Załącznik do
uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXIV/366/12
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Stanowisko Rady Miasta Piekary Śląskie wobec Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego nr 3078/2101/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 w sprawie
zaakceptowania wniosków dyrektorów pedagogicznych bibliotek
wojewódzkich prowadzonych przez Województwo Śląskie o likwidację 6 filii
pedagogicznych bibliotek wojewódzkich
Likwidacja filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach w Piekarach
Śląskich jest sprzeczna z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi mieszkańców
Piekar Śląskich jako miasta na prawach powiatu. Filia w Piekarach Śląskich służy
przede wszystkim nauczycielom i studentom poszerzającym swoją wiedzę i
podnoszącym swoje kwalifikacje. Z zasobów biblioteki korzystają również inne
osoby, bowiem jej działalność to także usługi informacyjne, edukacyjne a fachowy
księgozbiór z racji ich specyfiki nie do końca ma odpowiednik w pozostałych
publicznych
bibliotekach.
Filia w Piekarach Śląskich istnieje od 1977 roku i w tym czasie dwukrotnie zmieniała
swoją siedzibę. W lipcu 2009 r. Przeprowadziła się do lokalu, który został
przystosowany do potrzeb biblioteki na koszt właściciela budynku. W maju 2012 r.
Podpisano kolejną umowę najmu pomieszczeń do maja 2015 r. W sierpniu 2012 r
właściciel budynku na własny koszt dokonał remontu podłogi w jednym z
magazynów.
Filia PBW w Katowicach w Piekarach Śląskich to księgozbiór liczący 21543
woluminów oraz
434
zarejestrowanych
czytelników (w roku
2011).
Filia jest całkowicie skomputeryzowana i udostępnia swoje zbiory komputerowo.
Prowadzi również działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotekarzy szkolnych
oraz udziela porad w zakresie prowadzenia dokumentacji bibliotecznej,
komputeryzacji bibliotek, opracowania zbiorów co pozostaje nie bez znaczenia dla
rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców nie tylko Piekar Śląskich ale i okolicznych
miejscowości.
Filia w Piekarach Śląskich współpracuje od wielu lat z innym podmiotami na rzecz
czytelnictwa, m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich,
Warsztatami Terapii Zajęciowej a także Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Filia
angażuje się również w liczne akcje społeczne.
Czytelnicy wyrażają swój sprzeciw wobec planów likwidacji podpisując się pod
protestem a także licznie na forach społecznościowych gdzie prowadzona jest
kampania
informacyjna
„stop
likwidacji
bibliotek”.
W celu dalszego zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Piekar Śląskich a
także okolicznych miejscowości dalsze działanie filii Pedagogicznej Biblioteki wydaje
się w pełni uzasadnione a podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Piekary
Śląskie w celu wsparcia starań o nie likwidacji filii jest w pełni celowe.

