
                                                                               Załącznik do Uchwały Nr XLI/333/13 

 Rady Miejskiej w Nisku  

z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

 

A  P  E  L 
 

Rady Miejskiej w Nisku 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego zamiaru likwidacji Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku.  
 

 

 

 Rada Miejska w Nisku stanowczo protestuje przeciwko planowanej 

likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku. 

 Na początku należy wskazać jak doniosłą rolę odgrywają biblioteki 

w Rzeczypospolitej Polskiej, i tak w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 

„Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu 

dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów 

dorobku nauki i kultury polskiej i światowej”. Z przytoczonej normy prawnej 

wynika, iż ustawodawca pragnął podkreślić jak ważną rolę dla społeczeństwa 

spełnia dostęp do biblioteki. 

 Biblioteka w Nisku jest jedną z najważniejszych instytucji dla 

mieszkańców powiatu niżańskiego, korzysta z niej cała społeczność lokalna, 

a przede wszystkim uczniowie, studenci oraz nauczyciele. Jej likwidacja 

miałaby bardzo negatywny wpływ na cały obszar związany z edukacją i kulturą 

społeczeństwa naszego powiatu, m. in. spowodowałaby powstanie wielu 

utrudnień dla osób kształcących się lub poszerzających swoje zainteresowania. 

 Ważnym argumentem za zaniechaniem likwidacji jest to, iż Biblioteka 

Pedagogiczna w Nisku szczyci się dużym zainteresowaniem o czym świadczy 

duża liczba czytelników i wypożyczonych książek. Na terenie Miasta Nisko 

działa Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, Ośrodek 

Zamiejscowy Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, wykładowcy 

i studenci tych uczelni bazują na zasobach posiadanych przez bibliotekę. Osoby 

które dzięki bibliotece kształcą się i poszerzają swoją wiedzę będą zmuszone 

szukać materiałów bibliotecznych, dostępnych dotychczas w tej bibliotece, 

w innych miastach, być może nawet bardzo odległych od ich miejsca 

zamieszkania, co faktycznie może zniechęcić ich do korzystania z bibliotek. 



W art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.) określono, iż każdy ma prawo do nauki, zatem istotne jest, 

iż to prawo poprzez likwidację Biblioteki Pedagogicznej w Nisku spotka się ze 

znacznym ograniczeniem. Edukacja powinna być traktowana priorytetowo 

zarówno przez państwo, jak i całe społeczeństwo.   

W 2010 r. Biblioteka Pedagogiczna w Nisku została gruntownie 

wyremontowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt, jest skomputeryzowana 

i włączona do sieci Prolib. Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę niżańskich 

bibliotek szkolnych, umożliwia mieszkańcom dostęp do bezpłatnego Internetu, 

jest miejscem, gdzie odbywają się warsztaty oraz lekcje biblioteczne, prowadzi 

działalność edukacyjną i kulturalną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą 

i medialną.   

 Rada Miejska w Nisku po przedstawieniu najistotniejszych argumentów 

apeluje o zaniechanie działań zmierzających do likwidacji Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku. 
 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                 Waldemar  Ślusarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


