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Gdynia,24marca2017 r.
Pan
Pawel Stolarczyk
Radny Miasta Gdyni

zelcriw

Szanowny Panie Radny,

Uprzejmie informujq, ze w zwtqzku z utworzeniem w dzielnicy Witomino-Radiostacja
centrum sqsiedzkiego z bibliotek4 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, Miasto
Gdynia oraz Miejska Biblioteka Publiezna w Gdyni rozwalajqprzeniesienie do tego obiektu
dw6ch obecnych filii bibliot ecznych:
1) Biblioteki Witomino,przy ul. Narcyzowej 1 -

filii nr 5;

2) Biblioteki Witomino-LeSnicz6wka,przy ul. II Morskiego Pulku Strzelc6w 9 -

Obydwie

filii nr 9.

te plac6wki ze wzglqdu na warunki lokalowe od lat kwalifikuj4

siq
do przeniesienia. Filia nr 9 zajmuje obecnie lokal o powierzchni 83 m2 na pierwszym piEtrze

budynku bqd4cego wlasnoSci4 Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Batrtyk". Jest
nieprzystosowany do potrzeb bibliotecznyoh
dzialahto S ci kulturalno - edukacyj nej .

-

to

lokal

maly metra? vniemoLliwia m.in. prowadzenie

W lokalu nie ma toalety dla czytelnik6w ani przestrzeni socjalnej dla pracownik6w zewzglqdu na ten fakt wszystkie praee administraeyjne, a takie np. spozywanie positk6w
musze odbywai siq w pomieszczeniu bibliolecznym, w obecnoSci czytelnik6w. Toaleta
dlapracownik6w znajduje siq w czqSci korytarzowej i jest wsp6ldzielona z magazynktem,
nie zawiera przy Iym umywalki, kt6ra z koniecznoSci znajduje siE w szafie, w pomieszczeniu
bibliotecznym.
Jedn4 z gLownych przeslanek do przeniesienia filii s4 wysokie i strome schody
prowadzqce do wejScia. Stanowi4 one kluczow4 barierq w dostqpie do usfug bibliotecznych
dla os6b starszych, niepetrnosprawnych i maj4cych trudnoSci z poruszaniem SiQ,
alak2erodzic6w z malymi dziecmi. Miasto nie ma mozliwoSci zniwelowania tej bariery
ani zastosowania w tym miejscu istotnych w tym wzglqdzie ulatwieri.

Filia nr 9, z uwagr na lokahzacjq

i

warunki lokalowe, pelni niemal wylqczme funkcje
wypoZyczalni osiedlowej. SpoSr6d uzytkownik6w biblioteki najliczniejsz4 grupe stanowi4
osoby w wieku zawodowo czynnym (25-60lat) - ponad 45oh, d*gq grupq sq osoby w wieku
0-24 lata - ok, 32Yo. Osoby powyzej 60 lat stanowi4 23oh zwejestrowanych czytelnik6w
(w 2016 r. - 335 os6b).

Warunki lokalowe nie zapewniajq uzytkownikom biblioteki komfortu odwiedzin
i korzystania z uslug np. w formie pracy przy komputerue czy przegl4dania prasy.
Jest to istotny ezynnik zniechqcaj4cy wielu potencjalnych cz54.elnik6w, w szczeg6lnoSci
mlodzie2. do korzvstania z ustus. biblioteki.
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Planowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji centrum s4siedzkie z bibliotek4

ma pe1ni6 funkcje kulturalnego centrum dzielniey: strefy spotkania, dialogu, kontaktu
zkullurqoraz relaksu. Utworzona w nim filii biblioteczna zapewnr wszystkim mieszkafcom
Witomina mozliwoSc nie tylko wypoLyczania ksi4zek, ale i skorzystania z progtamu dziatah
kulturalno-edukacyjnych oraz aktywizuj4cyeh spolecznoSi lokalnq w poblizu miejsca
zamieszkania,

Rozwalanalokalizacja nowej biblioteki w Witominie - tereny przy sl<rzy2owaniu ulicy
Rolniczej z ulicq Chwarznierisk4. - stanowi naturalne centrum dzielnicy. Placowka
znajdowataby siq w odlegloSci mniejszej niz 1 km (olc. 10 min. pieszo, dwa przestanki jazdy
autobusem) od obecnej filii ff 9, przy gl6wnym dla Witomina-LeSnicz6wki wq|le
komunikacyjnym.

Dziqki opty,rnalnym warunkom lokalowym w utworzonej bibliotece mozliwe bqdzie
skompletowanie nowego ksiqgozbioru, w tym rozbudowanie kolekcji audiobook6w
i cieszqcych siq duz4 popularno6ciq gier planszowych. Znaczqco poprawi siq jakoSd zbior6w
i ich r6znorodnoSi.
Nowa biblioteka zajmowaNaby parter budynku centrum s4siedzkiego o powierzishni
ok.400 m2 i spelniala w;nnogi wsp6lczesnego budownietwa dla lokali v?yleczioilci
publicznej nie byloby w niej barier architektonicznych wykluczajqcych obecnie
zuczestnictwa w kulturze znaczna czeS6 mieszkaAcow dzielnicv.

I

Fot.I-2.

Fragment budynku Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,Baltyk", w kt6rym miesci siE Biblioteka
Witomino-LeSnicz6wka / schody zewnetrzneprowadzqce do lokalu biblioteki nalptEtrze.
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Fot.

3-4.

Wnetrze Biblioteki Witomino-LeSnicz6wka.
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