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Polska/ Konferencja "Biblioteki w Europie - nowe 
możliwości" 

21.09.2004 Warszawa (PAP) - W warszawskiej Bibliotece 
Narodowej odbywa się we wtorek konferencja dla bibliotekarzy pt. 
"Biblioteki w Europie - nowe możliwości". Uczestniczy w niej ponad 
200 bibliotekarzy z całej Polski.  

Konferencję zorganizowała Reprezentacja Komisji Europejskiej w 
Polsce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka 
Narodowa, która jest gospodarzem spotkania. Bibliotekarze 
uczestniczący w konferencji będą mogli uzyskać informacje m.in. 
jak składać wnioski o dopłaty z funduszy UE do prowadzenia 
biblioteki, jak nawiązać współpracę z bibliotekami w innych krajach 
Unii oraz jak wykorzystywać nowoczesne technologie w 
bibliotekarstwie.  

Konferencje otworzył we wtorek rano szef Reprezentacji Komisji 
Europejskiej ambasador Bruno Dethomas. Wykłady poprowadzą 
m.in. Alan Watkin z Wrexham City Council w Wielkiej Brytanii, 
Monika Smoleń z Ministerstwa Kultury, Wiktor Poźniak z Biblioteki 
Kolegium Europejskiego w Natolinie. Konferencja stanowi część 
projektu informacyjnego dla polskich bibliotek publicznych, który 
realizuje obecnie Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. 
Według badań Instytutu Książki i Czytelnictwa BN z 2002 roku 
mamy w Polsce prawie 9 tys. bibliotek i filii, które zatrudniają 
łącznie ok. 17 tys. osób. Największą liczbę bibliotek zarejestrowano 
w Polsce w 1989 roku - było ich ponad 10 tys., wraz z filiami. 
Statystyki wykazują, że na 100 mieszkańców biblioteki publiczne 
odwiedza 19 osób, na wsi ten wskaźnik wynosi 13 na 100 osób.  

Zgodnie z ustawą o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku każda 
gmina, powiat i województwo muszą prowadzić co najmniej jedną 
bibliotekę. Placówki te są finansowane przez władze samorządowe i 
tylko Biblioteka Narodowa korzysta z centralnego budżetu państwa. 
Polska norma zaleca zakup 18 nowych książek na 100 
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mieszkańców, tymczasem w ostatnich latach na 100 mieszkańców 
do bibliotek dociera zaledwie 5,4 nowych książek.  

Zdaniem dyrektora BN, Michała Jagiełły, aby wyprowadzić polskie 
biblioteki z zapaści, przez 10 lat trzeba wydawać na nie około 20 
mln rocznie. "Nadzieją polskich bibliotek są obecnie środki z 
różnych programów realizowanych przez Unię Europejską. 
Bibliotekarze mogą się starać o dopłaty do prowadzenia placówek, 
trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Wtorkowa konferencja ma na 
celu poinformowanie polskich bibliotekarzy o takich możliwościach" 
- podkreślił Michał Jagiełło.  

Trudną sytuację polskich bibliotek dostrzega też resort kultury. 
Minister kultury Waldemar Dąbrowski przeznaczył w tym roku ok. 
10 mln zł z budżetu resortu na zakupy do bibliotek. W ubiegłym 
roku biblioteki otrzymały 4 mln zł. [powrót]  

  

 
  szukaj w:     aktualnościach   znajdź  

 
 © 2005 PAP SA Kontakt | Informacje prawne | Informacje 

Strona 2 z 2Serwis o Unii Europejskiej - PAP SA

2005-06-06http://www.euro.pap.pl/cgi-bin/europap.pl?grupa=1&ID=60092


