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Gmina Kock jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) jest organizatorem Miejsko - 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy Kock, 

w skład której wchodzą dwie filie biblioteczne: Filia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Białobrzegach oraz Biblioteka Publiczno - Szkolna w Poizdowie i punkt biblioteczny 

w Talczynie. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 w/w ustawy organizator może dokonywać 

połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości 

informację o swym zamiarze wraz z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również likwidacji filii 

bibliotecznych. Jednocześnie ustawa o bibliotekach nakłada na organizatora biblioteki 

w przypadku likwidacji filii, obowiązek zasięgnięcia opinii jednostek sprawujących nadzór 

merytoryczny nad działalnością biblioteki. W tym przypadku są to Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. 

Główną przesłanką do podjęcia w/w uchwały jest likwidacja od roku szkolnego 2020/2021 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, w której siedzibie funkcjonowała filia. Filia 

biblioteczna w Białobrzegach posiada 5184 woluminy (bez nowości) oraz prenumeruje 

4 czasopisma. Z roku na rok zmniejsza się liczba czytelników w każdym wieku. W 2019 r. w filii 

było 102 czytelników, a na koniec 2018 r. - 152. Placówka była czynna 1 dzień w tygodniu. 

W dobie powszechnej dostępności do internetu zmniejszyło się również zainteresowanie 

mieszkańców dostępem do komputera i Internetu. Od roku szkolnego 2020/2021 dzieci i młodzież 

z Białobrzegów uczęszczają do szkół w Poizdowie oraz Kocku i tam najczęściej korzystają 

z usług biblioteki. Większość osób korzysta z księgozbioru w bibliotece głównej w Kocku. 

Likwidacja filii bibliotecznej nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w gminie, gdyż 

mieszkańcy mogą korzystać z pozostałych placówek bibliotecznych tj. biblioteki głównej 

w Kocku, filii w Poizdowie i punktu bibliotecznego w Talczynie w dogodnym dla siebie czasie. 

W bibliotece głównej w Kocku można korzystać z usług bibliotecznych w dni powszednie od 

7.30 do 16.30 oraz w każdą sobotę od 9.00 do 12.00. W związku z likwidacją filii nie są 

planowane żadne zmiany w etatyzacji biblioteki. Księgozbiór ze zlikwidowanej filii po 

przeprowadzonej selekcji zostanie przekazany do pozostałych placówek bibliotecznych oraz do 

szkół podstawowych na terenie gminy.  

Wobec powyższych przesłanek uznaje się za zasadne podjęcie działań zmierzających do likwidacji 

Filii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku 

zlokalizowanej w Białobrzegach. 


