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ANEKS I. dotyczy prawa bibliotecznego (PB) stanowionego w pierwszym 
dziesięcioleciu III RP (1990-2000). W odrębnym dziale („ Nowelizacje )  wykazano 
też zmiany wprowadzone do aktów PB wydanych przed 1990 к

ANEKS uzupełnia: POLSKIE PRA WO BIBLIOTECZNE 1773-1990 (wyd 2. 
1991 r) oraz PRAWO BIBLIOTECZNE W OKRESIE ZABORÓW 1795-1918, 
1939-1945 (wyd. 1. 1997) i zamyka -  w jednolitym ciągu chronologicznym -  
bibliografię tego prawa, które w l. 1773-2000 stanowiło państwo polskie oraz 
inne struktury państwowe na ziemiach polskich.

Ponad 200 opisów aktów prawnych prezentowanych w ANEKSIE- w całości 
lub w części odnoszących się wyłącznie do spraw bibliotecznych -  dobitnie doku
mentuj ąpowszechny charakter instytucji bibliotecznej, która wyst^^uje we wszyst
kich (Sic) dziedzinach życia społecznego.

ANEKS -  stanowiąc bibliografię aktualnie obowiązującego PB -pełn i funkcję 
niezbędnego przewodnika do tekstów tego prawa.
Informacje o nowych aktach PB i o zmianach w tych przepisach publikowane są 
bieżąco na łamach „Bibliotekarza". Informacje te pomocne będą również przy 
wprowadzaniu odręcznych adnotacji w ANEKSIE i w ten sposób dokonywać się 
będzie jego aktualizacja.

Dysponując taką informacją o PB nie powinniśmy napotykać na większe 
trudności w kompletowaniu potrzebnych nam tekstów prawnych w formie 
podręcznej teki dokumentacyjnej albo wformie tekstów skanowanych do pamięci 
komputera.

Bieżąca bibliografia PB oraz ułatwione gromadzenie i przechowywanie 
tekstów PB faktycznie eliminują konieczność publikowania zbiorów tekstów PB. 
co czynił także niżej podpisany (w 1. 1965, 1968, 1989). Zbiory takie zawsze 
zawierały tę niedogodność, że szybko ulegały dezaktualizacji wskutek ciągłego 
wydawania nowych aktów PB oraz stanowienia zmian w aktach wcześniej 
wydanych.

Indywidualnieformowany zbiór tekstów prawnych pozbawionyjest wszelkich 
wad zbiorów publikowanych. Lepiej jest on przystosowany do rzeczywistych 
potrzeb konkretnej biblioteki łub osoby i może (a nawet musi) być bieżąco aktua
lizowany. Dodatkowym pożytkiem z prowadzenia indywidualnego zbioru tekstów 
prawnych będzie uważniejsze śledzenie informacji o zmianach dokonujących się 
w PB, co powinno także służyć pogłębianiu kultury zawodowej i prawnej w śro
dowisku bibliotekarskim.



ANEKS 1 stanowiąc pełny przegląd PB w minionym dziesięcioleciu, powinien 
być użyteczny na różne sposoby: do uporządkowania zasobów tek dokumenta
cyjnych PB i aktualizowania plików komputerowych, dla pozyskania wiedzy 
o stanie PB i uczestniczenia w dyskusjach nad przygotowaniem niezbędnych zmian 
w tym prawie, a także -  dla celów dydaktycznych i badawczych.

Życząc użytkownikom ANEKSU I. pełnej satysfakcji w korzystaniu z tego źródła 
wyrażam przekonanie, że -  po uwagach czytelników -  stanie się on wzorcem do 
takiego właśnie prezentowania PB w przyszłości i też w sekwencjach 10. łetnich. 
Już dziś można sobie wyobrazić, jak  kołejne ANEKSy bibliografii polskiego prawa 
bibliotecznego stają się sui generis kroniką do dziejów polskiego bibliotekarstwa.



W S T Ę P

Ostatnia dekada XX w. pozostanie wyróżniającym się okresem w dziejach 
Polski. Wtedy Państwo odzyskało pełną suwerenność polityczną oraz dawną 
nazwę: Rzeczpospolita Polska (Dz. U. z 1989 r. nr 75 poz. 444), zaś obywatele-  
możność swobodnego kształtowania spraw ogólnych i lokalnych oraz swobodę 
wypowiadania się w tym zakresie.

Prawo -  jako instrument funkcjonowania państwa i najczulszy barometr prze
mian politycznych -  przechowa również w „trwałej pamięci” dokonywane przeo
brażenia. Nawet częste (w pierwszych latach dekady) zmiany przepisów w sprawie 
uposażeń pracowniczych zawsze odczytywane będą w związku z „inflacyjnym” 
przekształcaniem „biletów NBP” na wymienialne „banknoty NBP”. Natomiast 
duża liczba aktów stanowionego prawa -  oznaczać będzie wielość i różnorodność 
dokonywanych zmian w prawie byłej PRL.

Wszystkie te zdarzenia (także prawne) dotykały również spraw bibliotecznych, 
co znajduje wyraz w prezentowanych opisach aktów prawnych.

Poczynając od spraw ogólnych -  a więc od właściwego zorganizowania pań
stwowej polityki bibliotecznej -  należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (PPBK: IM l, tekst jednolity 
z 1999 r.), które sprawy bibliotek i czytelnictwa plasują w dziale:, Jcultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego” (art. 14). powierzając go gestii Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego (PPBK: 1689,1691, 1696).

Podobnie -  sprawy „1) kultury fizycznej i sportu, 2) oświaty i wychowania, 
3) szkolnictwa wyższego” stanowią zakres działania Ministra Edukacji Narodowej 
(PPBK: 1641,1695). Natomiast sprawy szeroko rozumianej nauki ujęto w dziale 
„nauka” powierzając je  Ministrowi Nauki, którym jest „Przewodniczący Komitetu 
Badań Naukowych” sprawujący także nadzór nad Polską Akademią Nauk (PPBK: 
1641, 1692).

W takim układzie zakresów działania wszystkich organów administracji rzą
dowej -  urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego staje się jedynym 
i wyłącznym organem państwa właściwym w sprawach bibliotek i czytelnictwa.

Przepisy o metodach działania każdego ministra (PPBK: 1641, art. 34) zobo
wiązują go także do „inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w sto
sunku do działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw 
i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów”.



Powyżej cytowane przepisy stanowią o ziipełne nowym ujęciu zasad funkcjo
nowania władzy wykonawczej w państwie. Przepisy te stwarzają warunki dla dzia
łań Krajowej Rady Bibliotecznej, jako organu projektującego strategią długofalo
wego rozwoju bibliotekarstwa.

Warto tu wspomieć, że sprawy państwowej polityki bibliotecznej próbowano 
rozwiązać już wcześniej w przepisach dekretu z 1946 r. o bibliotekacłi i opiece 
nad zbiorami bibliotecznymi (PPBK: 241), uchwalonym w krótkim okresie trwania 
Rządu Jedności Narodowej (1945-1947). Prawo stanowiło wtedy o powołaniu: 
Państwowej Rady Bibliotecznej oraz terenowych komitetów bibliotecznych. Tak 
zaprojektowana struktura nie uzyskała żadnej formy organizacyjnej, ponieważ 
nie powołano takiej Rady przy ministrze oświaty, a powstałe tu i ówdzie terenowe 
komitety biblioteczne zastąpiono inną strukturą -  tworząc w 1952 r. Radę Czytel
nictwa i Książki (PPBK: 441, 450, 468, 555) oraz jej terenowe odpowiedniki. 
Rady te działały tylko przez niespełna 3 lata i nie odegrały większej roli w funkcjo
nowaniu bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, jednak definitywnie zamk
nęły „dekretową” koncepcję zorganizowania fachowej i społecznej pieczy nad 
sprawami bibliotecznymi.

Potwierdzeniem obiektywnej potrzeby istnienia i działania zorganizowanej 
reprezentacji środowiska bibliotekarskiego był także fakt, że -  kiedy zaistniała 
możliwość (odwilż polityczna 1956 r.) przygotowania projektu nowej ustawy 
bibliotecznej -  powołano (tylko dla tych celów) Sekcję Bibliot ik i ęzytelnictwa 
w Radzie Kultury i Sztuki. Ustawa z 1968 r. o bibliotekach (PPBK: 1025) była 
zatem starannie przygotowanym aktem prawnym autorstwa ok. 30 najwybitniej
szych wówczas znawców przedmiotu. Opracowano ok. 20 kolejnych wersji pro
jektu tego aktu (jeden z nich opublikowano w formie wkładki do mies. ,3 ibliote- 
karz”).

Oczywiste walory ustawy bibliotecznej z 1968 r. ułatwiły jej zachowanie także 
w stanie wojennym. Broniąc ustawy -  uzasadniano wtedy, że nie może być ona 
tylko formalnym aktem prawnym, lecz właśnie instrumentem polityki państwa 
w sprawach bibliotek (por. dyskusja na łamach „Bibliotekarza” nr 4/1982 r. ).

Ustawę z 1997 r. o bibliotekach (PPBK : 1635) uchwalono nieco przed
wcześnie -  chociażby dlatego, że jej przepisy nie mogły uwzględnić fundamen
talnych przepisów o działach administracji rządowej oraz o zasadach funkcjono
wania tej administracji.

Ustawa ta jest w pewnym stopniu kalką ustawy z 1968 r. (PPBK: 1025) skompi
lowaną z niektóiymi przepisami ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (PPBK: 1540). W niektórych kręgach bibliotekarskich 
aprobowany jest pogląd autorów projektu ustawy, że -  w toku kolejnych nowe
lizacji przepisów ustawy bibliotecznej oraz stanowienia do niej nowych aktów 
wykonawczych -  możliwe będzie jej doskonalanie. Podobnej ewolucji podlegać 
zapewne będzie funkcjonowanie Krajowej Rady Bibliotecznej (PPBK: 1653 -  
regulamin), działającej pod kierunkiem dyrektora Biblioteki Narodowej.

Do ustawy bibliotecznej z 1997 r. wydano kilka aktów wykonawczych, w spra
wie: regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej (PPBK: 1653), wymagań kwalifika
cyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk bibliotekarskich (PPBK: 1660



i 1676), narodowego zasobu bibliotecznego (PPBK: 1665), ewidencji materiałów 
bibliotecznych (PPBK: 1690), bibliotek w zakładach opiekuńczych (PPBK: 1701), 
bibliotek w zakładach penitencjarnych (PPBK: 1697).

Ustalono również wykaz bibliotek uznanych za naukowe (PPBK: 1654). 
Wykaz obejmuje tylko niektóre biblioteki tego typu, ponieważ naukowy status 
większości bibliotek wynika z naukowego charakteru ich instytycji macierzystych, 
jak: szkół wyższych, PAN, jednostek badawczo-rozwojowych i in.

Zasadniczą zmianę w prawodawstwie bibliotecznym stanowi wyodrębnionie 
spraw egzemplarza obowiązkowego w specjalnej ustawie (PPBK: 1621), do któ
rej wydano rozporządzenie wykonawcze (PPBK: 1625). Wątpliwości budzić może 
zbyt duża liczba bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiąz
kowego i jego archiwizowania. W ten sposób egzemplarz ten stał się bardziej 
formą uzupełniania zbiorów bibliotecznych niż ochrony i archiwizowania publi
kacji. Potwierdzeniem takich wątpliwości jest nowelizacja przepisów wykonaw
czego rozporządzenia, która upoważnia obdarowane biblioteki do przekazywania 
publikacji -  nie odpowiadających profilowi ich zbiorów -  innym bibliotekom 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Rzeczowa i dająca się logicznie uzasadnić 
poprawka może jednak budzić wątpliwości prawne: czy razem z tak rozprowa
dzanymi publikacjami przekazywane są również obowiązki archiwizowania tych 
materiałów oraz jak te obowiązki mogą być wykonywane?

Przepisy podstawowe odnoszące się do bibliotek szkół wyższych znajdujemy 
w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (PPBK: 1511), 
w ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (1634), 
w znowelizowanej ustawie z 1965 r. o wyższych szkołach wojskowych (PPBK: 
923, dział „Nowelizacje”) oraz w przepisach odnoszących się szkół wyższych 
resortu spraw wewnętrznych (PPBK: 1512,1514).

Przepisy dotyczące bibliotekarzy dyplom owanych i dyplomowanych p ra 
cowników dokum entacji i inform acji naukowej zawarte są w aktach prawnych 
w sprawie wynagradzaniu nauczycieli akademickich szkół wyższych (PPBK: 1515 
i 1595) oraz wyższych szkół zawodowych (PPBK: 1662). Sprawy uposażeń pra
cowników służby bibliotecznej i służby dokumentacji naukowej są przedmiotem 
odrębnego rozporządzenia (PPBK: 1616,1613) i podobnie w wyższych szkołach 
zawodowych (PPBK: 1663).

Przepisy w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (zob. też niżej: „zawód biblio
tekarski”) bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych znajdujemy w 
odrębnym rozporządzeniu z 1992 r. Ministra Edukacji Narodowej (PPBK: 1545), 
a w odniesieniu do pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych na trzech 
najwyższych stanowiskach p ra c y -w  akcie prawnym z 1991 r. (PPBK: 1539).

Prawnym falstartem okazały się przepisy (PPBK: 1531) w sprawie dodatków 
do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich (a więc także dla bibliotekarzy 
dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji nau
kowej), poniev/aż w kilka miesięcy później w ogóle zniesiono takie dodatki w przepi
sach ustawy o emeryturach i rentach (Dz. U. z 1991 r. nr 104 poz. 450 art. 21 ust. 4). 
Natomiast dalej obowiązują te grupy zawodowe przepisy w sprawie urlopów 
naukowych (PPBK: 1526) i urlopów dla poratowania zdrowia (PPBK: 1523).



Sprawy odnoszące się do B ibliotek Polskiej A kadem ii N auk uregulowano 
w przepisach: ustawy z 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (PPBK- 1627), rozpo
rządzenia Rady Ministrów z 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania 
Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych 
(PPBK: 1669) i rozporządzeń dotyczących wynagradzania pracowników (PPBK: 
1525, 1643).

Przepisy dotyczące bibliotek szkolnych znajdujemy w ustawie z 1991 r. o sys
temie oświaty (PPBK: 1535) oraz w znowelizowanej ustawie z 1982 r. -  Karta 
Nauczyciela (PPBK: 1352 -  dział ,J^owelizacje”). Ustalono też przepisy w sprawie 
edukacji „czytelniczej i informacyjnej” w programach kształcenia (PPBK; 1500, 
1503,1555,1630); n ieste ty -w  aktualnie obowiązujących programach kształcenie 
to zredukowano do „informatyki”.

W statutach szkół dobrze określono miejsce biblioteki w szkole publicznej, 
którajest: „pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nau
czyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 
możności wiedzy o regionie” (PPBK: 1557, § 25 ust. 1); podobnie opisano zadania 
bibliotek w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych (PPBK: 1578). Przepisy te 
dobrze określały rolę i zadania biblioteki smolnej. Dlatego szkoda, że w aktualnie 
obowiązujących ramowych statutach szkół (PPBK: 1672) tamte przepisy zastą
piono zbyt ogólnikową formułą: „Statut szkoły określa szczegółowe zadania i 
organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie 
z odrębnymi przepisami” .

Uregulowano też sprawę obsługi bibliotecznej uczniów, dzieci obywateli 
polskich czasowo przebywających za granicą (PPBK: 1663).

W celu właściwego doboru książek do bibliotek szkolnych Ministerstwo Edu
kacji Narodowej publikowało wykazy zalecanej literatury (PPBK: 1533, 1556, 
1569,1592,1600,1609,1623,1648,1684) oraz Ministerstwo Zdrowia, dla szkół 
medycznych (PPBK: 1580, 1581). W wykazie środków dydaktycznych, zaleca
nych do użytku szkolnego, znajdujemy również komputerowy program do przed
miotu „przysposobienie czytelnicze i informacyjne” (PPBK: 1605). Warto również 
zwrócić uwagę na dofinansowywanie przez Komitet Badań Naukowych prenumeraty 
wybranych tytułów czasopism do bibliotek szkolnych (PPBK: 1651,1656,1678).

N auczyciela-bibliotekarza szkolnego bezpośrednio dotyczą akty prawne 
w sprawie: norm zatrudnienia (PPBK: 1631), wymagań kwalifikacyjnych (PPBK: 
1638), oceny jego pracy (PPBK: 1544, 1624), komisji dyscyplinarnych (PPBK: 
1649) i wynagrodzeń (PPBK: 1589, 1603, 1626,1703)

Biblioteki pedagogiczne otrzymały: statut (PPBK: 1572), zwolnienie od obo
wiązku posiadania rady pedagogicznej (PPBK: 1564), możliwość łączenia się 
z placówkami doskonalenia nauczycieli (PPBK: 1673) oraz przepisy w sprawie 
wynagradzania pracowników (PPBK: 1614).

Prawo odnoszące się do bibliotek publicznych jest dość ubogie. Ksztahowało 
się ono głównie w systemie prawa o instytucjach kultury, a więc: ustawy z 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (PPBK: 1540) oraz aktów



wykonawczych w sprawach: kwalifikacji pracowników (PPBK: 1552; od 1998 r. 
-  PPBK: 1660 i 1676), wynagrodzeń (PPBK: 1520, 1549, 1681), konkursu na 
dyrektora (PPBK: 1546) i prowadzenia rejestru instytucji kultury (PPBK: 1546).

Powszechnie dostępna biblioteka publiczna - ja k o  jedyna tego typu placówka 
kulturalna i oświatowa -  pehii niezmiernie ważne funkcje w społeczeństwach 
demokratycmych. Struktura oiganizacyjna sieci tych bibliotek zawsze podlegała 
ewolucji pod wpływem każdej zmiany struktury administracji terenowej. Ostatnia 
w PRLu zmiana tych struktur (dokonanna w 1975 r.) spowodowała likwidację ponad 
300 bibliotek powiatowych, które zawsze były najważniejszym ogniwem organi
zacyjnym całej sieci bibliotecznej, zwłaszcza w odniesieniu do placówek działają
cych na wsi i w małych miastach.

W minionej dekadzie reorganizację administracji terenowej rozpoczęto od 
ogniwa najniższego -  gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie tery
torialnym (PPBK: 1504) w art. 6 ust. stanowi: ,X>o zadań gminy należą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” wśród tych spraw wymieniono w art. 
7. -  biblioteki publiczne.

Przyśpieszenie tempa reformowania administracji terenowej następuje do
piero pod koniec dekady. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje
wództwa (PPBK: 1657) określając zakres działania samorządu województwa wy
mienia także: „wspieranie rozwoju kultury orpz ochronę i racjonalne wykorzy
stanie dziedzictwa kulturowego”.

Wydana pod tą samą datą ustawa o samorządzie powiatowym (PPBK: 1659) 
stanowi, że „powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie [...] kultury i ochrony dóbr kultury”. Wzorcowy statut 
powiatu (PPBK: 1659 -  adnotacja) wymienia w tych zadaniach -  biblioteki pub
liczne. Powstała zatem szansa odbudowania tak ważnego ogniwa powiatowego 
w sieci bibliotek publicznych. Jednakże brak jest ramowych (wzorcowych) 
statutów bibliotek publicznych. Nie mogą tej luki wypełnić wydane w 1992 r.(!) 
ramowe regulaminy bibliotek publicznych (Р гёК : 1548), stanowiące załącznik do 
pisma podsekretarza stanu i rozpowszchniane w formie „prawa powielaczowego”.

Sprawy odnoszące się do zawodu biliotekarsklego zapisane są w wielu ak
tach prawnych. Stanowiska bibliotekarskie występująwtah>elach uposażeń pracowni
ków instytucji macierzystej dla biblioteki. Stanowi to potwierdzenie tezy o integro
waniu się pracy bibliotekarskiej z całą działalnościąmerytoiyczną instytucji w której 
działa biblioteka.

Powyższe stanowi też o trudności zbudowania jednolitej pragmatyki zawodu 
bibliotekarskiego. A mimo to istnieje konieczność ustalenia zasad promowania 
do tego zawodu przez posiadanie odpowiednich kwalifikacji bibliotekarskich. 
Tak zresztą stanowią przepisy art. 29 ustawy z 1997 r. o bibliotekach (PPBK; 
1635); tak również stanow ią przepisy wykonawcze „w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bib
liotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji” (PPBK; 1660 i 1676). Jak 
głęboko sięgną te przepisy i czy obejmą rzeczywiście każdego pracownika 
„zatrudnionego na stanowisku bibliotekarskim” -  to chyba trudny dylemat do



rozwiązania w odpowiedniej komisji Krajowej Rady Bibliotecznej i przedmiot 
ustaleń prawnych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Przygotowanie do zawodu bibliotekarskiego dokonuje się przede wszystkim 
przez instytucje szkolnictw a b ib lio tekarsk iego  (zob. hasło „Szkolnictwo 
bibliotekarskie” w indeksie przedmiotowym). Z obowiązującego prawa wynika, 
iż mamy trzy rodzaje tego szkolnictwa: wyższe (PPBK: 1543 -  nazwa kierunku 
studiów,PPBK: 1679 -  programy studiów), pomaturalne (dość zresztą zróżni
cowane) i zawodowe, określone w przepisach o klasyfikacji zawodów, wystę
pujących w szkolnictwie zawodowym (PPBK: 1568, 1647).

W ogólnym przeglądzie prawa bibliotecznego -  stanowionego w pierwszej 
dekadzie III RP -  należy też zwrócić uwagę na próby integrowania bibliotek 
sądów powszechnych. Takie działanie wynika z przepisów regulaminu organiza
cyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (PPBK: 1602), które powierzają Bibliotece 
Ministerstwa „sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem bibliotek 
w sądach apelacyjnych i wojewódzkich”. Jest to wyraźne nawiązanie do podob
nych struktur w odniesieniu do bibliotek niektórych urzędów, w okresie między
wojennym (zob. Polskie prawo biblioteczne 1773-1990 -  hasło indeksu przed
miotowego: „biblioteki urzędowe”).

Podobna tendencja integracyjna ujawniła się również w strukturach organiza
cyjnych Kościoła Katolickiego, którego Episkopat (za zgodą Państwa) powołał 
Federację Bibliotek Kościelnych FIDES (PPBK: 1606).

Przy końcu mijającej dekady dokonano również restytuowania fundacji 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Fundację powołano na podstawie ustawy 
sejmowej z 1995 r. i nadano jej statut (PPBK: 1607), określający zadania zasłu
żonej dla kultury polskiej -  Biblioteki Ossolineum.

* ♦ ♦
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Objaśnienia skrótów

art. -  artykuł (część aktu prawnego)
b-teka -  biblioteka
b-teczny -biblioteczny
Biblioł. -  Bibliotekarz
dypl. -  dyplomowany
Dz. U. -  Dziennik Ustaw
Dz. Urz. -  Dziennik Urzędowy
IN -  Informacja Naukowa
inte -  informacja naukowa, techniczna i ekonomomiczna
KBN -  Komitet Badań Naukowych
M -  Ministerstwo
Mon. P o l- Monitor Polski
PAN -  Polska Akademia Nauk
pkt -  punkt (część aktu aprawnego)
„Powiel.” -  maszynopis powielany 
PPB -  Polskie Prawo Biblioteczne
PPBK -  Polskie Prawo Biblioteczne. Katalog,
ust. -  ustęp (część aktu prawnego)
§ -  paragraf (część aktu prawnego)
[ ] -  informacje dodane spoza tekstu lub przerwa w cytacie.

Akronimy nazw urzędów wydających Dziennik Urzędowy -  występujące w adresie 
wydawniczym opisu aktu prawnego -  wyjaśniają się przez użycie w innym miejscu opisu 
pełnej nazwy instytucji sprawczej. W innych przypadkach stosuje się czytelne skróty.



RZECZPOSPOLITA POLSKA

1990 -  2000

1990 r.

1500. Zarządzenie N r 1 Ministra Edukacji Narodowej z drt"? 5 stycznia 1990 r. 
w sprawie nowych programów nauczania niektórych przedmiotów w szkole 
podstawowej.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 1 

Dot. także obowiązkowego przedmiotu: „przysposobienie czytelnicze i infor
macyjne”.

1501. Zarządzenie Nr 6 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1990 r. w spra
wie utworzenia Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych 
i Społecznych w Warszawie oraz nadania mu statutu.
Dz. Urz. MKiS nr 1 poz. 6 

Muzeum wykonuje swoje zadania m.in. przez: „prowadzenie specjalistycznej 
biblioteki i czytelni oraz ośrodka informacji naukowej” (§ 6 pkt 10 statutu).

1502. Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dniał lutego 1990r.wspra- 
wie regulaminu organizacyjnego M inisterstwa Edukacji Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 4

Załączony do zarządzenia ,Дegulamin” stanowi: „§ 18. Do zadań Depar
tamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli należą sprawy dotyczące: 
[...], 4. opracowania rozwiązań modelowych w zakresie organizacji i funk
cjonowania bibliotek pedagogicznych. 5. wykonywanie czynności nadzoru 
Ministra nad” funkcjonowaniem pedagogicznych bibliotek wojewódzkich; § 23 
-  ,J)o  zadań Departamentu Badań Naukowych [Wydział Wydawnictw, Bib



liotek i Inform acji Naukowej] należą sprawy dotyczące: [...], 2. informacji 
naukowej, w tym bibliotek naukowych oraz importu literatury naukowej".

1503. Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1990 r. 
w sprawie planów nauczania w szkołach ogólnokształcących oraz zmian 
w planach nauczania w szkołach zawodowych.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 7, z 1991 r. nr 3 poz. 13.

Dot. obowiązkowego przedmiotu: „przysposobienie czytelnicze i informacyjne”.

1504. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o sam orządzie terytorialnym .
Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 
622, z 1997 r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 
734, nr 123 poz. 775; z 1998 r. nr 155, poz. 1014, nr 162 poz. 1126 (art. 10).

Art. 6 ust. 1. „Do zadań gminy należą wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym. [...]”. Art. 7 ust. 1. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań gminy. W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy: [...], 9) kultury, w tym bibliotek komunalnych [tj. publicznych -  
przyp. T Z \  i innych placówek upowszechniania kultury”.

1505. Zarządzenie Nr 9 Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 22 marca 1990 r. w spra
wie ustalenia wykazu muzeów i bibliotek przechowujących dzieła sztuki 
przekazywane na Fundusz Daru Narodowego.
Dz. Urz. MKiS nr 2 poz. 9 

Dot. Bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego, „§ 3. W przypadku 
gdy biblioteka wymieniona w wykazie nie posiada odpowiedniego zabez
pieczenia do przechowywania dzieł sztuki o szczególnie wysokiej wartości 
przekazywanych na Fundusz Daru Narodowego, przekazuje je  w celu prze
chowania Bibliotece Narodowej w W arszawie”.

1506. Uchwała Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie przy
działu pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania 
odzieży roboczej.
Mon. Pol. nr 14 poz. 109, z 1991 r. nr 28 poz. 201 

W zał. tabeli stanowisk występuje także stanowisko: „bibliotekarka, pracownik 
biblioteki”.

1507. Zarządzenie Nr 12 Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 28 marca 1990 r. w spra
wie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz. Urz. MKiS nr 2 poz. 12, z 1991 r. nr 1 poz. 1



§ 17 regulaminu: „Do zakresu działania Departamentu Edukacji Kulturalnej 
należą sprawy dotyczące: 1) Struktuiy terytorialnej instytucji i placówek upow
szechniania kultury oraz materialnych, technicznych i organizacyjnych wa
runków ich rozwoju. 2) Analiz i ocen stanu oraz działalności domów i ośrod
ków kultury i bibliotek. 3) Upowszechniania czytelnictwa i wychowania 
estetycznego dzieci i młodzieży. [...]. 6) Systemu doskonalenia zawodowego 
pracowników domów i klubów kultury, amatorskiego ruchu artystycznego 
i bibliotek”.

1508. Zarządzenie Nr 19 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 kwietnia 
1990 r. w sprawie zasad w ynagradzania pracowników niektórych wojsko
wych jednostek organizacyjnych sfery budżetow ej.
Dz. Rozkazów z 1990 r. poz. 50 ,67 ,99 ; z 1991 r. poz. 25; z 1992 r. poz. 59; 
z 1993 r. poz. 22; z 1994 r. poz. 26, 109; z 1995 r. poz. 79, 229 

W załączniku N r 2 podano stanowisko: „b ib lio te k a rk a  b ib lio tek i 
fachowej”, a w zał. nr 3 (dot. „pracowników informatyki”) -  stanowiska: 
„starszy bibliotekarz inform atyczny” oraz „bibliotekarz inform atyczny”. 

Por. PPBK: 1617 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1509. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wyna
gradzania pracow ników  sam orządowych.
Dz. U. z 1993 r. nr 111 poz. 493, nr 132 poz. 631, z 1994 r. nr 33 poz. 
121, nr 117 poz. 562, z 1995 r. nr 8 poz. 37, nr 94 poz. 467, nr 128 poz. 622, 
z 1996 r. nr 96 poz. 444, z 1997 r. nr 37 poz. 228, nr 130 poz. 856, z 1998 r. 
nr 49 poz. 307, z 1999 r. nr 5 poz. 33, nr 36 poz. 340, z 2000 r. nr 29 poz. 
359, nr 44 poz. 503 

W zał. tabelach uposażeń pracowników samorządowych występują nast. stanowiska 
pracowników bibliotek urzędów samorządu terytorialnego: „kierownik biblioteki, 
starszy bibliotekarz, bibliotekarz”.

1510. Zarządzenie Nr 8 Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Tech
nicznego i Wdrożeń z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie likwidacji C entrum  
Inform acji Naukowej, Technicznej i Ekonom icznej.
Dz. Urz. UPNTiW nr 3 poz. 9 

„W związku z uchwałą Nr 84 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie 
uznania niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim.za 
nieobowiązujące (Mon. Pol. nr 24 poz. 181) -  zarządza się, co następuje:

§1.1.  Stawia się w stan likwidacji Centrum Informacji Naukowej, Technicznej 
i Ekonomicznej w Warszawie, utworzone na podstawie uchwały Nr 35 Rady Minis-



trów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej (Mon. Pol. nr 14 poz. 104) zwane dalej CINTE.

§ 1 .2 .  Zakończenie działalności operatywnej i likwidacji CINTE ustala 
się na dzień 31 grudnia 1990 r.”.

Por. PPBK: 1125 (uchwała Nr 35 z 1971 r. -  powołanie CINTE).

1511. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz. U. nr 65 poz. 385, z 1992 r. nr 54 poz. 254, nr 63 poz. 314, z 1994 r. nr 1 
poz. 3, nr 43 poz. 163, nr 105 poz. 509, nr 121 poz. 591, z 1996 r. nr 5 poz. 
34, nr 24 poz. 110, z 1997 Г. nr 28 poz. 153, nr 96 poz. 590, nr 104 poz. 661, 
nr 121 poz. 770, nr 141 poz. 943, z 1998 r. nr 50 poz. 310, nr 106 poz. 668 
(art 63), z 1999 r. nr 141 poz. 943 

Przepisy art. art.: 65 -  dot. bibliotek uczelni, 66 -  dyrektora biblioteki 
głównej; 67 -  rady bibliotecznej; 68 -  ośrodka dokumentacji i informacji 
naukowej; 75 (ust. 4 pkt 2) -  bibliotekarzy służby bibliotecznej i pracowników 
dokumentacji naukowej; 77 (ust 1) i 82 -  bibliotekarzy dyplomowanych 
i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej; 77 (ust. 
2) -  kustosza i starszego bibliotekarza służby bibliotecznej oraz starszego 
dokumentalisty.

Por. PPBK: 1361 (ustawa z 1982 r. o szkolnictwie wyższym).

1512. Zarządzenie Nr 90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1990 r. 
w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Policji.
Dz. Urz. MSW nr 4 poz. 50 

§§ 22 - 25 statutu dot. Biblioteki Głównej oraz rady  bibliotecznej.

1513. Zarządzenie Nr 9 Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 
26 września 1990 r. w sprawie likwidacji Resortowego Ośrodka Inform acji 
Naukowej, Technicznej i Ekonom icznej.
Dz. Urz. MWGzZ nr 9 poz. 21 

Por. PPBK; 1293 (powołanie ośrodka).

1514. Zarządzenie Nr 95 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 
1990 r. w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa Spraw  Wew
nętrznych i Nauki przy Ministrze Spraw Wewnętrznych oraz nadania jej 
regulaminu.
Dz. Urz. MSW nr 4 poz. 55 

„Rada formułuje propozycje w przedmiocie [...] zasad funkcjonowania 
bibliotek i gromadzenia księgozbiorów” (§ 4 pkt c. regulaminu).



1515. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 
1990 r. w sprawie w ynagradzania nauczycieli akadem ickich.
Dz. U. nr 75 poz. 447, z 1991 r. nr 24 poz. 98, z 1992 r. nr 54 poz. 261, z 1993 r. 
nr 42 poz. 191, z 1994 r. nr 28 poz. 98 

Dot. stawek wynagrodzeń: bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomo
wanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w szkołach 
wyższych.

Por. PPBK: 1595 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1516. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17paździemika 1990r. 
w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracow ników  szkół 
wyższych nie będących nauczycielam i akadem ickimi.
Dz. U. nr 75 poz. 448, z 1991 r. nr 24 poz. 99, z 1992 r. nr 54 poz. 262, nr 96 
poz. 474, z 1993 r. nr 42 poz. 192, z 1994 r. nr 28 poz. 99, nr 68 poz. 298, 
nr 120 poz. 585, z 1995 r. nr 11 poz. 49, nr 74 poz. 372, nr 122 poz. 589 

Dot.: wynagrodzeń pracow ników  służby bibliotecznej oraz dokum en
talistów służby dokum entacji i inform acji naukowej.

Por PPBK: 1613 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1517. Zarządzenie Nr 41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 listopada 1990 r. 
w sprawie zmian w organizacji systemu doskonalenia zawodowego nauczy
cieli 1 wychowawców.
Dz. Urz. MEN nr 8 poz. 52 

§ 1 ust. 1: „Z dniem 31 grudnia 1990 r. znosi się Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego i jego oddziały”. § 4 ust. 1: 
„Z dniem 1 stycznia 1991 r. tworzy się C entralny O środek Doskonalenia 
Nauczycieli będący placówką oświatową o zasięgu ogólnokrajowym, wy
specjalizowaną w dziedzinie dokształcania i doskonalenia kadr oświatowych 
oraz inform acji pedagogicznej”. Przepis § 3 ust. 1. zał. statutu Ośrodka 
określa: „Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka 
są zespoły specjalistyczne (w układzie przedmiotowym lub problemowym) 
oraz biblioteka”

1518. Zarządzenie Nr40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 1990 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Dz. Urz. MEN nr 8 poz. 51 i z 1991 r. nr 1 poz. 1

N adzór nad bibliotekam i: naukow ym i resortu sprawuje Departament 
Nauki 1 Szkolnictwa Wyższego (Wydział Bibliotek i Wydawnictw); peda



gogicznymi -  Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli; szkol
nymi -  Departament Kształcenia Ogólnego.

1519. Zarządzenie Nr 72 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 
listopada 1990 r. w sprawie uproszczenia badań  statystycznycli z zakresu 
kultury.
Dz. Urz. GUS nr 28 poz. 136, nr 30 poz. 149 i z 1991 r. nr 18 poz. 116 

Dot. bibliotek: naukowych, fachowych, zakładowych, pedagogicznych, 
tow arzystw  naukowych oraz ośrodków inform acji naukow ej, technicz
nej i ekonomicznej.

1520. Zarządzenie Ministrów: Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad w ynagradzania pracowników 
upowszechniania kultury.
Mon. Pol. z 1991 r. nr 1 poz. 6, nr 14 poz. 91 

Dot. także pracowników służby bibliotecznej bibliotek publicznych.
§ 1 ust. 2: „Do pracowników zatrudnionych w bibliotekach naukowych 

i uznanych za naukowe, na stanowiskach: 1) bibliotekarzy dyplomowanych, 
2) dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej -  stosuje się odpo
wiednio przepisy o Wynagradzaniu pracowników jednostek badawczo-roz- 
wojowych”.

Por. PPBK: 1681 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1454 (przepisy obowiązujące w 1. 
1985-1991), 1549 (przepisy obowiązujące w 1. 1992-1999).

1991 r.

1521. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Nauko
wych.
Dz. U. nr 8 poz. 28, z 1993 r. nr 52 poz. 240, z 1995 r. nr 30 poz. 152, 
z 1996 r. nr 106 poz. 496, z 1997 r. nr 24 poz. 118, nr 75 poz. 469, nr 80 poz. 
500, nr 96 poz. 590, nr 121 poz. 770. z 1998 r. nr 106 poz. 668 (art. 67).

,4Comitet jest naczelnym organem administracji państwowej do spraw poli
tyki naukowej i naukowo-technicznej państwa”. Przepisy w sprawie nadania: 
statutu Urzędowi KBN -  zob.: Dz. U. z 1998 r. nr 47 poz. 294; regulaminu 
Urzędowi KBN -  zob.: Dz. Urz. KBN z 1998 r. nr 5 poz. 22.

Por. PPBK: 1439 (przepisy uprzednio obowiązujące), zob. też 1641,1692 (zakres działania 
Ministra Nauki).



1522. Zarządzenie Nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 
1991 r. w sprawie nadania statutu C entrum  Szkolenia Policji.
Dz. Urz. MSW nr 1 poz. 11 

„Biblioteka C en trum  pełni funkcję C entralnej Biblioteki Policyjnej” 
-  zob. §§ 2, 8 i 9 statutu.

1523. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1991 r. 
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu 
płatnego urlopu dla poratow ania zdrowia.
Mon. Pol. nr 15 poz. 100 

Dot.: bibliotekarzy dyplom owanych i dyplom awanych pracow ników 
dokum entacji 1 inform acji naukowej -  na podstawie przepisów art. 77 
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (PPBK: 1511).
Por. PPBK: 1400 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1524. Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1991 r. 
w sprawie ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuw ia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jedno
stek i zakładów budżetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra 
Edukacji Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 9 

W zał. tabeli występują stanowiska: „bibliotekarz, pracownik biblioteki”. 
Ponadto -  wprowadza zmiany w przepisach odnoszących się do nauczycieli- 
bibliotekarzy szkolnych (zob. PPBK: 1365). Sprawy dot. bhp w szkołach 
wyższych -  zob. Dz. U. z 1998 r. nr 37 poz. 209.

PPBK: 1430 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1525. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 
1991 r. w sprawie w ynagradzania pracowników jednostek  organizacyj
nych Polskiej A kadem ii Nauk.
Dz. U. nr 40 poz. 175, z 1992 r. nr 63 poz. 320, z 1993 r. nr 61 poz. 294, 
z 1994 r. nr 28 poz. 103, nr 69 poz. 302, nr 120 poz. 588, z 1995 r. nr 11 
poz. 51, nr 79 poz. 403, nr 127 poz. 610, z 1996 r. nr 92 poz. 417, z 1997 r. 
nr 39 poz. 239

Dot. zatrudnionych w bibliotekach PAN: bibliotekarzy dyplomowanych, 
dyplom owanych pracow ników  dokum entacji naukowej i pracowników 
służby bibliotecznej.

Por. PPBK: 1643 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1459 (przepisy uprzednio 
obowiązujące).



1526. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
w sprawie wymiaru, zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim 
urlopów płatnych dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia 
zawodowego.
Dz. U. nr 39 poz. 168 

Dot.; bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
dokum entacji i inform acji naukowej -  na podstawie przepisów art. 77 
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (PPBK: 1511).

1527. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. w sprawie 
zasad i trybu nadawania „M edalu Komisji Edukacji Narodowej” oraz usta
lenia jego wzoru i sposobu noszenia.
Mon. Pol. nr 18 poz. 121 

Medal KEN „będzie nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wycho
wania [...] nauczycielom, nauczycielom akademickim, bibliotekarzom  [...] 
w zakresie rozwoju czytelnictwa”.

Por. PPBK: 1014 i 1374 (przepisy uprzednio obwiązujące).

1528. Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1991 r. 
w sprawie utworzenia Polonijnego C entrum  Nauczycielskiego w Lublinie. 
Dz. Urz. MEN nr 3 poz. 12

Do zadań Centrum należy m.in. „prowadzenie polonijnej informacji peda
gogicznej oraz centralnego rejestru szkół polonijnych”. Podstawową jed
nostką organizacyjną Centrum jest m.in. biblioteka.

1529. Zarządzenie Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1991 r. 
w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. 
Dz. Urz. MKiS nr 1 poz. 3; z 1992 r. nr 3 poz. 11; z 1995 r. nr 5 poz. 16

Załączony statut określa cele MCK („wspieranie współpracy oraz integracji 
kulturalnej Europy i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”) oraz zadania 
C entrum -m .in . „działalność wydawnicza i prowadzenie specjalistycznej 
biblioteki”.

1530. Zarządzenie Nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1991 r. 
w sprawie kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych.
Dz. Urz. MEN nr 3 poz. 15 

Dot. biblioteki kolegium, uchyla przepisy z 1984 r. w sprawie utworzenia 
studium nauczycielskiego.

Por. PPBK: 1404 (przepisy uprzednio obowiązujące).



1531. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 czerwca 1991 r. 
w sprawie dodatków do em erytur i ren t dla nauczycieli akademickich. 
Dz. U. nr 55 poz. 239

Dot.: bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanch pracowników doku
mentacji informacji naukowej oraz kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza 
i starszego dokumentalisty.

Uwaga: przepisy te wkrótce przestały obowiązywać, wskutek zmiany przepisów 
ustawy o emeryturach i rentach (Dz. U. z 1991 r. nr 104 poz. 450 -  art. 21 ust. 4).

1532. Uchwała Nr 22/91 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 lipca 1991 r. 
w sprawie powołania opiniodawczego Zespołu do Spraw  Inform acji Nau
kowej i Upowszechniania Nauki.
Dz. Urz. KBN nr 2 poz. 10 

„Do podstawowych zadań Zespołu należy opiniowanie wniosków zgła
szanych przez organy administracji państwowej oraz inne podmioty dzia
łające na rzecz nauki, o dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej 
i wspomagającej badania, z wyłączeniem wniosków o dofinansowanie wy
dawnictw” (§ 3).

1533. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 sieфnia 1991 r. 
w spraw ie wykazów podręczników i książek pomocniczych do przed
miotów ogólnokształcących na rok szkolny 1991/92.
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 26 

Wykazy obejmują opisy ok 330 książek.

1534. Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sieфnia 1991 r. 
w sprawie likwidacji Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. 
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 25

Dot. także Biblioteki IPNiSzW.

1535. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496; z 1997 r. nr 28 poz. 153, nr 
141 poz. 943, z 1998 r. nr 117 poz. 759, nr 162 poz. 1126 (art.27), z 2000 r. 
nr 12 poz. 136

„Do realizacji celów statutowych szkoła publiczna pow inna zapewnić 
możliwość korzystania z: [...] 2) biblioteki” (art. 67 ust. 1.).

Por. PPBK: 771 (ustawa z 1961 r. uprzednio obowiązująca) i dział: „Nowclizacjc aktów 
prawnych” -  poz. 1351 (zmiany w ustawie z 1982 r. -  Karta Nauczyciela).



1536. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 
1991 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników 
administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Mon. Pol. nr 30 poz. 219 

W zał. tabeli występują trzy stanowiska bibliotekarskie.
Aktualnie obowiązuje: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
30 kwietnia 1998 r. (Dz. U. nr 58 poz. 367, z 1999 r. nr 32 poz. 311, z 2000 r. nr 15 
poz. 181).

1537. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie 
ordynacji pocztowej.
Dz. U. nr 96 poz. 427 

W § 47 zawarto przepisy dot. zwolnienia od opłat pocztowych książek mówionych 
przekazywanych z i do Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych oraz 
listów mówionych.

Por. PPBK: 761, 1470 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1538. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wym aganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli me 
mających wyższego wykształcenia.
Dz. U. nr 98 poz. 433, z 1994 r. nr 5 poz. 19, nr 109 poz. 521, z 1999 r. nr 14 
poz. 127

Przepisy §§ 2 i 8 dot. nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Por. PPBK: 1491 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1539. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1991 r. 
w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych, jak ie  powinna posiadać 
osoba zatrudniona na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego 
bibliotekarza i starszego dokum entalisty.
Mon. Pol. nr 36 poz. 266 

Dotyczy w.w. stanowisk pracowników shiżby bibliotecznej w bibliotekach szkół 
wyższych.

Por. PPBK: 1511 (ustawa z 1990 r. o szkolnictwie wyższym).

1540. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.
Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721, nr 141 poz. 943, z 1998 r. nr 106 poz. 668 
(art. 82), z 1999 r. nr 101 poz. 1178, z 2000 r. nr 12 poz. 136



Działalność kulturalna „polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultuiy”. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej sąm.in.: biblio
teki publiczne oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach 
kultuiy.

Por. PPBK: 1414 (ustawa z 1984 r. uprzednio obowiązująca).

1541. Zarządzenie Nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1991 r. 
w sprawie wprowadzenia regulam inu organizacyjnego M inisterstw a 
Edukacji Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 6 poz. 30 i z 1992 r. nr 1 poz. 2 

„Określanie zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
i nadzorowania ich działalności” należy do zadań Departamentu Kształcenia 
Ogólnego. „Nadzór nad funkcjonowaniem instytucji doskonalących nau
czycieli oraz bibliotek pedagogicznych” należy do zadań Departamentu 
Kształcenia Nauczycieli. Sprawy bibliotek naukowych resortu zlokalizowano 
w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  Wydział Bibliotek i Wy
dawnictw.

1542. Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 
1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania świadczeń pracownikom 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz. U. nr 115 poz. 499, z 1992 r. nr 62 poz. 312, z 1993 r. nr 95 poz. 436, 
z 1994 r. 130 poz. 655, z 1996 r. nr 3 poz. 26 

W zał. tabeli występują stanowiska bibliotekarzy i dokum entalistów. 
Aktualnie sprawy wynagrodzeń pracowników KSAP regulują przepisy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 2 poz. 16), gdzie stanowiska bibliotekarzy i dokumentalistów nie wystę
pują. Szkoła otrzymała statut na podstawie przepisów: zarządzenia Nr 30 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1991 r. („powiel.”) oraz rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. nr 
82 poz. 920).

1543. Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. 
w sprawie nazw i kierunków studiów.
Dz. Urz. MEN z 1997 r. nr 2 poz. 7, nr 3 poz. 16, zz 1998 r. nr 4 poz. 16 oraz 
nr 6 poz. 31 i poz. 34, z 1999 r. 1 poz. 10 

W zał. wykazie obejmującym 92 kierunki studiów wymieniono: „Bibliote
koznawstwo i inform acja naukow a”.



1544. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. 
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wy
kazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad 
i trybu  dokonywania oceny pracy  nauczyciela.
Dz. U. nr 122 poz. 537 

Dot.: nauczyciela-bibliotekarza szkolnego.
Por. PPBK: 1624 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1492 (przepisy uprzednio 

obowiązujące).

1992 r.

1545. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. 
w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego 
bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awan
sowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika doku
mentacji i informacji naukowej.
Dz. U. nr 15 poz. 59 

Na podstawie przepisów § 2 ust 3 tego rozporządzenia Minister Edukacji 
Narodowej powołuje Komisję Egzaminacyjną na okres 3 lat. Przykład: Decyzja nr 
45 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1995 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla 
kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pra
cownika dokumentacji i informacji naukowej („powiel.”).

Por. PPBK: 1511 (ustawa z 1990 r. o szkolnictwie wyższym).

1546. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w spra
wie sposobu prowadzenia re jestru  instytucji kultury.
Dz. U. nr 20 poz. 80

Por PPBK: 1540 (ustawa z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

1547. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie 
ramowego regulam inu konkursu na dyrek tora instytucji kultury.
Mon. Pol. nr 10 poz. 70

Por. PPBK: 1540 (ustawa z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

1548. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1992 r. 
(Nr DEK-X11-510-5/92) w sprawie ramowych regulaminów bibliotek publicznych. 
„Powiel.”



1549. Rozporeądzenie Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie 
zasad w ynagradzania pracowników instytucji kultury  prowadzących gos
podarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz. U. nr 35 poz. 152, nr 58 poz. 285, z 1993 r. nr 42 poz. 197, z 1994 r. nr 
28 poz. 102, nr 72 poz. 318, nr 120 poz. 587, z 1995 r. nr 17 poz. 81, nr 92 
poz. 458, nr 122 poz. 591, z 1996 r. nr 121 poz. 570, z 1997 r. nr 37 poz. 
232, z 1998 r. nr 62 poz. 393

Dot. pracowników bibliotek publicznych.
Por. PPBK: 1681 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1520 (przepisy uprzednio obowią^jjące).

1550. Zarządzenie Nr 9 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 kwietnia 1992 r. w spra
wie nadania regulam inu organizacyjnego M inisterstw u K ultury  i Sztuki. 
Dz. Urz. MKiS nr 2 poz. 3, z 1993 r. nr 5 poz. 20, z 1994 r. nr 3 poz. 10

Dot. nadzoru nad bibliotekam i.

1551. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 
1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszcze
gólnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 
Dz. U. nr 37 poz. 162, z 1993 r. nr 104 poz. 477, z 1994 r. nr 88 poz. 412, 
z 1995 r. nr 84 poz. 425, z 1998 r. nr 42 poz. 254

W dziale II (Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni), przy Ip. 15- 
17: występują stanowiska bibliotekarskie w bibliotekach szpitalnych.

Por. PPBK: 1680 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1552. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji upraw niają
cych do zajm ow ania stanow isk w instytucjach kultury .
Dz. U. nr 46 poz. 206, z 1998 r. nr 122 poz. 802 (zob. też:) z 1999 r. nr 26 
poz. 234

Przepisy te stosowano również do pracowników bibliotek publicznych, od 1998 r. 
do bibliotekarzy stosuje się odrębne przepisy.

Por. PPBK: 1660 i 1676 (dot. kwalifikacji bibliotekarskich) oraz 1540 (ustawa z 1991 r. 
o oiganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach).

1553. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie 
utworzenia C entrum  Edukacji A rtystycznej.
Dz. U. nr 47 poz. 210 

Do zadań Centrum m.in. należy: „prowadzenie specjalistycznej biblioteki zawie
rającej nowości literatury krajowej i zagranicznej (książki, nuty, kasety video itp.)”.



1554. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1992 r. 
w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich. 
Dz. U. nr 47 poz. 211

Dot.: bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników doku
mentacji i informacji naukowej w wyższych szkołach wojskowych.

Por. dział „Nowclizacjc”-  PPBK: 923 (ustawa z 1965 r. o wyższym szkolnictwie 
wojskowym).

1555. Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach ogólno
kształcących i zawodowych.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 12, z 1993 r. nr 7 poz. 29, z 1994 r. nr 4 poz. 20, 
z 1995 r. nr 3 poz. 5

„W planie nauczania należy uwzględnić zajęcia przysposobienia czytelniczo- 
informacyjnego w rocznym wymiarze: 1 godziny w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej, 2 godzin w pozostałych klasach szkoły podstawowej oraz 2 lub 3 godzin 
w szkołach ponadpodstawowycłi” (§ 4 ust. 5).

1556. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. 
w sprawie zestawu podręczników i książek pomocniczych do przedmiotów 
ogólnokształcących na rok szkolny 1992/93.
Dz. Urz. MEN nr 3 poz. 17

Załączony zestaw obejmuje opisy ok 400 książek.

1557. Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. 
w sprawie ramowego statu tu  szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. 
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 18

„Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i za
interesowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczycłi szkoły, doskonalenia 
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 
oraz w miarę możności wiedzy o regionie” (§ 25 ust. 1. statutu). Inne przepisy § 25 
statutu określają: osoby uprawnione do korzystania z biblioteki, godziny otwarcia 
oraz jej lokalizację w budynku szkolnym.

Por. PPBK: 1672 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1558. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania pracowników jednostek sfery budżeto
wej działających w zakresie ku ltury  fizycznej i turystyki przy urzędach 
organów administracji państwowej i samorządowej.



1992 г.____________________________________________________________________poz. 1563.

Mon. Pol. nr 21 poz. 158, z 1993 r. nr 26 poz. 276, z 1УУ4 r. nr l2 poz, 100, nr 58 
poz. 498, z 1995 r. nr 4 poz. 62, nr 36 poz. 433, nr 54 poz. 593 

W tabeli III występują stanowiska: kierownika biblioteki oraz bibliotekarza.
Por. PPBK: 1618 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1559. Rozporządzenie Ministra Zdrów ia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania pracow ników  publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.
Dz. U. nr 55 poz. 273, z 1993 r. nr 41 poz. 190, z 1994 r. nr 21 poz. 75, nr 69 
poz. 303, nr 125 poz. 614, z 1995 r. nr 8 poz. 42, nr 84 poz. 424, nr 122 poz. 
594, z 1996 r. nr 80 poz. 377, z 1997 r. nr 24 poz. 127, nr 34 poz. 214, 
z 1998 r. nr 3 poz. 8, nr 42 poz. 254.

Dot. dwóch stanowisk bibliotekarskich w bibliotekach szpitalnych.
Por. PPBK; 1682 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1560. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie wykazu 
zadań państwowych, które mogą być zlecane jednostkom niepaństwowym. 
Mon. Pol. nr 23 poz. 169

W zał. wykazie zadań wymieniono: „18. organizacja i prowadzenie bibliotek 
książki mówionej i brajlowskiej dla niewidomych i słabowidzących. 19. ochrona 
zbiorów bibliotecznych i filmowych”.

Por. PPBK: 1599 (przepisy obowiązujące w 1. 1994-1997), 1637 (przepisy aktualnie 
obowiązujące).

1561. Zarządzenie Nr 21 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 sieфnia 1992 r. 
w sprawie nadania sta tu tu  Bibliotece Narodowej.
Dz. Urz. MKiS nr 3 poz. 12

Por. PPBK: 1060 (przepisy uprzednio obowiązujące)

1562. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sieфnia 1992 r. 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Dz. U. nr 63 poz. 317 

Do zadań tych placówek należy także „gromadzenie, opracowywanie i upowszech
nianie informacji pedagogicznej”.

Por. PPBK: 1673 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1563. Zarządzenie Nr 38 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 
września 1992 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie dzia
łalności kulturalnej.



Dz. Urz. GUS nr 20 poz. 85 
Biblioteki publiczne wypełniają formularz K-03, a pozostałe biblioteki i ośrod

ki inte -  formularz K-04. W zał. podano wzory formularzy wraz z instrukcjami ich 
wypełniania.

1564. Zarządzenie Nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1992 r. 
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie wymaga się tworzenia 
rady pedagogicznej.
Dz. Urz. MEN nr 7 poz. 33 

Dot. bibliotek pedagogicznych.

1565. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznycłi z dnia 12 października 
1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i pro
wadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną 
w jednostkacłi organizacyjnycli podległycłi lub nadzorowanycłi przez 
M inistra Spraw  W ewnętrznycłi.
Dz. U. nr 79 poz. 403

Por. PPBK: 1540 (ustawa z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

1566. Zarządzenie Nr41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 1992 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego M inisterstwa Edu
kacji Narodowej.
Dz. Urz. MEN z 1993 r. nr 1 poz. 3 

Dot. nadzoru nad bibliotekami: szkolnymi, pedagogicznymi oraz szkół wyższycłi.

1993 r.

1567. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie trybu 
i zasad nadawania odznaki „Zasłużony Działacz K ultury” oraz ustalenia 
jej wzoru i sposobu noszenia.
Dz. U. nr 19 poz. 83 

Odznaka jest nadawania także bibliotekarzom
Por. PPBK: 1540 (ustawa z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) 

i 1434 (przepisy z 1984 r uprzednio obowiązujące).

1568. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodow'ej z dnia 23 lutego 1993 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dz. U. nr 19 poz. 84



W podgrupie zatytułowanej; „Technicy obsługi bibliotek, arcłiiwów i pokrewni” 
-  występuje zawód: „bibliotekarz”.

1569. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie 
zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zaleca
nych książek pomocniczych do przedm iotów  ogólnokształcących.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 7, nr 5 poz. 18, nr 8 poz. 34 

Załączone wykazy obejmują 990 opisów książek.
Uwaga: Wcześniej wykazy takie publikowano jako załączniki do „Komunikatu 

Ministerstwa(l)”. Od 1999 r. -  jako „Obwieszczenie Ministra” publikowane 
w Monitorze Polskim.

1570. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o norm alizacji.
Dz. U. nr 55 poz. 251

„Ustawa określa zasady prowadzenia i organizowania działalności normali
zacyjnej oraz zasady opracowywania i stosowania Polskich Norm” (art. 1.). 

Zob. „Wykaz Polskich Norm” (s. 68).

1571. Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów z dnia 14 maja 1993 r. w sprawie 
zaniechania ustalania i poboru podatku obrotowego od sprowadzanej lub 
nadsyłanej z zagranicy lite ra tu ry  naukowej (książek i czasopism) oraz 
od książek i innych wydawnictw, które pozostaną w kraju po zakończeniu 
Międzynarodowych Targów Książki.
Dz. Urz. MF nr 9 poz. 40 

„§ 1. Zarządza się zaniechania ustalania i poboru podatku obrotowego od 
następujących towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy: 1) literatury 
naukowej (książek i czasopism) otrzymywanych nieodpłatnie lub na podstawie 
wymiany [...]”.

1572. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993r. w sprawie 
organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
Dz. U. nr 52 poz. 243, z 1999 r. nr 67 poz. 754 

W zał. do rozporządzenia -  „Ramowy statut publicznej biblioteki pedagogicznej”.

1573. Uchwała Nr 14/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 czerwca 1993 r. 
w sprawie powołania opiniodawczego Zespołu do Spraw Upowszechniania 
Nauki.
Dz. Urz. K B N n r3 p o z . 16



Dot. także: „gromadzenia, konserwacji i opracowywania zasobów bibliotek nau
kowych oraz informacji bibliotecznej”.

Por. PPBK: 1521 (przepisy w sprawie KBN).

1574. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określe
nia zadań i kom petencji z zakresu rządowej adm inistracji ogólnej i spe
cjalnej, które mogą być przekazane niektórym  gminom o statusie m iasta
wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i tiybu prze
kazywania.
Dz. U. nr 65 poz. 309, nr 81 poz. 384, nr 92 poz. 426, nr 101 poz. 463, 
nr 103 poz. 471, nr 115 poz. 510 

Załączony do rozporządzenia „Wykaz szkół i instytucji kultury nie podle
gających przekazaniu” obejmuje imiennie 29 wojewódzkich bibliotek pub
licznych oraz Bibliotekę Śląską.

Por. PPBK: 1667 i 1668

1575. Zarządzenie Nr 29 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 lipca 1993 r. w spra
wie ramowych planów  nauczania w publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych.
Dz. Urz. MKiS nr 4 poz. 16, z 1996 r. nr 5 poz. 28 

Ramowy plan nauczania w zakresie pomaturalnego studium zawodowego 
obejmuje także zawód: b iblio tekarz i bib lio tekarz ze specjalnością -  
biblioterapia.

1576. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1993 r. 
w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycz
nych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz. U. nr 81 poz. 382 

Dot. także szkół bibliotekarskich.

1577. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eks
ternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich 
przeprowadzanie.
Dz. U. nr 82 poz. 386 

Dot. także szkól bibliotekarskich.
Por. PPBK: 1666 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1578. Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 paździemika 1993 r. 
w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,



ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach, szkołach 
i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego.
Dz. Urz. MEN nr 9 poz. 36 

„Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą reali
zacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nau
czyciela. Mogą korzystać z niej również rodzice uczniów i inne osoby na zasadach 
określonych w statucie szkoły”. -  § 22 ust. 1. ramowego statutu publicznej 
szkoły specjalnej.

1579. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1993 r. 
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej na działalność kulturalnąprowadzoną w jednostkach 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej.
Dz. U. nr 96 poz. 439 

„§ 1. Ustawę z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493), zwaną dalej „ustawą”, stosuje 
się do działalności kulturalnej prowadzonej w jednostkach organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z wyłą
czeniem przepisów art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 2 pkt 1, art.9, 13-15, 16 ust. 2, art. 
18 ust. 2, art. 19 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 2 i 3, art. 23,27 ust. 2, 3 i 4, art. 28-30, 
32, 33 i 41-43”.

Dotyczy także oświatowych bibliotek wojskowych.
Por. PPBK: 1540 (ustawa z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) 

i 1664 (aktualnie obowiązujące rozporządzenie).

1580. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 
1993 r. w sprawie zestawu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczni
ków oraz zalecanych środków dydaktycznych w publicznych szkołach me
dycznych.
Dz. Urz. MZiOS nr 11 poz. 30 

Przepisy zarządzenia ustalają ogólne zasady dopuszczania do użytku szkół 
medycznych podręczników i zalecanych środków dydaktycznych.

Por. PPBK: 1581 („Komunikat Ministra”).

1581. Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 
1993 r. w sprawie dopuszczenia podręczników oraz zalecanych książek 
pomocniczych i innych środków dydaktycznych w publicznych szkołach 
medycznych.



Dz. Urz. MZiOS nr 11 poz. 31 
Załączone wykazy zawierają opisy 1414 podręczników, książek i audiowizualnych 

pomocy naukowych.

1582. Uchwała Nr 21/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 października 
1993 r. w sprawie podziału Komisji Kom itetu Badań Naukowych na zes
poły oraz dziedzin i dyscyplin nauki należących do właściwości poszcze
gólnych zespołów drugiej kadencji Komitetu.
Dz. Urz. KBN nr 5 poz. 23 

Zespół Nauk Humanistycznych wchodzi w skład Komisji Badań Podstawo
wych i do właściwości tego zespołu należy m.in. „bibliotekoznawstwo i infor
macja naukowa”.

1583. Uchwała Nr 25/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 paździemika 
1993 r. w sprawie powołania opiniodawczego Zespołu do Spraw  Krajowej 
Polityki Naukowej w Zakresie Inform acji Naukowej.
Dz. Urz. KBN nr 6 poz. 27 

„Do zadań Zespołu należy przygotowanie rozwiązań prawnych, ekonomicz
nych i organizacyjnych regulujących: 1) obieg informacji naukowej, 2) dostęp 
do zasobów informacji naukowej, 3) rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
budowanie sieci oraz profesjonalnych usług informacyjnych, 4) organizacja 
badań naukowych i kształcenia w zakresie wiedzy o informacji, 5) kształtowanie 
społecznej kultury informacyjnej”.

Por. PPBK: 1521 (przepisy dot. KBN).

1584. Zarządzenie Nr 5/93 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych 
z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwo
jowej pod nazwą Naukowa i A kadem icka Sieć K om puterow a (NASK). 
Dz. Urz. KBN nr 7 poz. 33

„Do zakresu działania NASK należy prowadzenie prac badawczo-rozwojo
wych i wdrożeniowych służących utrzymaniu i rozwojowi sieci teleinfor
matycznej dla środowiska naukowego, a w szczególności: 1) badanie, analiza 
i wdrażanie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy 
projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci teleinformatycznych, 2) budowa, 
rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych,3) projektowanie, konstru
owanie i serwis systemów informatycznych, 4) prace badawcze i dostosowawcze 
w zakresie udostępniania usług świadczonych przez inne naukowe sieci kompu
terowe w kraju i za granicą, 5) konsulting, ekspertyzy, szkolenie i doskonalenie 
kadr oraz inne działania w zakresie sieci i usług sieci komputerowych” (§ 4 ust. 2.).



1994 г.
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1585. Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia regulam inu organizacyjnego M inisterstw a E du
kacji Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 2 

Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego m.in. należy: „8) 
Opracowywanie ramowych statutów [...] bibliotek pedagogicznycłi; [...]; 17) 
prowadzenie spraw związanycti z: [...] funkcjonowaniem bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych”. Struktura organizacyjna tego departamentu jest bezwy- 
działowa. Do zakresu działania Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
należy: „15) koordynacja działalności uczelnianych bibliotek naukowych”. 
W strukturze organizacyjnej tego Departamentu jest -  Wydział Bibliotek 
i Wydawnictw.

1586. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez 
Główny Urząd Statystyczny. /
Mon. Pol. nr 13 poz. 104 J

Biblioteki publiczne wypełniają co roku formularz K-03 i przesyłają go do 
25 stycznia. Biblioteki: naukowe, fachowe, zakładowe, pedagogiczne, 
towarzystwa naukowego, ośrodki inte -  wypełniają formularz K-04 co dwa 
lata (poczynając od danych za rok 1993) i przesyłają go do dnia 31 stycznia.

1587. Zarządzenie Nr 4 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 stycznia 1994 r. 
w sprawie ramowego statutu szkół artystycznych publicznych dla dorosłych. 
Dz. Urz. MKiS nr 2 poz. 5

Dot. także „pomaturalnych studiów bibliotekarskich”.

1588. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie aijtorskim i praw ach pokrewnych. 
Dz. U. nr 24 poz. 83 .

,^ r t .  28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 1) udostępniać nieodpłatnie, 
w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opubli
kowanych, niedostępnych w handlu -  w celu uzupełniania, ochrony swoich 
zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.[...]. Art. 30. 1. Ośrodki informacji 
lub dokumentacji naukowo-technicznej mogą sporządzać i rozpowszechniać włas



ne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych 
niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów”.

1589. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie 
w ynagradzania nuczycieli.
Mon. Pol. nr 10 poz. 80, nr 29 poz. 239, nr 58 poz. 493, z 1995 r. nr 4 poz. 57 

Dot. nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych. W tabeli dodatków funkcyj
nych (przy Ip. 11) wykazano nast. stanow iska w  pedagogicznych bibliote
kach wojewódzkich: dyrektor, wicedyrektor, kierownik filii, kierownik wy- 
dziahi, nauczyciel -  bibliotekarz -  instruktor.

Por. PPBK: 1703 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1495 (przepisy obowiązujące 
w 1.1989-1994, zob. też dział „Nowelizacje”), 1603,1626 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1590. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie 
organizacji i zasad działania centrów  ustawicznego kształcenia dorosłych 
w dziedzinach artystycznych, bibliotekarstw ie i animacji kulturalnej.
Dz. U. nr 23 poz. 82

„§ 6. Centrum powinno posiadać [...], 3) bibliotekę wspólną dla wszystkich 
szkół i innych jednostek centrum”.

1591. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1994 r. w spra
wie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm .
Dz. U. nr 39 poz. 144 

Zarządzenie wprowadza obowiązek stosowania m.in. następujących Polskich 
Norm:
PN-74/N-01206 Międzynarodowy znormalizowany num er książki (ISBN), 
ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacji i Miar dnia 3 czerwca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 24 poz. 76 i z 1988 r. nr 7 poz. 83),
PN-76/N-01207 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciąg
łych (ISSN), ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacji i Miar dnia 20 
września 1976 r. (Dz. Norm. i Miar nr 24 poz. 97).

Zob. też: „Wykaz Polskich Norm” (s. 68).

1592. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie 
zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zale
canych książek pom ocniczych do przedmiotów ogólnokształcących -  
według stanu na dzień 1 marca 1994 r.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 9 

Zestaw obejmuje opisy ok. 1300 książek.



1593. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1994 r. 
w sprawie zasad przydzielania pracow nikom  środków ochrony indywi
dualnej o raz odzieży roboczej.
Dz. Urz. MZiOS nr 3 poz. 5 

W tabeli Nr XII („Wspólne i różne stanowiska pracy”), przy Ip. 22 podano 
wykaz odzieży i obuwia roboczego przysługującego bibliotekarzowi.

1594. Rozporządzenie Rady MinistróL z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie 
nadania sta tu tu  M inisterstw u K ultu ry  i Sztuki.
Dz. U. nr 59 poz. 241, z 1995 r. nr 48 poz. 250, z 1996 r. nr 95 poz. 434 

W strukturze organizacyjnej Ministerstwa występuje: Departament Książki 
i Czytelnictwa oraz Departament Upowszechniania Kultury. W zał. do 
rozporządzenia „Wykazie jednostek organizacyjnych podporządkowanych 
Ministrowi Kultury i Sztuki” wymieniono: Bibliotekę Narodową, Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie, Państwowy Ośrodek 
K ształcenia B ibliotekarzy w Jarocin ie  oraz Państwowe Pom aturalne 
Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie, 
Krośnie, Opolu i we Wrocławiu.

1595. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. 
w sprawie w ynagradzania nauczycieli akadem ickich.
Dz. U. nr 68 poz. 297, nr 125 poz. 610, z 1995 r. nr 12 poz. 57, nr 74 poz. 
371, nr 122 poz. 588, z 1996 r. nr 79 poz. 372, z 1997 r. nr 31 poz. 180, 
z 1998 r. nr 45 poz. 271, z 1999 r. nr 39 poz. 389, z 2000 r. nr 33 poz. 395 

Dot. także: bibliotekarzy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomo
wanych w szkołach wyższych.

Por. PPBK: 1515 (przepisy uprzednio obowiązujące).

i
1596. Zarządzenie Nr 17 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie 

nadania regulam inu organizacyjnego M inisterstwu K ultury i Sztuki.
Dz. Urz. MKiS nr 4 poz. 15, z 1995 r. nr 5 poz. 15, z 1996 r. nr 5 poz. 29, 
nr 8 poz. 40 i z 1997 r. nr 2 poz. 4

„Stym ulowanie rozwoju czytelnictw a” należy do zadań Departamentu 
Książki i Czytelnictwa (§12), „dokonywanie analizy i ocena stanu funkcjo
nowania domów i ośrodków kultury oraz bibliotek” -  Departamentu Upow
szechniania Kultury (§ 16).

Por. PPBK: 1594 (statut Ministerstwa).



1597. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. 
w sprawie określenia rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwi
dow ania oraz zasad działania płacówek doskonalenia zawodowego nau
czycieli placówek zawodowych szkół artystycznych.
Dz. U. nr 115poz. 556 

„W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych 
mogą być tworzone placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli”. W § I 
ust. 2. określono szczegółowo zadania tych placówek, których zakres obejmuje 
także nauczycieli szkół bibliotekarskich.

1598. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w spra
wie warunków i trybu przyjm owania do publicznych szkół i placówek arty
stycznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności 
tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach artystycznych.
Dz. U. nr 125 poz. 612 

Dot. także szkół bibliotekarskich.

1599. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu 
zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom  niepaństwowym. 
Dz. U. nr 131 poz. 657, z 1995 r. nr 120 poz. 579

Załączony wykaz obejmuje także: „17.^rowadzenie, konserwacja, inwen
taryzacja i ochrona kolekcji dzieł sztuki, muzealiów i instrumentów oraz 
zbiorów bibliotecznych, fonograficznych i fotograficznych oraz filmowych. 
18. Prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji zjawisk życia kulturalnego 
i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych w tych zakresach”.

Por. PPBK: 1637 (przepisy aktualnie obow iązujące), 1560 (przepisy uprzednio 
obowiązujące).

1995 r.

1600. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 1995 r. w spra
wie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zale
canych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących -  według 
stanu na dzień 1.01.1995 r.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 1, nr 4 poz. 17 

Załączone wykazy obejmują łącznie opisy ok. 2100 podręczników i książek 
pomocniczych. Niektóre opisy są powtarzane w różnych zestawieniach.



1601. Zarządzenie Nr 23 Ministra Kultury i Sztuki 25 kwietnia 1995 r. w sprawie 
ochrony dóbr ku ltu ry  na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państw a 
i konfliktu zbrojnego.
Dz. Urz. MKiS nr 4 poz. 14 

W załączeniu podano wzory formularzy: 1) Plan ochrony ruchomych dóbr 
kultury, 2) Plan zabezpieczenia nieruchomych dóbr kultury oraz Instrukcję 
w sprawie organizacji ochrony dóbr kultury z nast. załącznikami: 1) Wykaz 
ruchomych dóbr kultury, 2) Spis proponowanych prac zabezpieczeniowych,
3) Wykaz nieruchomych dóbr kultury, 4) wzory oznakowań, napisów i kart 
tożsamości dla personelu przydzielonego do ochrony dóbr kultury. Zarządzenie 
określa również zadania kierowników właściwych jednostek organizacyjnych 
w czasie pokoju. Przepisy te dotyczą także bibliotek. Zarządzenie wchodzi 
w życie z dniem podpisania, równocześnie traci moc obowiązującą zarządzenie 
Nr Pf 27 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie zasad 
i organizacji ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego (nie 
publikowane).
Lokale biblioteczne zwolnione są od obowiązku zakwaterowania sił zbrojnych 
-  na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 86 poz. 433, z 1996 r. nr 106 
poz. 496, z 1997 r. nr 6 poz. 31, nr 80 poz. 506, nr 106 poz. 678, z 1998 r. nr 106 
poz. 668 (art. 99) -  por. dział „Nowelizacje”: PPBK: 1289a (przepisy uprzednio 
obowiązujące)

\'
1602. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie 

nadania M inisterstwu Sprawiedliwości regulam inu organizacyjnego. 
Dz. Urz. MS nr 2 poz. 11

„Podstawowymi zadaniami Departamentu Organizacji i Informatyki są: [...], 
12) prowadzenie biblioteki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sprawowanie 
nadzoru nad organizacją funkcjonowania bibliotek w sądach apelacyjnych 
i wojewódzkich”. (§ 40. ust. 2., zob. też § 46).

1603. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. 
w sprawie w ynagradzania nauczycieli.
Mon. Pol nr 31 poz. 366, nr 54 poz. 588, z 1996 r. nr 40 poz. 393 

Dot. także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Por. PPBK: 1703 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1589 (przepisy uprzednio 

obowiązujące).
\)

1604. Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 1995 r. 
w sprawie wprowadzenia regulam inu  organizacyjnego M inisterstw a 
Edukacji Narodowej.



Dz. Urz. MEN nr 5 poz. 22 
Do zakresu działania Departamentu Kształcenia ogólnego i Nadzoru Pedago

gicznego należy m. in. „17. Prowadzenie spraw związanycłi z: [...], b) funkcjo
nowaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznycłi”. Do zakresu działania 
Departamentu Nauki, Studiów i Analiz należą sprawy dotyczące „ 19) informacji 
naukowej i działalności bibliotek akademickich”; ponadto Departament ten 
nadzoruje m.in. „Fundację -  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” (zob. zał. 
nr 2).

1605. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sieфnia 1995 r. w sprawie 
zestawu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego.
Dz. Urz. MEN nr 6 poz. 29 

Przy poz. 158 odnoszącym się do przedmiotu: ,J*rzysposobien!e czytelnicze 
i Informacyjne” wskazano na program komputerowy: ,3iblioteka szkolna-  
MOL”, nr w ogólnym zestawie -  0 140, który może służyć do przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego”.

1606. Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 paź
dziernika 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek 
Kościelnych -  Fides z siedzibą w Warszawie.
Dz. U nr 120 poz. 583 

Federację powołał Episkopat Polski.

1607. Obwieszczenie M inistra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ogłoszenia statutu fundacji Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich.
Mon. Pol. nr 56 poz. 626 

„§ 6. Celem Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami za
łożyciela są: 1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej 
zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich 
opracowywanie i upowszechnianie, 2) utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury 
polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, 
numizmatyki, 3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, 4) działal
ność wydawnicza”.
Fundację powołano na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fun
dacji -  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. nr 23 poz. 121).

Zob. też: PPBK: 470,487, 490, 634 oraz -  PBZ: 302

1608. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zm ianie zakresu działania nie
których m iast oraz o miejskich strefach usług publicznych.



Dz. U. z 1997 r. nr 36 poz. 224, nr 123 poz. 780, nr 162 poz. 1120 
Samorządy tych miast przejmują od wojewodów „instytucje kultury, wpisane 

do rejestru prowadzonego przez wojewodę” (art. 2 poz. 2 pkt. 3). Dot. także 
bibliotek publicznych.

1996 r.

1609. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie 
zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zaleca
nych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących -  według 
stanu na dzień 1.01. 1996 r.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 1 

W załączonych wykazach podano ok. 2600 opisów książek. Niektóre opisy 
powtórzono w różnych zestawach.

1610. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1996 r. 
w sprawie statutu C en trum  M edycznego K ształcenia Podyplomowego. 
Dz. Urz. MZiOS nr 2 poz. 7

Przepisy odnoszące się: do Biblioteki zawarto w § 10., -  do O środka 
D okum entacji i Inform acji D ydaktycznej i Naukowej w § 11., a do pra
cowników -  w § 13. 1V

1611. Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w spra
wie wprowadzenia regulam inu organizacyjnego M inisterstwa Edukacji 
Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 17, nr 6 poz. 29 

Do zakresu działania: 1) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
leżą m.in. sprawy „informacji naukowej i działalności bibliotek akade
mickich” (§ 22 pkt 43);, 2) Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru 
Pedagogicznego m.in. należą sprawy związane z funkcjonowaniem bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych (§ 18 pkt 17).

1612. Uchwała Nr 289/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
czerwca 1996 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych 
dla kierunku pedagogika specjalna.
Dz. Urz. MEN nr 6 poz. 30 

W załączniku do uchwały podano: „Minimalne wymagania programowe na 
studiach magisterskich”, gdzie wśród przedmiotów kierunkowych wymieniono także



„biblioterapię”, z nast. treścią programową; „Terapeutyczny wpływ książki 
w procesie leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacjM. Biblioterapia kli
niczna i wychowawczo-humanistyczna. Proces biblioterapii: identyfi
kacja, projekcja, katharsis”.

1613. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. 
w sprawie stanowisk pracy oraz zasad w ynagradzania pracowników szkół 
wyższych nie będącycli nauczycielami akadem ickinii.
Dz. U. nr 79 poz. 373, z 1997 r. nr 31 poz. 181, z 1998 r. nr 45 poz. 272, 
z 1999 r. nr 39 poz. 388, z 2000 r. nr 33 poz. 397 

Dot. także pracowników służby bibliotecznej oraz służby dokumentacji 
i informacji naukowej.

Por. PPBK: 1516 (Przepisy uprzednio obowiązujące).

1614. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania za pracę i przyznaw ania innycłi ś>viad- 
czeń dla pracow ników  nie będących nauczycielam i, zatrudnionych 
w szkołach i placów kach oświatowych prowadzonych przez organy ad
m inistracji rządowej.
Dz. U. nr 80 poz. 375, z 1997 r. nr 31 poz. 182, z 1998 r. nr 45 poz. 281, 
z 1999 r. nr 35 poz. 334 

Dot. także pracowników bibliotek pedagogicznych.

1615. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania za pracę i przyznaw ania innych świad
czeń związanych z pracą  dla pracowników zatrudnionych w niektórych 
jednostkach państwowej sfery budżetowej.
Dz.U. nr 97 poz. 453, z 1997 r. nr 39 poz. 244, z 1998 r. nr 42 poz. 247, 
z 1999 r. nr 36 poz. 349, z 2000 r. nr 27 poz. 335 

Dotyczy pracowników zakładów i gospodarstw pomocniczych podległych 
organom administracji rządowej, jak; ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, 
ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych i in. W tabeli stanowisk występują 
dwa stanowiska bibliotekarskie.

1616. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektó
rych jednostkach  organizacyjnych sfery budżetow ej resortu  spraw  
wewnętrznych.



Dz. U nr 97 poz. 454 
W tabeli stanowisk występują trzy stanowiska bibliotekarskie.

1617. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w nie
których wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 
Dz. U. nr 105 poz. 485, z 1997 r. nr 41 poz. 259, z 1998 r. nr 5 poz. 17, nr 45 
poz. 278, z 1999 r. nr 45 poz. 449

Dot. także pracowników instytucji kultury (wojskowych bibliotek oświa
towych), chociaż w załączonej tabeli -  stanowiska bibliotekarskie nie występują. 

Por. PPBK; 1508 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1618. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania za pracę i przyznaw ania innych świad
czeń związanych z p racą  dla pracowników zatrudnionych w państwo
wych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ku ltu ry  
fizycznej i turystyki.
Dz. U. nr 103 poz. 478, z 1997 r. nr 32 poz. 193, z 1998 r. nr 42 poz. 248,
z 1999 r. nr 36 poz. 346, z 2000 r. nr 27 poz. 334 

W tabelach stanowisk występują dwa stanowiska bibliotekarskie.
Por. PPBK: 1558 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1619. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. 
w sprawie zasad w ynagradzania pracowników  zatrudnionych w nie
których jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.
Dz. U. nr 105 poz. 486, z 1997 r. nr 39 poz. 245, z 1998 nr 45 poz. 282,
z 1999 r. nr 62 poz. 694, z 2000 r. nr 38 poz. 428 

W tabeli zaszeregowań pracowników Centrum Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia występują dwa stanowiska bibliotekarskie. Dot. także: 
wojewódzkich ośrodków organizacji, ekonomiki i informatyki w ochronie 
zdrowia, wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej i woje
wódzkich zespołów polityki zdrowotnej.

1620. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie 
Pełnomocnika Rządu do Spraw  Polskiego Dziedzictwa K ulturalnego 
/a  G ranicą.
Dz. U. nr 107 poz. 504 

Pełnomocnik Rządu, działający w strukturze organizacyjnej Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, „inicjuje i koordynuje działania w zakresie ochrony polskiego



dziedzictwa kulturalnego za granicą”, m.in. wspiera biblioteki organizacji oraz 
instytucji emigracyjnych. Traci moc Uchwała Nr 93/90 Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą („powiel.”).

1621. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach biblio
tecznych.
Dz. U. nr 152 poz. 722

„Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz 
obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego”. Przepisy 
art. 5 stanowią obowiązek przekazywania: po 2 egz. Bibliotece Narodowej 
i Bibliotece Jagiellońskiej oraz po 1 egz. innym bibliotekom, których wykaz 
ustali Minister Kultury i Sztuki, ponadto po 1 egz. dzienników urzędowych 
organów administracji rządowej -  Bibliotece Sejmowej. Tracą moc obowiązującą 
przepisy art. 32 i 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. 
nr 12 poz. 63, z późniejszymi zmianami).

Por. PPBK: 1025 (ustawa z 1968 r. o bibliotekach) i 1625 (wykaz bibliotek uprawnionych 
do otrzymywania egz. obow.).

1622. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o m uzeach.
Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24, z 1998 r. nr 106 poz. 668 (art. 115).

Dotychczas sprawy te regulowały przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. nr 10 poz. 48, z 1983 r. nr 38 poz. 
173, z 1989 r. nr 35 poz. 192, z 1990 r. nr 34 poz. 198, nr 56 poz. 322, z 1996 r. 
nr 106, poz. 496), które nadal pozostają w mocy w odniesieniu do ochrony 
dóbr kultury, także znajdujących się w bibliotekach (zob. art. 35 nowej 
ustawy o muzeach).

Por. PPBK: 802 w dziale: „Nowelizacje”.

1997 r.

1623. Komunikat M inistra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 1997 r. 
w sprawie wykazu podręczników  szkolnych do przedm iotów  ogólno
kształcących dopuszczonych do użytku szkolnego i książek pomocni
czych zalecanych dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich. 
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 1 

W wykazie podano opisy 587 książek.



1624. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. 
w sprawie kiyteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny 
pracy nauczyciela oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie 
opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.
Dz. U. nr 18 poz. 101 

Dot. także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Por. PPBK: 1544 (przepisy uprzednio obowiązujące).

l
1625. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie 

wykazu bibliotek upraw nionych do otrzym ywania egzem plarzy obo
wiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich 
przekazywania.
Dz. U. nr 29 poz. 161, z 1999 r. nr 50 poz. 513 

Wydawca jest obowiązany przekazać egzemplarze obowiązkowe Biblio
tece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom w ciągu 14 od 
zakończenia procesu produkcji. Egzemplarze te podlegają wieczystemu archi
wizowaniu (w 1 egz.) w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Jagiellońskiej, 
a w pozostałych bibliotekach przez okres nie krótszy niż 50 lat. W załączeniu 
podano wykaz 16 bibliotek otrzymujących egzemplarze obowiązkowe oraz 
Filmotekę Narodową otrzymującą kopie filmu kinowego i telewizyjnego. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku obowiązana jest przeka
zywać siedmiu bibliotek publicznym (zał. 2) publikacje o tematyce regio
nalnej, właściwe dla danego regionu.
Nowelizacja rozporządzenia (Dz. U. z 1999 r. nr 50 poz. 513) dopuszcza 
możliwość przekazywania egzemplarzy książek nie odpowiadających pro
filowi zbiorów -  innym bibliotekom ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Por. PPBK: 1621 (ustawa z 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych).

1626. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. 
w sprawie w ynagradzania nauczycieli.
Dz. U. nr 29 poz. 160, z 1998 r. nr 39 poz. 229, z 1999 r. nr 27 poz. 248, 
z 2000 r. nr 12 poz. 141 

Dot. także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Por. PPBK: 1603 (przepisy uprzednio obowiązujące), 1703 (przepisy aktualnie obo

wiązujące).

1627. Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akadem ii Nauk.
Dz. U. nr 75 poz. 469 -



Przepisy art.art.: 58 -  dot. bibliotek; 71,77-80 i 82 -  bibliotekarzy dyplo
m owanych i dyplom owanych pracow ników  dokum entacji i inform acji 
naukow ej.

Por. PPBK: 709 (ustawa z I960 r. uprzednio obowiązująca).

1628. Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji N a ro d o w iг dnia 28 kwietnia 1997 r. 
w sprawie nadania regulam inu organizacyjnego M inisterstwu Edukacji 
Narodow ej.
Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 18

Do zakresu działania Departamentu: 1) Kształcenia Ogólnego i Nadzoru 
Pedagogicznego należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem 
bibliotek szkolnych, 2) Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  należą sprawy 
informacji naukowej i działalności bib lio tek  akadem ickich.

1629. Ponadzakładow y układ zbiorowy pracy  dla pracow ników  państwo
wych instytucji ku ltury  zawarty w dniu 29 kwietnia 1997 r. pomiędzy 
Ministrem Kultury i Sztuki reprezentującym pracodawców zatrudniających 
pracowników państwowych instytucji kultury oraz Komitetem Wykonaw
czym Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki 
i Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidamość” -  reprezentującymi pracowników państwowych instytucji kul
tury.
„powiel.”

Układ zbiorowy określa warunki zatrudniania, wynagradzania oraz przyz
nawania różnych świadczeń pracownikom instytucji kultury -  m. in. praco
w nikom  B iblio teki N arodow ej, B iblioteki Ś ląskiej i wojew ódzkich 
bibliotek publicznych.

1630. Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. 
w sprawie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólno
kształcących.
Dz. Urz. MEN nr 5 poz. 23

Wyróżniono pięć etapów kształcenia: od klasy 1-3 do etapu końcowego 
kształcenia w szkole średniej. W każdym z etapów występuje przedmiot 
„edukacja czytelnicza i inform acyjna”, którego celem jest ,^ozwijanie zain
teresowań czytelniczych uczniów i ksztahowanie nawyku samodzielnego 
wyszukiwania informacji”.



1631. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 1997 r. w spra
wie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza. 
Mon. Pol. nr 36 poz. 348

Zarządzenie ustala szczegółowe normy zatrudniania nauczyciela-bibliotekarza 
w różnych rodzajach szkół, np. w szkole podstawowej i ponad podstawowej -  
1 etat na 300 uczniów i norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych następnych 250 
uczniów. W przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela -bibliotekarza 
czynności związane z prowadzeniem biblioteki mogą być powierzane nauczy- 
cielom-dydaktykom i opłacane jak za godziny ponadwymiarowe, według zasad 
obowiązujących nauczyciela -bibliotekarza.

Por. PPBK: 1364 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1632. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w spra
wie nadania statu tu  M inisterstw u K ultury  i Sztuki.
Dz. U. nr 67 poz. 424

W strukturze MKiS -  m.in.: Departament Książki i Czytelnictwa oraz 
D epartam ent U pow szechnieniania K ultury. W załączonym  wykazie 
jednostek podporządkowanych Ministrowi Kultury i Sztuki: Biblioteka 
Narodowa, Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Państwowy 
Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie oraz Państwowe Pomatu
ralne Studium  Kształcenia Anim atorów K ultury  i B ibliotekarzy w: 
Ciechanowie, Krośnie, Opolu i Wrocławiu.

1633. Uchwała Nr 19/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 1997 r. 
w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw  Upow
szechniania Nauki i Inform acji Naukowej.
Dz. Urz. ICBN nr 6 poz. 20

Do zadań Zespołu m.in. należy opiniowanie rozwiązań prawnych ekono
micznych i organizacyjnych regulujących „obieg informacji naukowej, dostęp 
do zasobów informacji, kształtowanie społecznej kultury informacyjnej”.

Por. PPBK: 1521 (przepisy dot. KBN).

1634. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. 
Dz. U. nr 96 poz. 590, z 1998 r. nr 106 poz. 668 (art. 129).

„W skład państwowej uczelni zawodowej wchodzi biblioteka, która jest 
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, 
naukowo-technicznych i usługowych”. Pracownicy biblioteczni oraz doku
m entacji naukowej stanowią wyodrębnioną grupę zawodową.



1635. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. \  J
Dz. U. nr 85 poz. 539; z 1998 r. nr 106 poz. 668 (art. 130).

Ustawa jest podstawowym aktem prawnym w sprawach bibliotek. Traci moc 
ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 12 poz. 63, z póź
niejszymi zmianami).

Por. PPBK; 1025 (ustawa z 1968 r. o bibliotekach).

1636. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wyna
gradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek  sam orządu terytorialnego.
Dz. U. nr 77 poz. 482, z 1999 r. nr 5 poz. 34, z 2000 r. nr 29 poz. 360, nr 44 
poz. 504

W tabeli XV. stanowisk, zaszeregowań i wymaganych kwalifikacji pracowni
ków wymieniono dwa stanowiska bibliotekarskie. Nowela rozporządzenia 
z 1999 r. dot. także zmiany jego tytułu O-w.).

1637. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania 
zadań państwowych jednostkom  niepaństwowym oraz wykazu tych zadań. 
Dz. U. nr 94 poz. 573, z 1998 r. nr 100 poz. 639

Zadania odnoszące się do spraw  bibliotecznych wykazano w Ip. 18-22 
i 28.

Por. PPBK: 1560 i 1599 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1638. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w spra
wie w arunków  i trybu przyjm ow ania uczniów do szkół i placówek artys
tycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz. U. nr 99 poz, 610 

Dot. także policealnych szkól bibliotekarskich.
Por. PPBK: 1685 (przepisy aktualnie obowiązujące).

1639. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sieфnia 1997 r. 
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
Dz. U. nr 104 poz. 664, z 1999 r. nr 67 poz. 755 

Zakładami kształcenia nauczycieli są kolegia nauczycielskie i kolegia języków 
obcych. Nauka w kolegiach trwa 3 lata i prowadzona jest w systemie dziennym, 
wieczorowym i zaocznym. Kolegia kształcą nauczycieli: przedszkoli, szkół pod
stawowych, placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 
„W kolegium działa biblioteka spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe 
odpowiadające prowadzonym w kolegium specjalnościom”. Rozporządzenie



uchyla rozporządzenie z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. nr 26 poz. 115 i z 1993 r. nr 35 poz. 157), w którym nie 
występowały przepisy odnoszące się do bibliotek.

1640. Zarządzenie Nr 16 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
w sprawie nadania regulam inu organizacyjnego lyiinisterstwu K ultury  
i Sztuki. \У
Dz. Urz. MKiS nr 5 poz. 21 i nr 7 poz. 32

Sprawy bibliotek i czytelnictwa należą do zakresu działania Departa
mentu Książki i Czytelnictwa.

1641. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach adm inistracji rządowej. 
Dz. U. z 1999 r. nr 82 poz. 928, z 2000 r. nr 12 poz. 136 \  J

Art. 14 ust, 1. „Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje 
sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem 
narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwo
wego nad tą działalnością, a w szczególności w zakresie: [...], 5) wj'dawnictw, 
księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, Na mocy przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. nr 91 poz. 1014 i 1031) 
w.w. zakres działań powierzono temu ministerstwu.
Art. 18. „Dział nauka obejmuje sprawy nauki. Ministrem właściwym do spraw 
nauki jest przewodniczący Komitetu Badań Naukowych”, który sprawuje nadzór 
nad działalnością Polskiej Akademii Nauk”.

Zob. też: PPBK; 1691, 1696 oraz 1692 (dot. Ministra Nauki).

1642. Uchwała Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 
1997 r. w sprawie kryteriów  i trybu  przyznaw ania środków finansowych 
na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki. .
Dz. Urz. KBN nr 9 poz. 30 \ i

Kryteria te dotyczą również „prenumeraty czasopism naukowych”, „groma
dzenia, konserwacji i opracowywania zasobów bibliotek naukowych oraz 
Informację biblioteczną”, a także działania w zakresie tworzenia baz danych 
i upowszechniania informacji.

1643. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 
1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek nauko
wych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organiza
cyjnych Polskiej Akademii Nauk.



Dz. U. nr 128 poz. 838, z 1998 r. nr 65 poz. 426, z 1999 r. nr 56 poz. 595, 
z 2000 r. nr 38 poz. 429 

Dot. także: bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej oraz „pracowników działalności pod
stawowej zatrudnionych w bibliotekach”.

Por. PPBK: 1525 (przepisy uprzednio obowiązujące)

1644. Zarządzenie Nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 
października 1997 r. w sprawie statutu C entralnej Biblioteki Statystycznej 
im. Stefana Szulca.
Dz. Urz. GUS nr 13 poz. 102

Por. PPBK: 1488

1645. Zarządzenie N r 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 
października 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji 
C entralnego O środka Inform acji Statystycznej w Warszawie.
Dz. Urz. GUS nr 13 poz. 103 

Ośrodek prowadzi także obsługę techniczną Centralnego Informatorium 
Statystycznego.

1646. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie 
określenia grup osób, którym  przysługuje ulga w  opłatach lub zwolnienie 
z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.
Dz. U. nr 130 poz. 854 

Ulgowe opłaty dotyczą m.in.: nauczycieli, uczniów, studentów, emerytów 
i rencistów oraz osób odznaczonych odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Por. PPBK: 1567

1647. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dz. U. z 1998 r. nr 4 poz. 9 

„Klasyfikacja zawodów określa zawody i typy szkół, w których może odbywać 
się kształcenie” (§ 1 ust. 2). Stanowisko „bibliotekarz” umieszczono pod 
symbolem 414 [01], a „Technik informacji naukowej” -  414 [03]. Rozpo
rządzenie jest aktem wykonawczym do przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 wrześ
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329).

Por. PPBK: 1535 (ustawa z 1991 r. o systemie oświaty), 1568 (przepisy uprzednio 
obowiązujące).



1998 г.

1648. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1998 r. w spra
wie wykazu podręczników szkolnych do przedmiotów ogólnokształcących 
dopuszczonych do użytku shiżbowego i książek pomocniczych zalecanych 
dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich.
Dz. Urz. MEN nr 1 poz. 1 

Wykaz obejmuje opisy 753 książek.

1649. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. 
w sprawie kom isji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania 
dyscyplinamego.
Dz. U. nr 15 poz. 64 

Przepisy wykonawcze do art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta 
Nauczyciela (PPBK: 1351 w dziale: Nowelizacje).

Dot. także: nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

1650. Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 1998 r. 
w sprawie nadania regulam inu organizacyjnego M inisterstw u Edukacji 
Narodowej.
Dz. Urz. MEN nr 2 poz. 4 i nr 6 poz. 25, z 1999 r. nr 2 poz. 13, nr 3 poz. 22 
i 24 \ J

Sprawy informacji naukowej i działalności bibliotek akademickich należą 
do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawy bibliotek szkolnych 
-  do Departamentu Kształcenia i Wychowania.

1651. Uchwała Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofi
nansowywanie prenum eraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek 
szkół podstawowych i średnich.

Dz. Urz. KBN nr 1 poz. 6 i nr 3 poz. 15 
Por. PPBK: 1656, 1678

1652. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie 
nadania statu tu  M inisterstwu K ultury  i Sztuki.

Dz. U. nr 24 poz. 128, nr 94 poz. 596 
W wykazie jednostek podporządkowanych Ministrowi Kultury i Sztuki, 

wymieniono: Biblioteka Narokowa, C entrum  Ustawicznego Kształcenia



Bibliotekarzy w W arszawie, Państwowy O środek Kształcenia Bibliote
karzy  w Jiarocinie oraz Państwowe Pom aturalne Studium  Kształcenia 
A nim atorów  K ultu ry  i B ibliotekarzy w: Ciechanowie, Krośnie, Opolu 
i we W rocławiu.

1653. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie 
regulam inu K rajow ej R ady Bibliotecznej. .
Dz. U. nr 47 poz. 297 '

Przepisy wykonawcze do art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach.

Por. PPBK: 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach).

\J
1654. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 998 r. w sprawie 

zasad i trybu  zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania 
ich wykazu.
Dz. U. nr 44 poz. 269 

Przepisy wykonawcze do art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach. Załączony wykaz obejmuje 24 biblioteki.

Por. PPBK: 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach).

1655. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie 
nadania sta tu tu  urzędowi K om itetu Badań Naukowych.
Dz. U. nr 47 poz. 294 

Z przepisów § 7 statutu wynika, iż Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór 
nad; Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) oraz Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji.

1656. Uchwała N r 13/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1998 r. 
w sprawie dofinansowywania p renum eraty  czasopism popularnonau
kowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.
Dz. Urz. K B N n r3 p o z . 13 

Dot. dofinansowywania prenumeraty w 1.1999-2001 nast. tytułów: Świat Nauki, 
Wiedza i Życie, Młody Technik, Mówią Wieki. „Dofinansowaniem dla 
poszczególnych szkół może być objęta prenumerata każdego z czasopism wymie
nionych w § 1., pod warunkiem opłacenia przez szkołę 20 % ceny prenumeraty 
w 1999 r., 25% ceny prenumeraty w 2000 r. i 30% ceny prenumeraty w 2001 r.”(§2 
ust. 1.).

Por. PPBK: 1651, 1678



1657. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam orządzie województwa.
Dz. U. nr 91 poz. 576, nr 155 poz. 1014, nr 160 poz. 1060, nr 162 poz. 1126 
(art. 27), z 2000 r. nr 12 poz. 136 

Do zakresu działania samorządu wojewódzkiego należy m.in. „wspieranie 
rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa 
kulturowego” (art. 11 ust. 1 pkt 7).

1658. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. 
Dz. U. nr 91 poz. 577, z 1999 r. nr 70 poz. 778, z 2000 r. nr 12 poz. 136

„Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywa
nie polityki rządu na obszarze województwa (art. 15).

1659. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam orządzie powiatowym.
Dz. U. nr 91 poz. 578, nr 155 poz. 1014, z 2000 r. nr 12 poz. 136

„Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie: [...] 7) ku ltu ry  i ochrony dóbr ku ltu ry” (art. 4 
ust. 1). Zadania samorządu powiatowego -  w zakresie bibliotek publicznych 
określono w § 66 wzorcowego statutu powiatu (Dz. U. z 1998 r. nr 146 poz. 
957).

1660. Rozporządzenie Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych 
stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.
Dz. U. nr 122 poz. 803 

Przepisy wykonawcze do art. 29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio
tekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 i z 1998 r. nr 106 poz. 668). Zal. 1. „Wymagania 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w biblio
tekach”. Zal. 2. „Wykaz szkół wyższych, szkół i innych form kształcenia, których 
ukończenie uznaje się za wykształcenie bibliotekarskie i przygotowanie 
pedagogiczne”.

Por. PPBK: 1676 (przepisy aktualnie obowiązujące), 1552 (przepisy uprzednio obowiązujące 
bibliotekarzy b-tek publicznych), 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach).

1661. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tró jstop
niowego podziału terytorialnego państw a.
Dz. U. nr 96 poz. 603 

Szczegółowy wykaz województw, powiatów i gmin podano w załączniku do 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia 
powiatów (Dz. U. nr 103 poz. 652).



1662. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy 
dyplomowanych i dyplom owanych pracowników dokum entacji i infor
m acji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. 
Dz. U. nr 104 poz. 655, z 1999 r. nr 39 poz. 390, z 2000 r. nr 33 poz. 396

Por. PPBK: 1634 (ustawa z 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych).

1663. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz 
zasad w ynagradzania pracow ników  państwowych wyższych szkół za
wodowych nie będących nauczycielami akadem ickim i.
Dz. U. nr 104 poz. 654, z 1999 r. nr 39 poz. 387, z 2000 r. nr 33 poz. 398 

Zal. Nr 4 dot. pracow ników  służby bibliotecznej oraz pracowników 
dokum entacji i inform acji naukowo-technicznej.

For. PPBK: 1634 (ustawa z 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych).

1664. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sieфnia 1998 r. 
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności ku ltu ralnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednost
kach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej.
Dz. U. nr 107 poz. 675 

Dot. także oświatowych bibliotek wojskowych.
Por. PPBK: 1540 (tekst ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej), 1579 (opis uprzednio obowiązującego rozporządzenia).

1665. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. 
w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tw orzą narodowy 
zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu 
jego szczególnej ochrony. \  I
Dz. U. nr 146 poz. 955 ^

Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539). Organizacja 
zasobu zapewnia: „1) optymalne warunki gromadzenia oraz zachowania 
podstawowego zbioru publikowanych i rękopiśmiennych dokumentów 
bibliotecznych wytworzonych przez Polaków lub dotyczących Polski, prze
chowywanych w bibliotekach polskich, oraz dokumentacji o polonikach 
przechowywanych w bibliotekach zagranicznych, 2) prowadzenie pełnej 
dokumentacji zasobu, 3) prowadzenie i upowszechnianie systemu informacji



0 zbiorach zasobu, 4) szczególną ochronę i konserwację materiałów bibho- 
tecznych wchodzących w skład zasobu”. Rozporządzenie stanowi także przepisy 
w sprawie powołania Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz 
określa jej zadania. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki Narodowej. 
Rozporządzenie stanowi też zasady ochrony zasobów NZB. W zał. „Wykaz 
bibliotek, których zbiory w całości lub w części tworzą Narodowy Zasób 
Biblioteczny”. Wykaz obejmuje 55 bibliotek.

Por. PPBK: 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach).

1666. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w spra
wie ramowych planów nauczania w  publicznych szkołach i placówkach 
artystycznych.
Dz. U. z 1999 r. nr 2 poz. 8 

Dot. także kształcenia w zakresie bibliotekarstwa publicznego i szkolnego 
(zob. zał. tabela 23 i 24) oraz biblioterapii (tab. 25).

Por. PPBK' 1576 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1667. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie 
wykazu instytucji ku ltu ry  wpisanych do rejestrów prowadzonych przez 
ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przeka
zaniu jednostkom  sam orządu terytorialnego ze względu na ogólnonaro
dowy charakter zadań przez nie wykonywanych.
Dz. U. nr 148 poz. 970 

Zał. wykaz obejmuje 39 instytucji kultury, a wśród nich: Biblioteka 
Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa, Centralna Biblioteka Rolnicza
1 Główna Biblioteka Lekarska.

1668. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie 
wykazu instytucji ku ltury  o charakterze regionalnym wpisanych do rejes
trów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do 
sam orządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań włas
nych.
Dz. U. nr 148 poz. 971

Zał. wykaz obejmuje także biblioteki publiczne stopnia wojewódzkiego 
w: m.st. Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Gorzowie, 
Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku, 
Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Katowicach oraz Biblio
tekę Śląską w Katowicach.

/



1669. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad flnansow ania Polskiej A kadem ii N auk oraz gos
podark i finansowej je j placów ek naukowych.
Dz. U. nr 162 poz. 1140 

Dot. także bibliotek PAN.

1999 r.

\ /

1670. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w spra
wie szczegółowych zasad zapisywania do wykazu obiektów stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których 
prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej 
działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowa
dzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu. 
Dz. U. nr 21 poz. 185

Załączone wykazy (wg województw) obejmująobiekty budowlane bibliotek 
różnych typów.

1671. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. 
w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych 
oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminów wprowadzenia nowych 
typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół 
w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.
Dz. U. nr 14 poz. 125 

„§ 1. Z dniem 1 września 1999 r. wprowadza się następujące typy szkół 
artystycznych publicznych i niepublicznych: [...], 6) szkoły pomaturalne biblio
tekarskie i animatorów kultury”.

1672. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 г 
w sprawie ram ow ych statu tów  publicznej sześcioletniej szkoły podsta
wowej, publicznego gim nazjum  oraz publicznego przedszkola.
Dz. U. nr 14 poz. 131, z 2000 r. nr 2 poz. 20 

W § 9. ramowego statutu szkoły podstawowej oraz w § 11 ramowego 
statutu gimnazjum umieszczono nast. zapis odnoszący się do biblioteki: 
„Statut szkoły określa szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej 
oraz zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami”.



1673. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. 
w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz 
zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.
Dz. U. nr 14 poz. 133

Przepisy § 4 ust. 1. dopuszczająmożliwość połączenia placówki doskona
lenia nauczycieli m.in. z publiczną biblioteką pedagogiczną.

1674. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w spra
wie zasad organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Oclirony Zabytków. 
Dz. U nr 39 poz. 391

Oddział Służby Ochrony Zabytków wchodzi w skład zespolonej administracji 
rządowej w województwie. Kierownikiem oddziału jest wojewódzki konser
wator zabytków. Służba ta obejmuje m.in. ruchom e zabytki ku ltu ry . 
Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150).

1675. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie 
nadania statu tu  M inisterstw u O brony Narodowej
Dz. U. nr 29 poz. 267 i nr 86 poz. 951, z 2000 r. nr 9 poz. 119

W załączonym do statutu „Wykazie jednostek organizacyjnych podpo
rządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowa
nych, dla których jest organem założycielskim”, w dziale F. Instytucje kultury 
-  występuje: C entralna Biblioteka Wojskowa w W arszawie.

Por. PPBK; 1667

1676. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych upraw niających do zajm ow ania określo
nych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. 
Dz. U. nr 41 poz. 419

Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 i z 1998 r. nr 106 poz. 
668). W zal. Nr 1 określono wymagania kwalifikacyjne: bibliotekarzy 
dyplomowanych, pracowników służby bibliotecznej oraz specjalistów innych 
zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Zał. Nr 2 zawiera „Wykaz 
szkół wyższych, szkół i innych form kształcenia, których ukończenie uznaje się 
za wykształcenie bibliotekarskie i przygotowanie pedagogiczne”.

Por. PPBK: 1635 (ustawa z 1997 r. o bibliotekach), 1660 (przepisy uprzednio obowiązujące).



1677. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w spra
wie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych 
pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania 
stażu urzędniczego.
Dz. U. nr 26 poz. 237, z 2000 r. nr 39 poz. 456 

W zał. Nr 1, tab. В. występują trzy stanowiska bibliotekarskie: „kierownik 
bibliotek, starszy bibliotekarz, bibliotekarz”.

1678. Uchwała Nr 10/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 marca 1999 r. 
w sprawie rozdysponowania środków na prenumeratę czasopism popularno
naukowych dla bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz o zmianie niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.
Dz. Urz. KBN nr 2 poz. 10 

Z zał. do uchwały wykazu wynika iż dofinansowanie w 1999 r. prenumeraty 
czasopism: „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki” -  obejmie 9.973 biblioteki; „Młody 
Technik” -  9.500 b-k oraz „Mówią Wieki” -  2.534 b-ki.

Por. PPBK: 1651, 1656

1679. Uchwała N r407/99 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 
1999 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla stu
diów m agisterskich na kierunkach: „bibliotekoznawstwo i inform acja 
naukow a”, „biotechnologia”, „filologia polska”.
Dz. Urz. Min. Edukacji Naród, nr 2 poz. 19

1680. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych ro
dzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 
Dz. U. nr 30 poz. 300

W tabeli stanowisk: „Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni” 
umieszczono dwa stanowiska bibliotekarskie: „starszy bibliotekarz i bib
liotekarz” -  występujące w bibliotekach szpitalnych.

Por. PPBK: 1551 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1681. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w spra
wie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących 
gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. 
Dz. U. nr 45 poz. 446



Dotyczy także pracowników bibliotek publicznych.
Por. PPBK: 1549 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1682. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 
1999 r. w sprawie zasad w ynagradzenia pracowników publicznych zakła
dów opieki zdrowotnej.
Dz. U. nr 52 poz. 543, z 2000 r. nr 38 poz. 437 

Przepisy rozporządzenia ustalają nowe zasady wynagradzania, także dla dwóch 
stanowisk bibliotekarskich w bibliotekach szpitalnych.

Por. PPBK: 1559 (przepisy uprzednio obowiązujące).

1683. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. 
w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich cza
sowo przebyw ających za granicą, wspomagania nauczania historii, geo
grafii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługu
jących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. 
Dz. U. nr 67 poz. 757

„§ 10. Szkoły są obowiązane organizować i prowadzić księgozbiór bib
lioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie 
uczniów i doskonalenie nauczycieli”. W § 14. określono wymiar czasu pracy 
nauczyciela-bibliotekarza szkolnego (36 godzin tygodniowo). W załączeniu do 
rozporządzenia podano „Statut zespołu szkół ogólnokształcących dla dzieci 
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, z siedzibą w War
szawie”. Do zadań ,JZespołu szkół” należy m.in. dostarczanie tym szkołom 
„podręczników, środków dydaktycznych oraz lektur szkolnych”.

1684. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. 
w sprawie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczo
nych lub zalecanych do użytku szkolnego.
Mon. Pol. nr 27 poz. 420 

Załączone wykazy obejmują opisy 952 książek.

1685. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek 
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz. U. nr 85 poz. 943 

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów do szkół bibliotekarskich określono 
w przepisach § 4 ust. 1, a zakres egzaminu wstępnego -  w § 10.

Por. PPBK: 1638 (przepisy uprzednio obowiązujące).



1686. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ew idencjonowania m ajątku  Skarbu  Państwa.
Dz. U. nr 77 poz. 864

„§ 25. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się 
składniki podlegające ewidencji na szczególnycłi zasadacłi i w zakresie okreś
lonym w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych na ich podstawie, 
a w szczególności: 1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów -  na 
podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach [...], 2) dobra kultury 
wpisane do rejestru zabytków - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
0 ochronie dóbr kultury [...], 3) zasoby archiwalne-na podstawie ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...], 4) zasoby 
biblioteczne -  na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
Dz. U. nr 85 poz. 539, z 1998 r. nr 106 poz. 668”.

1687. Uchwała Nr 24/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. 
w sprawie podziału komisji Komitetu Badań Naukowych na zespoły oraz 
dziedzin i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych 
zespołów w czwartej kadencji Komitetu.
Dz. Urz. KBN nr 5 poz. 24 

,3ibliotekoznawstwo i informacja naukowa” (H-1.1) znajdują się w Zespo
le Nauk Humanistycznych.

1688. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Dz. U. nr 90 poz. 999, z 2000 r. nr 29 poz. 358

„Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w dzia
łalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Ochrona języka polskiego polega m.in. na: 1) dbaniu o poprawne 
używanie języka, 2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji, 3) upowszechnianiu 
wiedzy o języku i jego roli w kulturze, 4) promocji języka polskiego w świecie, 
5) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

1689. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie 
utworzenia M inisterstw a K ultu ry  i Dziedzictwa Narodowego. \ )
Dz. U. nr 91 poz. 1014

Przepisy rozporządzenia stanowią m.in. o zmianie nazwy Ministerstwa Kultury
1 Sztuki.

Por. PPBK: 1641, 1691, 1696

1690. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 
listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji m ateriałów  bibliotecznych.



Dz. U. nr 93 poz. 1077 
„Ewidencja materiałów [bibliotecznych] polega na ujęciu wpływów i ubyt

ków w sposób umożliwiający identyfikację tycłi materiałów oraz na ujęciu iloś
ciowym i wartościowym ich stanu i zachodzących w nim zmian”. Rozporzą
dzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 28 pkt 4 , ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (PPBK: 1635), a w związku z tym -  przestają obowiązy
wać przepisy wydane w 1970 i 1984 r. w tej sprawie.

Por. PPBK: 1098, 1099, 1417

V
1691. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w spra

wie szczegółowego zakresu działania M inistra K ultury  i Dziedzictwa 
Narodowego.
Dz. U. 91 poz. 1031, z 2000 r. nr 8 poz. 95 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji 
rządowej „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, który obejmuje m.in. 
„sprawy bibliotek i czytelnictw a”. W załączonym „Wykazie organów 
i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych pizez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego” wymieniono Bibliotekę Narodową 
w Warszawie.

Por. PPBK: 1641, 1667

1692. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. 
w sprawie szczegółowgo zakresu działania M inistra Nauld.
Dz. U. nr 91 poz. 1032, z 2000 r. nr 8 poz. 97 

„Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej -  nauka”. Obsługę 
ministra sprawuje Urząd Komitetu Badań Naukowych. Minister Nauki spra
wuje nadzór nad Polską A kadem ią Nauk.

Por. PPBK: 1641

1693. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania M inistra Zdrowia.
Dz. U. nr 91 poz. 1036, z 2000 r. nr 8 poz. 106 

W załączonym „Wykazie organów i jednostek organizacyjnych podległych 
lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” wymieniono: Główną Bibliotekę 
Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Por. PPBK: 1667

1694. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w spra
wie szczegółowego zakresu działania M inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Dz. U. nr 91 poz. 1034, z 2000 r, nr 3 poz. 33, nr 8 poz. 99 
W załączonym „Wykazie organów i jednostek organizacyjnych podległych 

lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” wymieniono: 
Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.

Por. PPBK: 1667

1695. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. 
szczegółowego zakresu działania M inistra Edukacji Narodowej.
Dz. U. nr 96 poz. 1117, z 2000 r. nr 8 poz. 92 

Minister Edukacji Narodowej kieruje następującymi działami administracji 
rządowej: „1) kultura fizyczna i sport, 2) oświata i wychowanie, 3) szkolnictwo 
wyższe”.

Por. PPBK: 1641

1696. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w spra
wie nadania statu tu  M inisterstwu K ultury  i Dziedzictwa Narodowego. 
Dz. U. nr 99 poz. 1162

W skład Ministerstwa m.in. wchodzą departamenty: Książki i Czytelnictwa 
oraz Upowszechniania Kultury.

Por. PPBK: 1641, 1689, 1691

1697. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w spra
wie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, popraw
czych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek pu
blicznych w wykonywaniu tej obsługi.
Dz. U. nr 111 poz. 1309 

Przepisy rozporządzenia określają: zadania tych bibliotek, obowiązki dyrektora 
zakładu penitencjarnego oraz możliwość współpracy tych bibliotek z biblio
tekami publicznymi („na podstawie odrębnych porozumień”).

J
1698. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie 

określenia wzorów form ularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu 
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stoso
wanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań sta
tystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz. U. nr 112 poz. 1318 

Dotyczy także formularzy: K-03 -  „sprawozdanie biblioteki publicznej / 
zakładowej biblioteki beletrystycznej” i K-04 „Sprawozdanie biblioteki: nau



kowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa 
naukowego, ośrodka inform acji naukowej, technicznej i ekonomicznej”.

1699. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie 
Polskiej K lasyfikacji O biektów  Budowlanych (PKOB). \ /
Dz. U. nr 112 poz. 1315 

Przepisy rozporządzenia pozostają w związku z przepisami ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz z europejską „Klasyfikacją Obiektów 
Budowlanych (CC)”. Budynki muzeów i bibliotek występują w klasie nr 1262.

1700. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych. . /
Dz. U. nr 112 poz. 1317 ^

W „Klasyfikacji” -  zbiory biblioteczne znajdują się w grupie 8 (rodzaj 808).

2000 r.

1701. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 lutego 2000 r. 
w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w dom ach pomocy spo
łecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu 
tej obsługi.
Dz. U. nr 15 poz. 191

Przepisy wykonawcze do art. 26 ust. 2 ustawy z 1997 r. o biliotekach, 
„§ 1. Obsługa biblioteczna w domu pomocy społecznej może być organizowa
na w formie biblioteki (filii, oddziału) lub punktu bibliotecznego [...], w zależ
ności od warunków istniejących w domu pomocy społecznej oraz potrzeb jego 
mieszkańców”.

Por. PPBK: 1635 (ustawa o bibliotekach).

>1702. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określe
nia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz 
szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom i samorządu terytorialnego 
dotacji na te zadania i dotacji celowycłi na dofinansowanie bieżących zadań 
własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 
1 stycznia 1999 r.
Dz. U. Nr 40 poz. 463 

Załącznik nr 1; „Zadania z zakresu administracji rządowej, objęte mecenatem 
państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których 
organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego”.



1703. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek w ynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego za 
jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań 
i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przy
znawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków 
pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz 
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów 
uprawniających do dodatku za wyshigę lat.
Dz. U. Nr 39 poz. 455 

Dotyczy także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Por. PPBK: 1626 (przepisy uprzednio obowiązujące).



NOW ELIZACJE AKTÓW  PRAWNYCH  
wydanych przed 1990 r.

Numery poz. aktów nowelizowanych [w:] Tadeusz Zarzębski 
Polskie prawo biblioteczne 1773-1990. Warszawa 1991

802. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 (tekst jednolity)

Ustawa zawiera także przepisy odnoszące się wyłącznie do maieriałów 
bibliotecznych oraz uprawnień Biblioteki Narodowej.

Zob. też PPBK: 928

923. Ustawa z dnia 31 m arca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym. 
Dz. U. z 1992 r. nr 10 poz. 40, z 1996 r. nr 7 poz. 44, z 1997 r. nr 96 
poz. 590, nr 107 poz. 688, nr 115 poz. 741, nr 121 poz. 700, z 1998 r. nr 106 
poz. 668 (art. 26)

Sprawy dot. bibliotek zawarto w art. art.: 8, 16 ust. 4, 29 ust. 2 pkt 2, 35
I

1025. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. \
Dz. U. nr 12 poz. 63, z 1984 r. nr 26 poz. 129, z 1989 г  nr 29 poz. 155 i nr 35 
poz. 192, z 1990 r. nr 34 poz. 198, z 1996 r. nr 152 poz. 722

1289a. Ustawa z dnia 20 m aja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz. U. z 1992 r. nr 5 poz. 19, z 1994 r. nr 10 poz. 36 

Przepisy art. 42 ust. 1 pkt 3 stanowią, że „biblioteki, muzea i archiwa” me pod
legają zajęciu na zakwaterowanie przejściowe: jednostek wojskowych, urządzeń, 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

1351. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  K arta  Nauczyciela.
Dz. U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 (tekst jednolity), z 1998 r. nr 106 poz. 668 (art. 
38), nr 162 poz. 1118, z 2000 r  nr 12 poz. 136, nr 19 poz. 239, nr 22 poz. 291 

Dot. także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych



1360. Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie 
K ultury.
Dz. U. nr 64 poz. 273 

Dot. ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Fundu
szu Rozwoju Kultury (Dz. U. nr 14 poz. 111, z późniejszymi zmianami).

J
1450. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostach badawczo-rozwojowych.

Dz. z 1991 r. 44 poz. 194 (tekst jednolity), nr 107 poz. 464, z 1992 r. nr 54 
poz. 254, z 1994 r. 1 poz. 3, nr 43 poz. 163, z 1996 r. nr 41 poz. 175, nr 89 
poz. 402, z 1997 r. nr 43 poz. 272, nr 75 poz. 467

1480a. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 
1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Głównej Biblioteki Lekarskiej. 
Dz. Urz. Min. Zdr. i Op. Spoi. nr 2 poz. 5 

Zmiany w przepisach zarządzenia z dnia 23 października 1987 r. (Dz.Urz. 
MZiOS nr 12 poz. 76 i z 1989 r. nr 6 poz. 29). dotyczą §§ 3 i За, które otrzymują 
nast. brzmienie: „§ 3. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki jest 
instytucją kultury. § За. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki 
prowadzi prace naukowo-badawcze, organizacyjne oraz usługowe w zakresie 
bibliotekarstwa i informacji naukowej”.

1480b. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1996 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównej Bibliotece Le- 
karsldej im. Stanisława Konopld.
Dz. Urz. MZiOS nr 2 poz. 6 

Zarządzenie wprowadza zasadnicze zmiany w przepisach zarządzenia z dnia 
23 października 1987 r. w tej sprawie (Dz. Urz. MZiOS nr 12 poz. 77 i z 1989 r. 
nr 6 poz. 28).

1492. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. 
w sprawie zasad i tiybu dokonywania oceny pracy  nauczyciela.
Dz. U. nr 43 poz. 236, z 1991 r. nr 45 poz. 198, zob. też: Dz. U. z 1990 r. 
nr 2 poz. 10

Dot. także nauczyciela-bibliotekarza szkolnego.

1495. Zarządzenie M inistra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 1992 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie w ynagradzania nauczycieli.
Mon. Pol. nr 22 poz. 161, z 1993 r. nr 23 poz. 239, z 1993 r. 41 poz. 413 

Dot. także: nauczyciela-bibliotekarza szkolnego.



1496. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1993 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad w ynagradzania pracow ników  
resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 
Mon. Pol. nr 26 poz. 275, z 1994 r. nr 9 poz. 76 i nr 58 poz. 501, z 1995 r. nr 4 
poz. 59

Dot. także pracow ników bibliotek tych ośrodków.



W YKAZ POLSKICH NORM

I. NORM Y Z  ZAKRESU BIBLIOTEKARSTW A 1 BIBLIOG RAFII

PN-82/N-01152.00 
PN-N-01152.1:1997 
PN-N-01152.2:1997 
PN-87/N-01152.3 
PN-83/N-01152.6 
PN-85/N-01152.7 
PN-N-01152.8:1994 
PN-91/N-01152.10

Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne.
—  Książki.
—  Wydawnictwa ciągłe.
—  Dokumenty normalizacyjne.
—  Druki muzyczne.
—  Dokumenty dźwiękowe.
—  Stare druki.
—  Dokumenty techniczno-handlowe.

PN-N-01152.12:1994 —  Filmy.

PN-76/N-01153

PN-72/N-01157 
PN-85/N-01158 
PN-73/N-01159 
PN-N-01178:1994 
PN-77/N-01186

PN-77/N-01221
PN-80/N-01223
PN-N-01228:1994
PN-N-01229:1998

Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii specjal
nych w układzie działowym lub systematycznym

Oznaczenie wydawnicze.
Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym. 
Indeksy do bibliografii.
Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
Technika mikrofilmowa. Mikroformy. Zasady ewidencjo

nowania.
Adnotacje i analizy dokumentacyjne.
Szeregowanie alfabetyczne.
Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych. 
 Hasło osobowe.

II. NORM Y Z  ZAKRESU W YDAW NICTW

PN-71/N-01160
PN-71/N-01163
PN-70/N-01164

Kompozycja wydawnicza czasopism. 
Kompozycja wydawnicza artykułów. 
Spis treści czasopisma.



PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-
PN-78/N-

01222.00
01222.01
01222.02
01222.03
01222.04
01222.05
01222.06
01222.07
01222.08

PN-73/N-09004
PN-59/N-01165
PN-76/N-01220

Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne. 
 Karty tytułowe.
 Materiały wprowadzające (+ zmiana 1.).
 Tekst główny.
 Materiały uzupełniające tekst główny.
 Materiały informacyjno-pomocnicze.
 Indeksy.
 Bibliografia załącznikowa.
 Okładka i obwoluta.

Wkładka dokumentacyjna.
Układ alfabetyczny informatorów.
Informatory o bibliotekacłi i ośrodkacłi infromacji.

III. NORM Y Z ZAKRESU IN FO R M A C JI 1 DOKUM ENTACJI

PN-ISO -2709
PN-92/N-09018
PN-35/N-09126

Format do wymiany informacji.
Tezaurus jednojęzyczny. Zasady tworzenia, forma i struktura. 
Sprawozdanie z pracy naukowo-badawczej.

IV. KONW ERSJA PISM I ALFABETÓW

PN-ISO 9 
PN-ISO 843 
PN-74/N-01211 
PN-74/N-01212 
PN-85/N-09121

PN-85/N-09122

Transliteracja alfabetów cyrylickich.
Konwersja znaków greckicli na znaki łacińskie. 
Transliteracja alfabetu łiebrajskiego.
Transliteracja pisma jidysz.
Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji 

bibliograficznych 
Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wy

miany informacji bibliograficznych

V. KODY I NUM ERYCZNE ZAPISY DANYCH

PN-90/N-01204 
PN-73/N-01205 
PN-ISO 3166 
PN-91/N-091012 
PN-ISO 2108 
PN-76/N-01207

Numeryczne zapisywanie dat i czasu dnia.
Numerowanie tygodni.
Kody nazw krajów.
Kody nazw języków.
Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN). 
M iędzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw 

ciągłych (ISSN).



VI. TER M IN O LO G IA

PN-89/N-01224 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów
informacji o dokumentach. Terminologia.

PN-91/N-01226 ------ Rodzaje i działalność bibliotek. Terminologia
PN-92/N-01227 -------Typologia dokumentów. Terminologia.
PN-87/N-09127 Informacja naukowa. Zagadnienia organizacyjne i prawne.

Terminologia.

VII. STATYSTYKA BIBLIO TECZNA

PN-EN ISO 2789:1998 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka
biblioteczna.

Uwaga:
Stosowanie Polskich Norm jest dobrow olne-na mocy przepisów art. 19 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o norm alizacji (por.PPBK: 1570), 
która dopuszcza również możliwość obowiązkowego stosowania PN -  na mocy 
przepisów rozporządzeń właściwych ministrów (por. PPBK : 1591).



INDEKS PRZEDMIOTOWY

Opracowano na podstawie wyrazów występujących w opisie aktu normatywnego 
lub w adnotacji.

Indeks nie obejmuje haseł występujących w „Wykazie Polskich Norm” (s. 68). 
Hasła do dziaha „Nowelizacje aktów prawnych, wydanych przed 1990 r.” 

zestawiono w odrębnym indeksie, na końcu „Indeksu przedmiotowego”.
Liczby oznaczają numery pozycji.

Administracja rządowa 1574,1641,1658,1702 zob. też: Komitet Badań Naukowych, 
Ministerstwo

-terenowa (rządowa i samorządowa) 1504,1574,1608,1657-1659,1661,1702

Biblioteka
-  Centralna Policyjna 1522
—  Polskiego Związku Niewidomych 1537 
- -R o ln ic z a  1667, 1694
—  Statystyczna 1644
—  Wojskowa 1667, 1675
-  Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1517
-  Centrum Doskonalenia Nauczycieli (likwidacja) 1517
—  Edukacji Artystycznej 1553
—  Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1610
—  Organizacji i Ekonomiki Ocłirony Zdrowia 1619
—  Szkolenia Policji 1522
-  Główna Lekarska 1667, 1693 zob. też Dział: „Nowelizacje aktów prawnych’
-  Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego 1534 
-K rajow ej Szkoły Administracji Publicznej 1542
-  Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 1529
-  Ministerstwa Sprawiedliwości 1602
-M uzeum  Historii Polskich Ruchów Niepodległ. 1501



-  Narodowa
-  Fundusz Daru Narodowego 1505
-  nadzór Ministerstwa Kultury i Sztuki 1594, 1632, 1652, 1667, 1691
-  pracownicy 1629
-  statut 1561
-  Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie 1528
-  Sądu Najwyższego 1536 
-Ś lą s k a l5 7 4 , 1629, 1668 
-W yższej Szkoły Policji 1512
-  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1604,1607 
Bibliotekarze -  wymagania kwalifikacyjne 1660,1676 
Biblioteki centrów ustawicznego kształcenia dorosłych 1590
-  domów pomocy społecznej 1701
-  instytucji kultury fizycznej i turystyki 1558,1618
 w resorcie obrony narodowej 1508, 1579, 1617, 1664
------------ spraw wewnętrznych 1565, 1616
-  kolegiów nauczycielskich 1530,1639 
-kom unalnych zakładów budżetowych 1636 
-kośc ie lne  (federacja FШ ES) 1606
-  książki mówionej i brajlowskiej 1537, 1560
-  naukowe zob.: też hasła szczegółowe
-  zasady zaliczania oraz wykaz 1654
-  niektóiych jednostek sfery budżetowej 1615 
-organizacji emigracyjnych 1620
-P A N  1627 (ustawa)

gospodarka finansowa 1669 
pracownicy -  wynagrodzenia 1525,1643

-  pedagogiczne
łączenie z placówkami doskonalenia nauczycieli 1673 
organizacja i zasady działania 1572 
pracownicy -  wynagrodzenia 1614 
rady pedagogiczne 1564 
statut 1572

-  placówek doskonalenia nauczycieli 1562,1597,1673 
-p ry w atn e  1560, 1599,1637
-  publiczne

bibliotekarze
-kw alifikacje 1552 zob. też: Bibliotekarze
-w ynagrodzenia 1520, 1549, 1681
konkurs na dyrektora 1547
regulaminy b-tek 1548
rejestr instytucji kultury 1546,1667, 1668
ustawa o działalności kulturalnej 1540



—  wojewódzkie 1505, 1574, 1629, 1668 
-sąd ó w  1602, 1677
— szkolne
—  dla dzieci obywateli polskich za granicą 1683 
 niepełnosprawnych uczniów 1578
—  dofinansowania prenumeraty czasopism 1651, 1656, 1678
—  pracownicy

Karta Nauczyciela 1649 
komisje dyscyplinarne 1649 
kwalifikacje 1538 
normy zatrudnienia 1631
ocena pracy nauczyciela-bibliotekarza 1544, 1624 
wynagrodzenia 1589, 1603, 1626, 1703 

--p rzysposob ien ie  czytelnicze i informacyjne 1500, 1503, 1555, 1605, 1630
—  statut szkół publicznych 1557, 1578, 1672
—  ustawa o systemie oświaty 1535
—  wykazy podręczników i książek pomocniczych 1533, 1556, 1569, 1580 

i 1581 (dla szkół medycznych), 1592, 1600, 1609, 1623, 1648, 1684
— szkół wyższych 1511 (ustawa)
 pracownicy
 bibliotekarze dyplomowani i dypl. prac. dokument, naukowej

dodatki do emerytur i rent 1531 
kwalifikacje 1545 zob. też: 1660, 1676 
urlopy dla poratowania zdrowia 1523 
-naukow e 1526 
wynagrodzenia 1515,1595

 bibliotekarze służby bibliotecznej
kwalifikacje 1539 zob. też 1660, 1676 
wynagrodzenia 1516, 1613 

 odzież robocza, bhp 1524
— szkół wyższych resortu obrony narodowej 1554 zob. też dział „Nowelizacje

aktów prawnych”
 spraw wewnętrznych 1512, 1514
— —  zawodowych 1634 (ustawa)

bibliotekarze dypl. i dokumentaliści dypl. 1662 
-  służby b-tecznej 1663

— szpitalne
kwalifikacje pracowników 1551,1680
odzież robocza 1589
wynagrodzenia pracowników 1559, 1682

— urzędów samorządu terytorialnego 1509 zob. też Administracja terenowa



-w ięzienne 1697
-  zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli 1517, 1530, 1597, 1639 
Bibliotekoznawstwo zob. KBN, Szkolnictwo bibliotekarskie wyższe 
Biblioterapia (programy nauczania) 1575, 1612, 1666
Budynki bibliotek 1601, 1670, 1699

Centralna Biblioteka Policyjna 1522
-  Rolnicza 1667,1694
-  Statystyczna 1644 
--W o jsk o w a  1667, 1675
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1517 zob. też 1639
-  Informacji Statystycznej 1645
Centrum Edukacji Artystycznej 1553, zob. też: 1590 
-Inform acji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1510
-  Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1610
-  Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 1619
-  Szkolenia Policji 1522
-  Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 1590 
Czasopisma -  import 1571
-  prenumerata w b-kach szkolnych 1651,1656,1678

Dobra kultury 1601, 1620, 1674 zob. też Ochrona dóbr kultury 
Domy pomocy społecznej 1701 
Dotacje dla bibliotek 1702
Działalność kulturalna 1540 (ustawa) zob. też Biblioteki instytucji kultury. 

Biblioteki publiczne

Edukacja czytelnicza i informacyjna 1500,1503, 1555, 1605, 1630 
Egzemplarz obowiązkowy 1621,1625 
Ewidencja materiałów bibliotecznych 1690 
 jako majątku Skarbu Państwa 1686

Federacja Bibliotek Kościelnych -  FIDES 1606 
Fundacja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1604, 1607 
Fundusz Daru Narodowego 1505

Główna Biblioteka Lekarska 1667,1693 zob. też dział ,J^oweIizacje aktów prawnych”



Import książek i czasopism 1571
Informacja naukowa zob. też Komitet Badań Naukowych, Szkolnictwo biblio

tekarskie wyższe 
Centrum INTE (likwidacja) 1510 
NASK 1584, 1655
Ośrodek Przetwarzania Informacji 1655 
resortowy ośrodek inte (likwidacja) 1513 

-pedagogiczna 1562 
-statystyczna 1645
Instytucje kultury 1540 (ustawa), zob. też Biblioteki instytucji kultuiy. Biblioteki 

publiczne 
konkurs na dyrektora 1547
kwalifikacje pracowników 1552, zob. też Bibliotekarze 
rejestr 1546

Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego 1534 

Kolegia nauczycielskie 1530, 1639
Komisja Egzaminacyja dla kandydatów na b-karzy dypl. i dokumentalistów dypl. 

1545
Komitet Badań Naukowych

dofinansowywanie bibliotek naukowych 1642 
-prenum eraty czasopism w b-kach szkolnych 1651,1656,1678 

NASK 1584, 1655
podział komisji na zespoły 1582, 1687 
statut urzędu KBN 1655 
ustawa o utworzeniu KBN 1521 
zakres działania Ministra Nauki 1641,1692
Zespół do Spraw Informacji Naukowej i Upowszechniania Nauki 1532
 Krajowej Polityki Naukowej w Zakresie Informacji Naukowej 1583
 Upowszechniania Nauki 1573
 Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej 1633

Konkurs na dyrektora instytucji kultury 1547 
Krajowa Rada Biblioteczna (regulamin) 1653 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 1542 
Książka mówiona -  zwolnienie od opłat pocztowych 1537
—  zadania zlecone (prowadzenie b-teki) 1560 
Książki -  import 1571

Mecenat państwa w dziedzinie kultury 1702 
Medal Komisji Edukacji Narodowej 1527 
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 1529 
Międzynarodowy numer książki (ISBN) 1591
—  wydawnictw ciągłych (ISSN) 1591



Ministerstwo INDEKS

Ministerstwo Edukacji Narodowej 1502, 1518, 1541, 1566, 1585, 1604, 1611, 
1628, 1650, 1695

-K ultury  i Sztuki (KiDzN) 1507,1550,1594,1596,1632, 1640,1652,1689,1691, 
1696

-Spraw iedliw ości 1602 
Muzea 1622 (ustawa), 1646
Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych 1501

Nadzór nad bibliotekami
MEN 1502, 1518, 1566, 1585, 1604, 1611, 1628, 1650, 1695 
MKiS 1507, 1550, 1594, 1596, 1632, 1635, 1640, 1641, 1652, 1689, 1691, 

1696 
MS 1602
samorządów terenowych zob. Administracja terenowa 

Narodowy zasób biblioteczny 1665
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) 1584, 1655 
Normalizacja 1570 (ustawa)
Normy 1591 zob. też dział: „Wykaz Polskich Norm” (s. 68)

Ochrona dóbr kultury 1601, 1620, 1665, 1674 zob. też: Dobra kultury, dział: 
„Nowelizacje aktów prawnych” (s. 65)

-zb io ró w  b-cznych 1560, 1599, 1637 
Odzież robocza 1506, 1524, 1593 
Odznaczenia i odznaki

Medal Komisji Edukacji Narodowej 1527 
Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” 1567, 1646 

Ośrodek informacji Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodl. 1501 
-  Przetwarzania Informacji 1655
Ośrodek Dokumentacji i Informacji Centrum Medycznego Kaształcenia Podyplo

mowego 1610

Państwowe instytucje kultury 1629,1667
Pełnomocnik Rządu d/s Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą 1620 
Podatek obrotowy od importu książek i czasopism 1571 
Polityka państwa w zakresie:

bibliotek i czytelnictwa 1635, 1641, 1691 
kultury i dziedzictwa narodowego 1620, 1641, 1691, 1702 
nauki 1521, 1583, 1641, 1692 
oświaty i wychowania 1535, 1641, 1695 
szkolnictwa wyższego 1511, 1641,1695 

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie 1528 
Polska Akademia Nauk zob. też Biblioteki PAN



nadzór Ministra Nauki 1641, 1692 
ustawa 1627 

Polski Związek Niewidomych -  Biblioteka 1537 
Pomaturalne szkoły b-karskie zob. Szkolnictwo bibliotekarskie 
Ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników państwowych instytucji kultury 

1629
Pracownicy b-tek zob. Biblioteka, Bibliotekarze, Biblioteki 
Prawo autorskie 1588
Przysposobienie czytelnicze i informacyjne 1500, 1503, 1555, 1605, 1630

Rada Biblioteczna Krajowa (regulamin) 1653 
-  do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego 1665 
-W yższego Szkolnictwa Spraw Wewnętrznych 1514 
Rady pedagogiczne 1564 
Rejestr instytucji kultury 1546

Samorząd terytorialny zob. Administracja terenowa 
Sąd Najwyższy zob. Biblioteka Sądu Najwyższego 
Sieć komputerowa NASK 1584, 1655 
Służba Ochrony Zabytków 1674 
Statuty bibliotek zob. Biblioteka, Biblioteki 
Statystyka bibliotek 1519, 1563, 1586, 1698 
System oświaty -  ustawa 1535 
Szkolnictwo bibliotekarskie pomaturalne 

biblioterapia 1575, 1666
centrum ustawicznego kształcenia dorosłych 1590 
doskonalenie nauczycieli 1597 
egzamin eksternistyczny 1577
nadzór Ministerstwa Kultury i Sztuki 1594, 1632, 1652 
plan nauczania 1575, 1666
przyjmowanie uczniów 1576, 1638, 1685 oraz cudzoziemców 1598 
statut pomaturalnych studiów 1587 
zasady działania 1671 

Szkolnictwo bibliotekarskie wyższe 
nazwa kierunku studiów 1543 
pedagogika specjalna (biblioterapia) 1612 
program studiów magisterskich 1679 

Szkolnictwo bibliotekarskie zawodowe 1568, 1647

Układ zbiorowy pracowników instytucji kultury 1629
Upowszechnianie kultury 1540 (ustawa) zob. Biblioteki instytucji kultury. 

Biblioteki publiczne



Ustawa INDEKS

Ustawa o bibliotekach 1635
—  egzemplarzu obowiązkowym 1621
—  działalności kulturalnej 1540 
— języku polskim 1688
—  muzeach 1622
—  normalizacji 1570
—  PAN 1627
—  prawie autorskim 1588
— -  systemie oświaty 1535
—  szkolnictwie wyższym 1511
—  wyższych szkołach zawodowych 1634

Wykaz bibliotek naukowych 1654
—  nie podlegających przekazaniu samorządom 1574, 1667
—  podlegających przekazaniu samorządom 1668
—  tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny 1665
Wykazy podręczników i książek pomocniczych 1533,1556,1569,1580 i 1581 (dla 

szkół medycznych), 1592, 1600, 1609, 1623, 1648, 1684
— zadań państwowych zlecanych jednostkom niepaństwowym 1560,1599,1637

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1607
Zakłady (placówki) kształcenia i doskonalenia nauczycieli 1517, 1530, 1597, 

1562, 1639, 1673 
Zashiżony Działacz Kultury -  1567, 1646 
Zbiory biblioteczne

ewidencja materiałów bibliotecznych 1690
 jako majątku Skarbu Państwa 1686
klasyfikacja (środki trwałe) 1700 
narodowy zasób biblioteczny 1665 
ochrona 1560, 1599, 1637 zob. też Ochrona dóbr kultury 
udostępnianie (prawo autorskie) 1585 

Zespół do Spraw Informacji Naukowej KBN zob. Komitet Badań Naukowych



INDEKS PRZED M IO TO W Y  

do działu:

N O W ELIZA CJE AKTÓW  PRAWNYCH WYDANYCH PRZED 1990 r.

Biblioteka Narodowa 802 
Biblioteki
-jednostek  badawczo-rozwojowych 1450
-  resortowych ośrodków szkolenia kadr 1496
-  wyższych szkół wojskowych 923 
-szk o ln e  1351 (Karta Nauczyciela)
-  pracownicy 1351
 ocena pracy 1492
 wynagrodzenia 1495
Główna Biblioteka Lekarska 1480a, 1480b
Jednostki badawczo-rozwojowe 1450
Karta nauczyciela 1351
Materiały biblioteczne 802
Narodowa Rada Kultury 1360
Ochrona dóbr kultury 802
Pomieszczenia bibliotek 1289a zob. też 1601
Resortowe ośrodki szkolenia kadr 1496
Ustawa o bibliotekach (z 1968 r.) 1025
Wywóz dóbr kultury za granicę 802
Wyższe szkolnictwo wojskowe 923
Zakwaterowanie sił zbrojnych 1289a zob. też 1601
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