
Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego 
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w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Szanowna Pani Minister! 
Biblioteka imienia Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego na skutek decyzji Pani ministerstwa 

po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nie otrzymała żadnych środków z budżetu państwa na swoją działal-
ność w 2012 r. Decyzja ta pociąga za sobą konieczność zamknięcia jedynej w Płocku i na Mazowszu (poza 
Warszawą) biblioteki naukowej, która posiada czterysta tysięcy woluminów i piętnaście tysięcy starodruków 
wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Założona w 1820 r., jest siódmą z kolei wśród 
najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej. Należy również do elitarnego grona 
pięćdziesięciu pięciu bibliotek tworzących narodowy zasób biblioteczny. Ze względu na wysoką liczbę stu-
diujących w Płocku Biblioteka imienia Zielińskich TNP spełnia funkcję międzyuczelnianej biblioteki stu-
denckiej. Profilem uzupełnia się i ściśle współpracuje z innymi płockimi bibliotekami, czyli z bibliotekami 
Szkoły Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku i filii Politechniki Warszawskiej, z Książnicą Płocką i 
Biblioteką Pedagogiczną. Korzysta z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także uczniowie 
starszych klas szkół średnich. Biblioteka imienia Zielińskich TNP jest naukową biblioteką uniwersalną, gro-
madzi zbiory z wielu dyscyplin naukowych. 

Zamknięcie biblioteki i zwolnienie jej pracowników oznacza przerwanie zakupów wydawnictw zwartych 
(średniorocznie około sześciu tysięcy woluminów) i prenumeraty bieżącej dwustu czterdziestu tytułów prasy, 
czego już nigdy nie uda się nadrobić. Bez wątpienia spowoduje to uniemożliwienie dostępu do zbiorów trzy-
dziestu tysiącom czytelników w skali rocznej, z których większość to studenci uczelni Płocka, Torunia, Łodzi 
i Warszawy, a ponadto licznych rzesz uczniów szkół średnich. W konsekwencji ustaną także liczne prace 
naukowe o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. 

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawia, że Biblioteka imienia Zielińskich nie mo-
że, wzorem lat przeszłych, pełnić dalej swej misji na rzecz społeczeństwa, dlatego też apeluję o ponowne 
rozważenie przyznania środków z budżetu państwa na bieżącą działalność tej biblioteki. 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 

 




