
 

Uchwała Nr III/32/2018  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 27 grudnia 2018  

 

 

w sprawie planowanej likwidacji Filii 54 Biblioteki Kraków na Osiedlu Młodości 8. 

 
Na podstawie § 3 ust. 3 lit. f uchwały Nr XCIX/1512/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. 

poz. 1854 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

            Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta wyraża sprzeciw wobec planowanej likwidacji Filii 54 

Biblioteki Kraków na Osiedlu Młodości 8.  

 

                                                                     § 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                        
         

                                        

                                                                                                   

                                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 
 

 

Uzasadnienie: 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z mieszkańcami jest głęboko zaniepokojona doniesieniami medialnymi                        

o planowanej restrukturyzacji Filii 54 Biblioteki Kraków. Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta, sprzeciwia się 

likwidacji biblioteki na Osiedlu Młodości 8 i przeniesieniu pracowników oraz księgozbioru na Osiedle Złocień. 

Rada Dzielnicy XVIII nie jest przeciwko powstaniu na Osiedlu Złocień nowej biblioteki, ale Rada uważa, że nie 

powinno odbyć się to kosztem mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Dla całej społeczności lokalnej, oprócz 

działalności typowo usługowej, Biblioteka prowadzi szereg działań o charakterze kulturalno- oświatowym. 

Organizuje różnego rodzaju wystawy, konferencje, seminaria, promocje książek, spotkania autorskie. W Bibliotece 

organizowane są bezpłatne zajęcia skierowane do odbiorców w każdym wieku, począwszy od przedszkola, poprzez 

uczniów i studentów, po osoby dojrzałe chcące się uczyć.  Zdaniem Rady - edukacja całego społeczeństwa jest 

rzeczą najwyższej wagi. Ten, kto chce zaszkodzić sieci bibliotek na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta i nie widzi 

sensu jej utrzymania, szkodzi bezpośrednio ludziom, którzy chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Filie 

Biblioteki Kraków szybko reagują i wychodzą naprzeciw ewoluującym potrzebom edukacyjnym i informacyjnym 

różnych grup odbiorców, docierając ze swoją ofertą w ich miejscu zamieszkania. Biblioteka to również miejsce, 

gdzie nie tylko pracuje się z książką, ale w głównej mierze z drugim człowiekiem. Dzięki nauczycielom 

bibliotekarzom, podejmowanym przez nich działaniom, ich otwartości wobec użytkowników i zachodzących zmian, 

dlatego wszystkie filie na terenie Nowej Huty są cenione w środowisku lokalnym oraz postrzegane jako miejsca 

przyjazne czytelnikom.  

Plany Likwidacji filii biblioteki jest sprzeczna z interesem społecznym mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Poprzez ich likwidację wyrządza się szkodę mieszkańcom, czyli użytkownikom, czytelnikom korzystającym z usług 

i zbiorów bibliotek.  

Rada Dzielnicy pragnie również zauważyć, że powstał Społeczny Komitet sprzeciwiający się likwidacji Filii 54 

Biblioteki Kraków. Komitet zebrał już ponad 300 podpisów mieszkańców sprzeciwiającym się planom likwidacji 

filii na Osiedlu Młodości. 

 


