Oświadczenie Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie artykułów redaktorów
Wojciecha Karpieszuka i Jakuba Chełmińskiego opublikowanych
w Gazecie Wyborczej w piątek 11.12.2015 r. i we wtorek 15.12.2015 r.
Biblioteka Publiczna w Ursusie oświadcza, że informacje zawarte w artykułach redaktorów Wojciecha Karpieszuka i Jakuba Chełmińskiego opublikowane w piątek 11.12.2015 r.
i we wtorek 15.12.2015 r. w Gazecie Wyborczej są tendencyjne i wprowadzają opinię publiczną w błąd.
Biblioteka Publiczna w Ursusie jest jedną z 18 dzielnicowych bibliotek publicznych Warszawy. Zbiory Biblioteki i jej trzech filii obejmują ponad 80 000 książek. W 2015 roku ze
zbiorów placówek BP Ursus skorzystało ponad 18 000 mieszkańców.
Biblioteka kupuje w ciągu roku od 8 000 do 10 000 nowości książkowych i jednocześnie
przeciętnie ubytkuje rocznie około 2 000 książek.
Książki są ubytkowane najczęściej z powodu zniszczenia, zagubienia, nieaktualnego wydania lub jako braki bezwzględne ustalone w czasie bibliotecznego skontrum, przeprowadzanego co kilka lat.
Wśród zubytkowanych książek mogły się znaleźć tytuły, które zostały wymienione
w Gazecie Wyborczej ale na pewno nie było ich 100, co najwyżej kilka pozycji.
Jeśli chodzi o książki Zbigniewa Lwa-Starowicza, Marcina Szczygielskiego, Justyny Kopińskiej, Anny Marii Sigmund, Candace Bushnell, Dana Höjera i Gunilli Kvarnström jaki
i filmy Paola Sorrentino czy Grzegorza Jankowskiego są i będą one dostępne w placówkach
Biblioteki Publicznej w Ursusie.
Jednak jako biblioteka dzielnicowa nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich tytułów
wszystkich autorów. Należy jednocześnie podkreślić, że zbiory w naszych placówkach są
zróżnicowane. Każda z filii stara się dostosowywać gromadzony księgozbiór do potrzeb edukacyjno-kulturalnych lokalnej społeczności.
Co do książek „czasowo niedostępnych” to są to pozycje przeznaczone do oprawy lub do
wymiany kodu kreskowego lub do naklejenia nowej sygnatury a także takie, które wymagają
aktualizacji w opisie bibliograficznym. Po dokonaniu koniecznych zmian książki „czasowo
niedostępne” wracają na półki.
Dla mieszkańców naszej dzielnicy istotna jest także wszechstronna działalność Biblioteki
Publicznej w Ursusie oraz jej współpraca w ramach projektów unijnych z renomowanymi
ośrodkami edukacyjno-kulturalnymi z 11 krajów Europy. Działalność Biblioteki została wielokrotnie zauważona przez różne gremia.

W 2007 roku Komisja Unii Europejskiej wyróżniła koordynowany przez Bibliotekę projekt „READCOM - Reading Clubs for adult learning communities” jako jeden z 20 najlepszych projektów unijnych w historii programu Grundtvig.
W 2009 roku Biblioteka otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
IKAR za różnorodność działań kierowanych do czytelników w różnym wieku.
W 2011 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik odznaczył Bibliotekę Medalem PRO MAZOVIA za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego.
W 2013 roku Biblioteka otrzymała od władz dzielnicy Ursus dyplom uznania za wieloletnią owocną pracę na rzecz rozwoju dzielnicy.
Od roku 2012 Biblioteka jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Słoneczna Zakładka”, w którym biorą udział młodzi artyści z 14 krajów Azji i Europy.
Wszystkich Czytelników Biblioteki Publicznej w Ursusie bardzo przepraszamy za nieprzyjemności spowodowane artykułami opublikowanymi w Gazecie Wyborczej.
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