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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 
c,'>. 

z dnia 8 sierpnia 1956 r. 

w sprawie n;adanłia st;atutu gromaazkimbibliołeko. publicznym. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. 
o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. 
Nr 26, poz. 163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Gromadzkim bibliotekom publicznym nadaje się sta
tut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: w z. T. Zaorski 

Załącznik do zarządzen,ia . Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia ' 
1956 r. (poz. 853). 

ST ATUT GROMADZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

I. Cele łzadania. 

§ 1. Gromadzka biblioteka publiczna, w dalszym ciągu 
zwana "biblioteką", jest placówką upowszechnienia kultury, 
udos tępn i ającą książki i cZi'sopisma oraz organizującą prace 
oświatowo-czytelnicze w gromadzie. 

§ 2. Celem biblioteki jest upowszechnianie oświaty 

i kultury, rozwijanie świadomości poli tyczno-społecznej i 
umiejętności zawodowych mieszkańców gromady przez do
starczanie lektury służącej kształceniu i rozrywce kulturalnej 
oraz organizowanie czytelnictwa i samokształcenia. 

§ 3. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów biblio
teka: 
- gromadzi księgozbiór odpowiadający zainteresowaniom 

i potrzebom mieszkańców gromady, 

--- zgłasza do powiatowej (powiatowej i ~ieJskiej) biblbteki 
publicznej dezyderaty w sprawie zakupu książek, biorąc 

pod uwagę potrzeby i zainteresowania mieszkańców gro
mady, 

- opracowuje księgozbiór zgodnie z' obowiązującymi prze
pisami, 

- prowadzi propagandę książek i czytelnictwa, .organizując 
wieczory dyskusyjne, literackie, zebrania czytehli~ów, 

konkursy czytelnicze i samokształceniowe oraz stosując 

inne ' fonny propagandy, 
- współpracuje z instytucjami służącymi upowszechnhniu 

oświaty i kultury na wsi, jak świetlica, szkoła, Towarzy
stwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Upowszechnienia 
Wiedzy Rolniezej, oraz z organizacjami i instytucjami 
społecznymi, jak Związek Młodzieży Polskiej, Związek 
Samopomocy Chłopskiej 1 inne, pozyskuje współpracę 
aktywu społecznego oraz miejscowej inteligencji zawo
dowej, 

- organizuje i zaopatruje w książki punkty biblioteczne, po
zyskuje dla nich odpowiednich kierowników oraz instl1l
uje ich pracę, 

- korzysta z pomocy instrukcyjno-metodycznej biblioteki 
wyższego stopnia organizacyjnego. 

IL Organy nadzorcze. 

§ 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje prezy
dium gromadzkiej rady narodowej. Zwierzchni nadzór nad 
biblioteką sprawuje Minister Kultury i Sztuki przez Centralny 
Zarząd Bibliotek. . . 

III. Organizacja bibliotek. 

§ 5. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię . książek oraz -
jeżeli warunki na to pozwalają - czytelnię. 

§ 6. Biblioteka organizuje w miarę potrzeby punkty 
biblioteczne na terenie wsi wchodzących w skład grom·ldy. 

IV. Księgozbi6r ł jego udostępnienie. 

§ , . Biblioteka posiada do użytku czytelników whsny 
księgozbiór, uzupełniony książkami dopożyczonymi z powia
toweJ (powiatowej i miejskiej) biblioteki publicznej. 

§ 8. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy obywa
tele na warunkach określonych regulaminem. 

§ 9. Dni i godziny otwarcia biblioteki usłala prezydium 
gromadzkiej rady narodowej -stosownie do potrzeb mieszkań
ców gromady. 

V. Kierownik biblioteki. 

§ 10. Kierownika biblioteki angażuje i zwalnia prezy
dium gromadzkiej rady narodowej za zgodą prezydium po
wiatowej rady narodowej. 
. § 11 . Kierownik biblioteki jest odpowiedzialny za ca-
łokształt działalności biblioteki oraz za jej majątek. 

VI. Finanse, majątek. 

§ 12. Wydatki biblioteki objęte są budżetem gromadzkiej 
rady narodowej. Biblioteka może korzystać ze świadczeń ma
terialnych organizacji i instytucji społecznych. 

§ 13. Ewidencja i kontrola majątku prowadzone są l.Q'od
nie z obo wiązującymi przepisami. 

§ 14. Przy zmianach na stanowisku kierownika biblio- ' 
teki oraz k ierowników punktów bibliotecznych sporządza się 

protokół zdawczo-odbiorczy. 
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