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Klub Radnych Prawa i SprawiedliwoSci
Rady Miasta Gdyni
odpowiedzi na interpelacjg z dnta 28 pa2dziernrka br. pragng podkreSlii,
zewwynikupolqczenia filii nr 10 i 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w lokalu
przy al, Pilsudskiego 18 nie przestanie byi prowadzona dzialalnoSi kulturalna, w tym
czfielntcza, W iokalizacji tej w dalszym cia,gu bgdzie funkcjonowal OSrodek Kuitury
Kaszubsko-Pomorskiej aktpvne centrum kultury otwarte na mieszkafrc6w dzielnicy
iMiasta.
Mimo, Ze OSrodek od momentu powstania przed 12 laty cieszy siE rosn4c4
popularnoSci4 i prestizem za spraw4 organizowantalicznych przedsigwzigi kulturalnych oraz
edukacyjnych, potencjal tego miejsca nie byt dotychczas wykorzystylvany w pelni, z uwagr
na podzial przeslrzeni migdzy dwa podmioty: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Miejsk4
Bibliotekq Publiczn4 w Gdyni.
Dodatkowa przestrzeh,kt6rq zajmie w polowie 201,6 r, Zrzeszenie, pozwoli na wzrost
efekty';vnoSci i intensyfikacig podejmowanych w tym miejscu dzialah, nie tylko skierowanych
do czlonk6w Zrzeszenia, ale r6wnteL mieszkafic6w Gdyni, Zrzeszenie planuje kontynuowai
swoj4 aktywnoSi w tym miejscu, tak4 jak m,in, organizaqa wystaw, wykladow, prelekcji,
promocji ksi4zek i spotkair z lvdLmi kultury oraz nauki, Bgdzie teL realizowalo liczne nowe
dzial.ania maj4ce na celu utrwalanie oraz krzewienie kultury Kaszub i Pomorza, a takZe
szeruej - na wszelkie istotne dla spolecznoSci lokalnej zjawiska z dziedziny kuitury, edukacji
i gospodarki, Planowana jest m,in, stala wsp6lpraca z Uniwersytetem Gdariskim w ramach
kierunku etnofilologia kaszubska, organizacja plener6w artystycznych, wsp6ipraca
z Akademi4 Ksztalcenia Zawodowego (szkolenia, treningi, warsztaty aktyr;vizuj4ce
osoby bezrobotne oraz podnoszqae umiejgtnoSci i kwalifikacje os6b pracuj4cych), a takZe
organrzacja spotkan zprzewodnikami turystycznymi i grupami eksploracyjnymi,
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PonDej odpowiedzi na zapytania:
1. Analizuj4c sytuacjg

filii nr 15 uwzglgdniono

iloSi os6b korzystaj4cych z

wszystkie dane jej dotyczqce, w tym r6wniez

cz7.4.elnr otaz stanowisk komputerowych, Szereg
przeanalizowanych danych wskazuje, 2e filia nr 1.5 jest jedn4 z trzech najslabszych
plac6wek Biblioteki.

2,DzialalnoSc Osrodka I(ultury Kaszubsko-Pomorskiej, tak jak dotychczas, adresowana
bEdzie do mieszkaric6w Gdyni i turyst6w, w szazeg6lnyn stopniu zaii do spolecznoSci
lokalnej mieszkaj4cej w poblizu OSrodka. Zrzeszenie planuje r6wniez Scisl4 wsp6lpracq
'zradq
dzielnicy Kamienna Gora, Ponadto wlistopadzie br. Miasto, Biblioteka i Miejski
Osrodek Pomocy Spolecznej w Gdyni uruchamiaj4 wsp6lny program dostarczania ksi4zek
MBP do dom6w podopiecznych MOPS, Do udzialu w programie bgd4 szczeg6lnie zachgcane
osoby starsze, dla ktorych dotarcie do filii biblioteki moze stanowic problem.

3. Do filii nr 10 zostan4 przeniesione zbrory beletrystyczne. Zbiory literatury dot. regionu
(ok. pi96 tysigcy ksi4zek i czasopism) w dalszym ci4gu pozostan4 w dyspozycji Osiodka
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, jako centrum aktyr,vno6ci zwiqzanej z regionem. Osrodek ma
byi pierwszym, naturalnym miejscem, do kt6rego kieruj4 sig wszystkie osoby pragn4ce
dowiedziei sig czegoS o historii i tradycji Pomorza, Kaszub i naszego Miasta. Filia nr 10
dysponuje juz obecnie bardzo bogatym r zr6hntcowanym ksiggozbiorem, kt6ry jest jak
w przypadku pozostalych filii Biblioteki - co roku uzupelniany o nowoSci. R6wniez
Zrzeszenie planuje powigkszanie zbior6w dot. regionu w dyspozycji Osrodka
- docelowo
planowane jest ok. 15-20 tysigcy wolumin6w.
4, Szczegolowa procedura udostgpniania zbior6w przez Osrodek I(ultury KaszubskoPomorskiej jest w trakcie opracowywania. Zbrory bEdq udostgpniane mieszkafcom
wmozliwie najmniej skomplikowany i sformahzowany spos6b. Zrzeszenie planuje dzialanje
obiektu w zblizonTnnwymiarze godzinnyrn do tego, jaki obowi4zuje obecnie.

S.Wszystkie dotychczasowe stale funkcje filii nr 15 jako plac6wki Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdyni przejmie powstala z pol1czenia filia nr 10 przy ul. Bpa Dominika 3,
Biblioteka jest jednak otwarta na propozycje organizacji zajgi w innych lokalizacjach.
Program dziaLafi proczytelniczych dla dzieci realizuje obecnie kaady oddzial Biblioteki,
kt6ryma ku temu odpowiednie warunki lokalowe. Filia nr 10 jest nowowyremontowan4,
ciekawie zaaranAowan4 i Swietnie skomunikowan4 plac6wk4, kt6ra umoLliwia organizacjg
wielu ciekawych dzialan skierowanych do dzieci. Ponadto Osrodek Kultury KaszubskoPomorskiej takze bQdzie realizowaL dzialania z zal<resu edukacji kulturalnej dla wszystkich
grup odbiorc6w - od najmlodszychpo senior6w.
6. Stan sieci filii bibliotecznych w Gdyni jest na bieaqco analizowany z intencj4 poprawy jej
funkcjonowania. Mieszkahcy Kamiennej G6ry od polowy 2016 r. opr6cz oferty Osrodka
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej bgd4 mieli do dyspozycji w poblizu swojego miejsca
zamieszkaniarowme? filie i oddzialy Biblioteki, w szczeg6lnoSci:
1) WypoZyczalnig Centraln4 przy ul. Abrahama 60;
2) Filig nr 70 przy ul. Bpa Dominika 3;
3) Filig rv 2 przy ul. Zeromskiego 36;
4) Wlpozyczalmg Naukow4 przy ul. Swigtojariskiej 141;
5) Czy{elnig Naukow4 przy ul. Bpa Dominika 17.
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