
BIBLIOTEKA – MIEJSCE CZYTANIA

Czytanie uczy myślenia, cierpliwości i skupienia, pobudza wyobraźnię, 
rozwija język, wzbogaca słownictwo. Biblioteki w małych miejscowo-
ściach prowadzą bardzo wiele działań popularyzujących literaturę, roz-
budzających ciekawość świata i potrzebę czytania.

 � Biblioteka pełna magii, bajkowe przedszkole, głośne czytanie  
   nocą, biblioterapia. 
 � Wierszyki łamiące języki, konkursy poetyckie, rodzinne turnieje  
   literackie.
 � Z książką na walizkach. Biblioteka na kółkach, wędrujące   
   biblioteki.
To tylko niektóre z setek akcji, rokrocznie podejmowanych przez biblio-
teki. 

Biblioteka to jednak nie tylko miejsce wypożyczania książek. Daje do-
stęp do rzetelnej informacji i wiedzy za pośrednictwem różnych mediów. 
Książki, płyty, kasety, internet pozwalają dotrzeć do nieznanych pojęć 
i idei, poznać nowe miejsca i dzieła, uczestniczyć i... tworzyć kulturę.

Biblioteka nie jest po to, by była w paki 
pozamykana albo do ozdoby służąca, 
jest po to, aby była powszechnie używana.
[Joachim Lelewel]

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy 
Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym do-
stęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Przecież nie wszystkim uda się skończyć 
studia, wyjechać, część zostanie, więc 
należy wszystko robić, aby tym, którzy 
zostaną, żyło się ciekawiej, a ci, którzy 
wyjechali, żeby mieli do czego wracać
lub czym się chwalić.
[Uczeń z gminy Sanniki, województwo mazowieckie, badania 
jakościowe przeprowadzone na potrzeby Programu Rozwoju 
Bibliotek.]

Biblioteka
 

 miejsce czytania, 
miejsce działania

BIBLIOTEKA – MIEJSCE DZIAŁANIA

W bibliotece można również realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, 
podejmować inicjatywy wspólnie z innymi. Biblioteki rozszerzają zakres swojej 
działalności, oferują coraz więcej nowych usług i aktywności. Organizują wysta-
wy, spotkania, kursy językowe i komputerowe. Prowadzą kółka zainteresowań, 
dyskusyjne kluby filmowe, warsztaty. Udostępniają swoje placówki ekspertom 
z różnych dziedzin, żeby mieszkańcy mogli skorzystać z ich wiedzy i rady. Włącza-
ją się aktywnie w profilaktykę społeczną. Wspierają przedsiębiorczość i edukację 
obywatelską. 

Wiele bibliotek, również w małych miejscowościach pełni rolę rzeczywistych 
centrów aktywności lokalnej, w których można spotkać się z innymi, wspólnie 
obejrzeć film i o nim podyskutować, nauczyć się obsługiwać komputer, uzyskać 
poradę prawną. Biblioteki inicjują wiele działań na rzecz społeczności lokalnej, 
wspierając i integrując mieszkańców.

Bibliotekarki i bibliotekarze, dzięki stałym kontaktom z osobami przychodzącymi 
do biblioteki, mogą poznać potrzeby społeczności lokalnej i proponować odpo-
wiednie do potrzeb działania. Mają świetne pomysły, a prowadzone przez nich 
akcje są czasem niezwykle oryginalne. 

Przedsięwzięcia modernizacyjne skierowane do bibliotek, takie jak Program 
Rozwoju Bibliotek czy Biblioteka+, mają sprawić, by coraz więcej placówek biblio-
tecznych pełniło rolę centrów lokalnej aktywności, a ich działania wykraczały poza 
tradycyjną funkcję wypożyczania książek.

Więcej informacji: www.biblioteki.org, www.frsi.org.pl

Realizowany w latach 2009 – 2013 Program Rozwoju Bibliotek, 
skierowany do bibliotek publicznych w małych miejscowościach, ma wzmocnić 
ich potencjał i dać impuls do rozwoju. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne 
i  technologiczne otrzyma blisko 3350 bibliotek, w tym filie, często funkcjonujące 
jako jedyna placówka na wsi oferująca dostęp do usług publicznych. Dzięki szko-
leniom, dostawom sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz działaniom 
popularyzatorskim placówki biblioteczne będą mogły stać się miejscami bezpłat-
nego dostępu do informacji, wiedzy, kultury, a także centrami aktywności lokalnej. 
Tysiące mieszkańców wsi i małych miast otrzymają szansę na poprawę jakości 
swojego życia. Bibliotekarki i bibliotekarze będą mogli rozwijać swoje kompeten-
cje i stawać się rzeczywistymi liderami w lokalnych społecznościach.

Naszym celem jest, aby za pięć lat:

 �   biblioteki w małych miejscowościach lepiej zaspokajały potrzeby miesz-
kańców,

 �  bibliotekarki, bibliotekarze i użytkownicy bibliotek korzystali z nowocze-
snych narzędzi informatycznych,

 �  biblioteki pełniły ważną rolę w rozwoju mieszkańców, integracji lokal-
nych społeczności i całego kraju.

W miejscowościach objętych Programem osoby przychodzące do biblioteki będą 
mogły przeczytać na ekranie komputera najnowsze wiadomości, porozmawiać 
przez komunikator z rodziną mieszkającą za granicą, znaleźć najlepszą ofertę 
kupna poszukiwanej rzeczy, załatwić sprawy urzędowe. W bibliotece systema-
tycznie odbywać się będą ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych, spotkania ze 
znanymi ludźmi, kursy komputerowe dla osób szukających pracy. 

Placówki biblioteczne będą się stale rozwijać i szukać nowych form aktywności. 
Będzie to możliwe dzięki zadeklarowanemu wsparciu instytucjonalnemu ze stro-
ny władz samorządowych i bibliotek wyższego rzędu, jak również pozyskiwaniu 
dodatkowych środków, między innymi od partnerów biznesowych.

Program Rozwoju Bibliotek wsparło wiele instytucji i organizacji. Do naszych 
partnerów należą: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem 
Książki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biblioteka Narodowa, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zwią-
zek Gmin Wiejskich RP, marszałkowie i wojewodowie, Telekomunikacja Polska, 
Gazeta Wyborcza, Grupa Onet.pl.



INTERNETOWA GIEŁDA ROLNA
Biblioteka była partnerem imprezy „Dzień otwarty społeczeństwa informacyjnego”, zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego po to, by 
zachęcić rolników do korzystania z internetowej giełdy. W placówkach bibliotecznych zostały 
zorganizowane stanowiska rejestracji rolników. W obsłudze komputerów i Internetu zainte-
resowanym rolnikom i ich rodzinom pomagali bibliotekarze. Pomiędzy poszczególnymi pla-
cówkami bibliotecznymi i organizatorami utrzymywana była stała łączność (wizja i fonia) za 
pomocą łączy teleinformatycznych. Impreza zgromadziła kilkaset osób z Proszowic i okolic.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
województwo małopolskie
www.mbpproszowice.internetdsl.pl

MOJA MAŁA OJCZYZNA
„Odkurzyć zapomniane – młodzi reporterzy odkrywają historię małej ojczyzny” to projekt, 
który był prowadzony przez bibliotekę w Wisznicach. Młodzi ludzie zbierali materiały o swoim 
regionie (fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki), przeprowadzali wywiady z mieszkańcami. 
Wszystko, co udało im się znaleźć, gromadzili w bibliotece. 
Zebrane materiały posłużyły do wydania książki i przygotowania wystawy. Biblioteka nawiązała 
współpracę z Muzeum Niepodległości w Warszawie, korzystając z fachowej pomocy kusto-
sza. Podczas wystawy „Wisznice – moja mała ojczyzna” pokazane zostały rodzinne pamiątki, 
dokumenty, fotografie i inne przedmioty związane z lokalną historią i tradycją. Wszystko zar-
chiwizowano i włączono do działu z regionaliami w bibliotece. Powstał też „Słowniczek nazw 
fizjograficznych gminy Wisznice”, zbierający i systematyzujący wiedzę na temat pochodzenia 
i znaczenia nazw pól, łąk, lasów. Nazwy te są najstarszymi zabytkami języka dawnych miesz-
kańców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach
województwo lubelskie
www.biblioteka.wisznice.pl

WAKACYJNA WYPOŻYCZALNIA BABĆ
Podczas wakacji dorośli mieszkańcy Strzelina, którzy mieli do załatwienia ważną sprawę, 
mogli zostawić swoje pociechy pod opieką „bibliotecznej babci”. Trzy razy w tygodniu przez 
kilka godzin dzieci brały udział w kreatywnych zabawach, również literackich. Malowały, 
lepiły, rysowały, słuchały bajek, uczyły się nowych technik plastycznych, grały w piłkę. W za-
jęciach uczestniczyły dzieci od trzeciego roku życia do czwartej klasy szkoły podstawowej. 
Mimo różnicy wieku świetnie razem się bawiły.
Inspiracją dla akcji była książka Marii Marjańskiej-Czernik „Wypożyczalnia babć”, opowiada-
jąca o tęsknocie za bliskimi, o potrzebie ciepła i zrozumienia, o tym, że nie tylko babcia po-
trzebna jest wnukom, ale również wnuki potrzebne są babci. W Strzelinie w rolę babć wcieliły 
się wolontariuszki Natalia i Karolina, obie w wieku... gimnazjalnym.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie
województwo dolnośląskie
www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl

POKAZ FILMÓW PODWODNYCH
W 2008 roku biblioteka w Mońkach wykorzystała obecność wybitnego biologa z Ostrawy 
Zdenka Durisa i zorganizowała pokaz filmów podwodnych kręconych pod nurtem Biebrzy. 
Po projekcji uczestnicy mogli też obejrzeć w małej galerii bibliotecznej zdjęcia podwodnego 
świata Biebrzy. Pokaz cieszył się bardzo dużą popularnością. 
Mońki leżą w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biblioteka swymi działaniami chce 
przybliżyć mieszkańcom walory środowiskowe regionu.

Biblioteka Publiczna w Mońkach
województwo podlaskie
www.bp-monki.webpark.pl

BIBLIOTEKA NA KÓŁKACH
Część mieszkańców gminy Stare Juchy ma trudności z dojazdem do biblioteki, więc biblioteka 
postanowiła dojechać do nich. Wraz ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawa-
dy Ełckie „Mukszty” zorganizowała dowożenie zbiorów bibliotecznych do ośmiu miejscowości 
w gminie, połączone z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży „Poznajmy świat”. 
W każdej miejscowości odbywały się dwugodzinne spotkania, podczas których mieszkańcy 
mogli wypożyczać lub zamawiać książki. Najmłodsi brali udział w pogadankach, warsztatach, 
projekcjach filmów, dzięki którym poznawali życie w innych krajach. Niektóre ze spotkań od-
bywały się także w prywatnych domach. Na zakończenie we wszystkich miejscowościach, 
do których zawitała „Biblioteka na kółkach”, odbyły się pożegnalne ogniska ze wspólnym 
pieczeniem kiełbasek, poprzedzone zawodami sportowymi. W akcji trwającej od kwietnia do 
sierpnia 2009 roku do biblioteki zapisało się aż 64 nowych czytelników, którzy łącznie wypo-
życzyli ponad 670 książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach
województwo warmińsko-mazurskie
www.stare-juchy.pl

PRAWO W BIBLIOTECE
Biblioteka w Łęgowie bierze udział w akcji Prawo w Bibliotece – Program Informacji Prawnej 
3P. Placówka zapewnia odwiedzającym darmowy dostęp do komputerowej bazy aktualizo-
wanych i archiwalnych zasobów: aktów prawnych, dzienników ustaw, dzienników urzędo-
wych ministerstw, orzecznictwa sądowego oraz aktów prawnych Unii Europejskiej. Pomocą 
merytoryczną służy pracownik biblioteki, pełniąc rolę przewodnika po świecie prawniczych 
informacji.

Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie
województwo pomorskie
www.gmprgd-biblioteka.org.pl

KSIĄŻKA ZACZAROWANA TWOIM GŁOSEM
Mieszkańcy Iławy wzięli udział w konkursie na audiobook, czyli książkę mówioną, zorgani-
zowanym z okazji Światowego Dnia Książki przez Gminny Ośrodek Kultury i bibliotekę w La-
secznie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nagrać za pomocą telefonu komórkowego, 
dyktafonu lub komputera czytany przez siebie na głos fragment dowolnej książki. Konkurso-
we audiobooki przesłali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści i ... jedna osoba doro-
sła. Najczęściej wybierane były książki o Harry’m Potterze, Ani z Zielonego Wzgórza i wiersze 
Jana Brzechwy.
Komisja oceniała przede wszystkiim interpretację, płynność czytania i wybrany podkład 
muzyczny. Laureaci, których było aż jedenastu, otrzymali książki, maskotki i inne drobne 
nagrody.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka w Lasecznie
województwo warmińsko-mazurskie
www.goklaseczno.pl

KLUBY W BIBLIOTECE
Biblioteka w Nowym Tomyślu poszerzyła swoją ofertę o formy działalności klubowej, czyniąc 
bibliotekę miejscem cyklicznych spotkań osób o różnych pasjach i zainteresowaniach. Wokół 
biblioteki skupione jest grono bardzo aktywnych osób w różnym wieku. Od ponad trzech lat 
działa Klub Miłośników Podróży „Przez kontynenty”, do którego należy 120 osób, od dwóch 
lat – Dyskusyjny Klub Książki z 25 stałymi uczestnikami oraz Klub Filmowy „Szesnastka” z 40 
osobami biorącymi udział w organizowanych raz w miesiącu spotkaniach.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
województwo wielkopolskie
www.bibliotekant.pl

W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA
Biblioteka w Kętach znalazła doskonały sposób na spędzenie przez dzieci i szkolną młodzież 
80 wakacyjnych dni – zorganizowała cykl imprez, podczas których młodzi ludzie poznawali 
wybrane kraje ze wszystkich kontynentów. Wakacyjne podróże po świecie polegały na gło-
śnym czytaniu bajek i opowieści z danego kraju, rozmowie o jego zwyczajach, tradycjach, 
ludziach, muzyce, sporcie, zabytkach. Dzieci uczyły się podstawowych słów w języku danego 
kraju, wybierały dla siebie popularne w tym kraju imiona, poznawały narodowe tańce, a prze-
bywając w krajach, w których obowiązuje alfabet inny niż łaciński – uczyły się używanych tam 
liter i znaków. W ten sposób dzieci odwiedziły Finlandię, Tanzanię, Paragwaj, Nową Zelandię, 
Tajlandię, Chiny, Japonię, Grecję i wiele innych ciekawych miejsc na całym świecie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach
województwo małopolskie
www.biblioteka.kety.pl

KOMPUTER 50+
W sierpniu 2008 roku biblioteka w Radzionkowie zorganizowała warsztaty komputerowe 
dla seniorów. Zajęcia pod hasłem „Wirtualne wakacje” odbywały się raz w tygodniu i trwały 
dwie godziny. Seniorzy uczyli się podstawowych zasad korzystania z komputera i dostępnych 
programów, poruszania po Internecie, używania e-maila. Prowadzący zajęcia informatyk 
przekazywał nie tylko wiedzę teoretyczną, ale uczył także praktycznych umiejętności, po-
trzebnych do korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych w codziennym życiu. 
Warsztaty cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że zagoszczą w bibliotece na stałe. 
W 2009 roku pod hasłem „Komputer 50+”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie
województwo śląskie
www.biblioteka.radzionkow.pl

INTERNET NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
W chełmżyńskiej książnicy odbywają się zajęcia, podczas których seniorzy uczą się obsługi 
komputera i Internetu. Zajęcia są intensywne – odbywają się trzy razy w tygodniu. Informatycy 
z biblioteki bezpłatnie przekazują seniorom wiedzę na temat obsługi podstawowych progra-
mów komputerowych i internetowych. Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętności pomocne 
w codziennym życiu m.in. prowadzenia korespondencji elektronicznej, korzystania z interne-
towych rachunków bankowych, robienia zakupów online. Zajęcia są bardzo popularne wśród 
seniorów, którzy przekonują się, że Internet jest nie tylko dla młodzieży. 

Natomiast seniorzy bardziej tradycyjni mogą brać udział w spotkaniach klubu „NITECZKA”, 
który działa w bibliotece od jedenastu lat i skupia osoby pasjonujące się hafciarstwem, szydeł-
kowaniem i robieniem na drutach.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży
województwo kujawsko-pomorskie
www.pimbp.pl

BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW
Biblioteka w Łazach organizuje spotkania z aktywnymi twórczo łazowianami w cyklu „Znani 
i nieznani łazowianie. Biblioteka miejscem spotkań mieszkańców”. W ten sposób populary-
zuje różne formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji wśród społecz-
ności lokalnej, niezależnie od wieku. Dotychczas odbyło się 16 spotkań, między innymi z lo-
kalnymi poetami i pisarzami. Organizowane są również wystawy członków grupy plastycznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów sztuk pięknych.
Działalność ta spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców – na spotkania 
przychodzi zazwyczaj kilkadziesiąt osób. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
województwo śląskie
www.biblioteka-lazy.pl


