
A P E L  Nr XVII/4/2011 

RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU 

dnia 23 listopada 2011 r. 

skierowany do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa 

Małopolskiego „o nie likwidowanie filialnej Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku”, będącej 

częścią składową Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie”. 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik 

Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2007 r. Nr 468 poz. 3091 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Brzesku apeluje do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu 

Województwa Małopolskiego o zaniechanie działań związanych z likwidacją Filii Biblioteki 

Pedagogicznej w Brzesku, będącej częścią składową Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 

Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku istnieje od 54 lat i żadne zmiany ustrojowe nie 

zagroziły jej bytowi. Nigdy placówki takiego typu jak biblioteki, świetlice czy domy kultury, nie 

przynosiły dochodu, zawsze były, są i będą deficytowe, niezależnie od tego przez jaki podmiot 

są, czy będą prowadzone. Stworzono je po to, aby móc szerzyć, popularyzować i rozwijać 

czytelnictwo i kulturę, tutaj - najbliżej obywatela, tutaj w naszej „Małej Ojczyźnie”.  

Szczególną rolę przypisano Bibliotekom Pedagogicznym włączając w zakres ich zadań min:  

 wspieranie wszelkich form edukacji i samokształcenia, w tym samodoskonalenia 

ustawicznego, 

 udzielanie wszechstronnej informacji bibliotecznej i bibliograficznej na poziomie 

naukowym, 

 gromadzenie zbiorów popularno-naukowych i naukowych w tym szerokiego spektrum 

podręczników akademickich, 

 doradztwo metodyczne i warsztatowe dla bibliotekarzy szkolnych. 

Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do źródeł wiedzy fachowej, do osiągnięć 

współczesnej nauki, do dziedzictwa kulturowego. Pełnią one niezwykle ważną rolę. 

Zbiory biblioteczne są dostępne dla każdego chętnego użytkownika, który poszukuje 

wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Dlatego, ze zgromadzonych w brzeskiej filii książek, 

roczników czasopism korzystają nauczyciele oraz uczniowie wszystkich typów szkół z terenu 

Brzeska i powiatu brzeskiego, studenci różnych uczelni, pracownicy szerokiego spektrum 

administracji, służby zdrowia, służb mundurowych, osoby starsze, entuzjaści edukacji 

ustawicznej. Rocznie obsługiwanych jest około 13 tysięcy osób, którym udostępnia się ponad  

31 tysięcy książek i czasopism.  
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Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku spełnia standardy placówki nowoczesnej 

organizacyjnie. Posiada skomputeryzowaną obsługę zbiorów, katalogi dostępne „on line”  

oraz znakomicie wykształconą kadrę pracowników. To wyznaczniki, których nie sposób 

pominąć ! Wiedzą o tym wszyscy, którzy korzystali ze zbiorów tej placówki.  

Czy teraz 13 tysięcy osób będzie musiało dojeżdżać do Biblioteki Pedagogicznej w 

Tarnowie, aby móc skorzystać z literatury fachowej?  

Czy zostanie odebrana im możliwość skorzystania tutaj, na miejscu z niezbędnej 

literatury fachowej i pomocy wykształconej kadry? 

Corocznie setki osób z terenu gminy i powiatu podnosi swoje kwalifikacje, podejmując studia 

lub inne formy dokształcania w trybie zaocznym, kosztem ogromnych wyrzeczeń, łącząc naukę  

z pracą zawodową. To właśnie dla nich dalsze funkcjonowanie Filii Biblioteki Pedagogicznej  

w Brzesku jest niezbędne. 

RADA MIEJSKA w BRZESKU a p e l u j e do SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO oraz do ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA o nie likwidowanie FILII 

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ w BRZESKU, zważywszy na wyżej przedstawione 

argumenty. 

Mamy nadzieję, iż organy Samorządu Województwa Małopolskiego pozytywnie 

ustosunkują się do przedmiotowego wniosku i wsłuchają się w głos 13 tysięcy osób 

korzystających z biblioteki oraz mieszkańców miasta i gminy Brzesko, mając przy tym na 

uwadze zapis ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz. 539 z późn.zm), iż 

„ Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. 

Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.” 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

 

 


