Uzasadnienie
do projektu uchwały
w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Niniejszy projekt uchwały dotyczy dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr.
Władysława Biegańskiego w Częstochowie w związku z planowanym połączeniem księgozbiorów Filii nr
7 i z częściową zmianą lokalizacji tej placówki.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642, zm. poz. 908, 2013 r.
poz. 829) nakłada na gminę jako organizatora biblioteki publicznej obowiązek podania do publicznej
wiadomości informacji o zamiarze dokonania zmian w statucie instytucji w części dotyczącej zakresu
działania i lokalizacji filii bibliotecznych
na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o dokonaniu
stosownych zmian statutowych.
Filia nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego składa się z dwóch wypożyczalni
funkcjonujących w dwóch odrębnych miejscach: Wypożyczalnia dla Dorosłych mieści się w lokalu w bloku
mieszkalnym przy Alei Pokoju 15/17; Wypożyczalnia dla Dzieci – w lokalu w bloku mieszkalnym przy
Alei Pokoju 16. Połączone księgozbiory miałyby funkcjonować w pomieszczeniach zajmowanych obecnie
przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i w bezpośrednio sąsiadujących z tą Wypożyczalnią lokalach,
w których do końca 2016 r. działały punkty usługowe. Biblioteka uzyskała od ZGM "TBS" zgodę na
wynajem zwalnianych pomieszczeń – z przeznaczeniem na prowadzenie w nich działalności statutowej.
Połączenie księgozbioru dziecięco-młodzieżowego z księgozbiorem dla dorosłych ułatwi udostępnianie
użytkownikom tytułów poszukiwanych przez młodych czytelników. Dotychczas osoba korzystająca
z księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych, pytająca o lektury dziecięco-młodzieżowe, kierowana była do
wypożyczalni także funkcjonującej w strukturach Filii nr 7, lecz zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy.
Zapewnienie pod jednym adresem dostępności do księgozbioru nie dla jednej, ale dla wszystkich grup
wiekowych, ma istotne znaczenie zarówno dla samych użytkowników, jak również dla Dyrekcji Biblioteki
w kontekście planowanych działań. Ponadto, biorąc pod uwagę reguły bibliotekarskie, ważne będzie
zyskanie możliwości ujednolicenia inwentarzowego rozproszonych dotąd zbiorów. Biblioteka jest w trakcie
wprowadzania do katalogu on-line opisów zbiorów znajdujących się w zasobach poszczególnych filii.
Projektowane połączenie księgozbiorów Filii nr 7 ujednolici część zapisów w katalogu elektronicznym
Biblioteki Publicznej.
Istotny jest również fakt, że – o ile lokal, w którym działa Wypożyczalnia dla Dorosłych, poddany był
przed kilkoma laty remontowi - o tyle w pomieszczeniach Wypożyczalni dla Dzieci konieczne jest
przeprowadzenie prac remontowych, wymagających dużych nakładów finansowych. Połączenie
księgozbiorów i funkcjonowanie Filii nr 7 pod jednym adresem pozwoli uniknąć pokrycia kosztów takiego
remontu, a w dalszej perspektywie przyniesie Bibliotece oszczędności, co ma znaczenie przy stale
rosnących kosztach utrzymania i eksploatacji użytkowanych lokali.
Z planowanym zgromadzeniem w jednym miejscu całości zbiorów związane jest przesunięcie
pracowników merytorycznych zapewniających obsługę czytelników w lokalu przy Alei Pokoju 16 do lokalu
przy Alei Pokoju 15/17. Należy podkreślić, że pozostanie to bez wpływu na zmianę aktualnej liczby etatów
w placówce. Jednocześnie nastąpi poprawa dostępności do zbiorów dla wszystkich grup wiekowych,
a kierownictwo Biblioteki zyska możliwość uporządkowania spraw organizacyjno-kadrowych Filii nr 7.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, uznaje się za zasadne podjęcie określonych
przepisami prawa działań zmierzających do wprowadzenia proponowanej zmiany w statucie Biblioteki
Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
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