UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15
Proponowana zmiana lokalizacji Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego
w Częstochowie wynika przede wszystkim z braku możliwości użytkowania przez ww. placówkę dotychczas
wynajmowanego lokalu. Jest również odpowiedzią na oczekiwania mieszkanek i mieszkańców dzielnicy
Częstochówka-Parkitka oraz wiąże się z koniecznością zapewnienia podstawowych wymogów dostępności
i standardów dobrze funkcjonującej placówki bibliotecznej.
Filia nr 15 miała swą siedzibę w budynku Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego.
W związku z przeprowadzoną rozbudową tego budynku placówka zmuszona była czasowo zawiesić
działalność, a następnie przenieść się do tymczasowego lokalu w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Okólnej.
Pierwotnie użytkowany lokal, jakim była przedszkolna suterena, do której prowadzą strome schody i gdzie
nie można obyć się bez sztucznego oświetlenia, w trakcie rozbudowy budynku przedszkola uległ
kilkukrotnemu zalaniu (w efekcie czego w pomieszczeniu utrzymuje się wilgoć, pojawiają się grzyb i pleśń).
Lokal tymczasowy również nie spełnia wymogów dostępności i standardów nowoczesnej placówki
bibliotecznej. Jest ponadto o połowę mniejszy od poprzedniego, w związku z czym nie mieści wszystkich
zbiorów. Problemem jest także oddalenie tymczasowego lokalu od pierwotnego umiejscowienia Filii nr 15, co
stanowi dla użytkowniczek i użytkowników znaczną niedogodność, często sygnalizowaną.
To właśnie osoby korzystające z usług Filii nr 15 – mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Częstochówka-Parkitka
– w związku z trudną sytuacją placówki aktywnie włączyli się w poszukiwanie pomieszczenia odpowiadającego
im lokalizacją oraz standardem i przedstawiali Dyrekcji Biblioteki różne propozycje, finalnie wskazując na lokal
usługowy przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55. Lokal ten mieści się w bloku mieszkalnym, posiada dwa
wejścia z poziomu chodnika, duże okna, centralne ogrzewanie, klimatyzowaną powierzchnię magazynową,
toaletę i szereg innych dogodności niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania i pełnej dostępności placówki
bibliotecznej w rozwijającym się sukcesywnie osiedlu. Należy podkreślić, iż lokal nie wymaga remontu – po
przewiezieniu i ustawieniu sprzętów i zbiorów można natychmiast wznowić działalność biblioteki. Co więcej,
z uwagi na warunki, jakie zapewnia miejsce, do którego planowane jest przeniesienie Filii nr 15, możliwe
w nim będzie nie tylko udostępnianie zbiorów, ale także prowadzenie środowiskowej działalności kulturalnoedukacyjnej.
Lokal przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55 nie jest wprawdzie położony w ścisłym centrum osiedla, ale
jest obecnie jedynym w dzielnicy Częstochówka-Parkitka dostępnym miejscem odpowiadającym potrzebom
placówki bibliotecznej. Pogorszenie i tak już trudnej sytuacji lokalowej, jakie nastąpiło w trakcie rozbudowy
budynku MP nr 38, stało się jedynie katalizatorem działań mających na celu przeniesienie placówki pod inny
adres. Poszukiwania odpowiedniego lokalu dla Filii nr 15 prowadzone są przez Dyrekcję Biblioteki Publicznej
od lat. Podejmowano w tej sprawie rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Parkitka”, Radą Dzielnicy
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Parkitka, deweloperami, ZGM TBS oraz osobami prywatnymi. Dotychczas proponowane lokale nie spełniały
przyjętych standardów, nie zapewniały dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prawie wszystkie
wymagały przeprowadzenia generalnego remontu, a koszty ich utrzymania zawsze przekraczały możliwości
finansowe Biblioteki.
Proponowane przeniesienie Filii nr 15 do lokalu przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55 rozwiąże zatem –
w wielu aspektach – problem, z jakim placówka boryka się od wielu lat. Odpowiadać też będzie oczekiwaniom
czytelniczek i czytelników, których liczba sukcesywnie wzrasta.
Planowane działania nie wpłyną na zmianę liczby etatów w placówce.
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej argumenty, należy uznać za zasadne podjęcie
określonych przepisami prawa działań zmierzających do wprowadzenia zmian zaproponowanych w niniejszej
uchwale.
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