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Warszawa, 31 stycznia 2014  

 

 

Bogdan Zdrojewski 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 
 

w imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji 

Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Poznańskiej Fundacji Bibliotek 

Naukowych oraz Stowarzyszenia EBIB i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

przesyłam  uwagi 

 

rozdrobnienie wydatków 

 

 

Objęcie PLR bibliotek akademickich  

 

 

Biblioteki akademickie służą innej publiczności, innym celom i mają inne (inne okresy 

wypożyczeń, inne zasady dostępu do kolekcji) 

 

 

Tylko nieliczne kraje objęły obowiązkiem odprowadzania tantiem bibliotecznych biblioteki 

akademickie. Za każdym razem motywy były różne, choć uzasadnienie sprowadza się do 

jednego – biblioteki akademicki służą innym celom, niż te zdefiniowane w dyrektywie, czy 

krajowych regulacjach – czyli promocja kultury. Zwykle argumentuje się, że zbiory gromadzone 

w bibliotekach akademickich są albo w znacznej części udostępniane na podstawie umów 

licencyjnych (zbiory elektroniczne),  

 

Kanada – wycofano się z tantiem za wypożyczanie w bibliotekach akademickich  w 2005 r. 

Przy czym należy pamiętać, że w Kanadzie nie wszystkie książki podlegają opłatom ( nie są 

nimi objęt en. Podręczniki,książki kucharskie, poradniki, przewodniki).  

 

Uniwersyteckie biblioteki nie są dostępne dla wszystkich (not open to general public). 

Rzodrobnienie wynagrodzeń – a naukowyc są wszak wynagradzani przez pracowców,  granty.  
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A zasadniczo dla nich publikowanie jest ważne w kategoriach kariery zawodowej.  

 

Wracając do idei dyrektywy Państwa Członkowskie mają swobodę przy ustalaniu 

wynagrodzenia, biorąc pod uwagę swoje cele promocji kultury. 

 

W Australii obowiązują dwa systemy PLR i ELR (Educlational Lending Right).  PLR obejmuje 

jedynie biblioteki publiczne.  

 

  

 

ELR which is Educational Lending Right was established 20 years after PLR and covers schools, 

vocational education institutions and university libraries. 

 

Your arguments for excluding university libraries from PLR are good ones. 

Public libraries by definition service everyone in the community and the capacity for lending is 

very high. The majority of books in public libraries are the type of books which people would 

borrow rather than buy as they are only likely to read it once. 

It is much faster and easier to collect data from public libraries as generally the purchasing 

models are similar and usage is reasonably standardised. 

 

University libraries service a very small and defined section of the community and are not 

open to borrowing to people outside the university (usually). The libraries are therefore not 

involved in ‘Public Lending” . Also usage is significantly lower and students are more likely to 

buy than borrow books. Textbooks are a very small part of the sales market and borrowing is 

restricted (as usually only students studying that particular subject are interested in borrowing 

the books). 

Different universities have different policies around what they purchase and how they 

purchase and loan schemes are designed to meet the needs of specific universities, 

consequently data collection is far more complex than for public libraries. 

 

University libraries also purchase or lease material under contract in the electronic 

environment to a much greater extent than public libraries, often with restrictions for use by 

“staff and students of the institution”.   

 

Work for hire 

 

 

Rola bibliotek 

 

 

 

 

Public libraries are an integral part of the fragile ecosystem of reading 

Czy da się wycenić ile idzie na biblioteki per 1 obywatel? 

 

 

 

Dostęp do książek spoza listy bestsellerów, innych niż promowane w kilku popularnych 
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magazynach.  

Marketing opportunities – biblioteki miejscem spotkań, recommended reading, fałszysze 

recejze w internecie 

 

Idie publishing – self publishing e-booki dostęp przez biblioteki – statystyki ! 

 

  

Barbara Szczepańska 

 


