięcy zł. (bez wyposażenia
oraz kosztów płacowych) i złożyły się na nie: opłata za czynsz, opłaty za energię
elektryczną, energię cieplną, wodę, wywóz śmieci oraz monitoring. Można zakładać, że w
bieżącym roku koszty te będą wzrastać wraz ze wzrostem wszystkich cen w kraju. Po
likwidacji Filii nr 4 pieniądze te zostaną przeznaczone na zwiększenie księgozbioru, czyli
na zakup nowości wydawniczych lub uzupełnienie klasyki pozostałych bibliotek, ale
również na zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i dorosłych, czyli na spotkania
autorskie, warsztaty i wykłady. Są to działania, do których Biblioteka jest zobligowana w
ramach promocji czytelnictwa i jest na nie ogromne zapotrzebowanie społeczne.
Pragnę zaznaczyć, że w niewielkiej odległości od planowanej do likwidacji Filii nr 4,
bo przy ulicy 1 Maja 27 zlokalizowana jest Biblioteka Centralna, a odległość między
budynkami wynosi 700 metrów. Drogę tę można pokonać spacerem w przeciągu 10 min.,
idąc przez park. Z pewnością tak dogodnych warunków nie mają mieszkańcy innych
dzielnic w naszym mieście.
W roku bieżącym rozpocznie się modernizacja tegoż budynku po to, aby stał się on
miejscem stanowiącym centrum jeszcze szerszej aktywności naszych mieszkańców,
ponieważ pamiętać należy, że Biblioteka pełni ogromną rolę jako swoiste centrum życia
lokalnego w oparciu o dostępność zasobów kulturowych.
W trosce o dotychczasowych czytelników Filii nr 4 zaplanowaliśmy szereg działań.
Dla osób starszych lub z trudnościami w poruszaniu się, korzystających z oferty
bibliotecznej zaplanowanej do likwidacji filii, rozszerzona zostanie prowadzona już akcja
„książka na telefon”. Znamy środowisko czytelnicze, wiemy jaka grupa osób zechce z tej
opcji skorzystać i jesteśmy gotowi do takiego działania. Do tej akcji została zaproszona
także grupa wolontariuszy, działająca przy Uniwersytecie III Wieku oraz jak zawsze gotowi
do pracy, pomocni i zaangażowani pracownicy biblioteki i stażyści współpracujący z
jednostką.
W stosunku do dzieci ze szkoły i przedszkola zlokalizowanych najbliżej Filii nr 4
podjęto współpracę z ich dyrektorami w zakresie określenia zasad łatwego dostępu m.in.
do lektur szkolnych, książek przeznaczonych dla młodego czytelnika w celu zaspokajania
oraz rozbudzania jego potrzeb czytelniczych. W dalszym ciągu kontynuowane będą lekcje
biblioteczne, a młodzi czytelnicy ze szkoły i przedszkola będą mogli uczestniczyć we
wszystkich działaniach artystyczno-edukacyjnych oferowanych przez Centralę MBP.
Mając na uwadze, że biblioteki powinny spełniać standardy dotyczące rozwiązań
architektonicznych, lokalizacyjnych i wizualnych, a przede wszystkim myśląc o swoich
mieszkańcach podjęte zostały już działania zmierzające do uruchomienia w części nowo
rewitalizowanego budynku Cechowni na terenie byłej Kopalni Saturn (odległość od
obecnej Filii nr 4 to ok. 10-15 minut w przypadku komunikacji pieszej) nowoczesnej filii
bibliotecznej m.in. z wypożyczalnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnią ogólną wraz
z czytelnią regionalną oferującą materiały biblioteczne o Czeladzi, Zagłębiu Dąbrowskim,
Śląsku oraz tradycjach górniczych i przemysłowych. Z pewnością będzie to filia

znakomicie wyposażona i dostosowana do oczekiwań wszystkich grup odbiorców.
Stworzona zostanie przestrzeń do przyjaznego korzystania ze zbiorów (książki, narzędzia
edukacyjne i inne media) dostosowana do potrzeb naszych czytelników. Uruchomienie
planowane jest na pierwszą połowę 2022 r. Nowa placówka pełnić będzie zadania w
zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb i aspiracji czytelniczych w
nowoczesnych i bardzo przyjaznych warunkach.
Jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi zapewniam, że celem
wszelkich działań reorganizacyjnych jest poprawa jakości i standardów funkcjonowania
Biblioteki w naszym mieście a nie zamiar działania na szkodę mieszkańców.
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