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„Biblioteki łączą się ze światem”

Od czasu inauguracji Programu Rozwoju Bibliotek w kwietniu 2009 roku jesteśmy świadkami wielu bardzo 

pozytywnych wydarzeń. Biblioteki w coraz większym stopniu mogą liczyć na zainteresowanie władz 

centralnych i samorządowych, życzliwość opinii publicznej, uwagę mediów, zaangażowanie znanych 

postaci ze świata nauki i sztuki oraz wsparcie ze strony prywatnych przedsiębiorstw.

Od półtora roku działa Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek, 
skupiające ponad 100 osobistości – autorytety z różnych dziedzin życia społecznego: kultury, nauki, 

gospodarki, mediów, polityki, sektora pozarządowego. Są wśród nich znane pisarki i poetki, aktorzy, 

reżyserzy, profesorowie – osoby sprawujące ważne funkcje w naszym życiu publicznym. W swoich  

wystąpieniach i działaniach członkowie Krajowego Partnerstwa niejednokrotnie dawali wyraz troski  

o przyszłość polskich bibliotek i przypominali o tym, jak istotne są działania na rzecz ich modernizacji.

Marszałkowie i wojewodowie we wszystkich województwach wraz z bibliotekami wojewódzkimi utworzyli 

16 Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwoju Bibliotek, które pomagają 

tworzyć klimat życzliwości i budzić zainteresowanie rozwojem bibliotek, zwłaszcza tych działających  

w najmniejszych miejscowościach. 

Ważną inicjatywą modernizacyjną skierowaną do bibliotek jest program Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+”, realizowany przez Instytut Książki  

(www.bibliotekaplus.pl). Do najważniejszych zadań programu należy wsparcie infrastruktury architektonicznej 

bibliotek oraz dostarczenie bibliotekom nowoczesnego, ogólnopolskiego systemu katalogowego.

Telekomunikacja Polska SA zainicjowała program „Biblioteki z Internetem 
TP”, a Fundacja Orange program „Akademia Orange dla bibliotek”, oferujący 

wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce bezpłatny dostęp do internetu. Jest to przedsięwzięcie 

wyjątkowe nawet w skali międzynarodowej. Szacowana wysokość wsparcia to blisko 25 mln złotych! 

Bardzo dobry efekt przyniosły także prowadzone przez naszą fundację działania promocyjne i informacyjne. 

Zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bibliotek, 

której elementami były między innymi spoty emitowane w siedmiu stacjach telewizyjnych, reklamy  

na autobusach PKS docierających do nawet najmniejszych miejscowości oraz wystawa „Biblioteka.  

Miejsce czytania, miejsce działania”, współorganizowana z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. 

O bibliotekach zaczęło się mówić, są coraz częściej obecne w debacie publicznej. Świadczą o tym między 

innymi liczne artykuły w prasie, materiały emitowane w radiu i telewizji czy publikowane w internecie.  

W samym 2010 roku ukazało się ponad 2000 publikacji na temat bibliotek – w prasie ogólnopolskiej, 

regionalnej, lokalnej, radiu i telewizji. Przez jeden miesiąc 2008 roku media mówiły o bibliotekach  

45 razy. W tym samym okresie w roku 2010 takich artykułów ukazało się 168 – prawie cztery razy więcej!

NAsI PARTNeRzy
Realizację PRogRamu Rozwoju BiBliotek wsPieRają: ministeRstwo 
kultuRy i DzieDzictwa naRoDowego z instytutem książki, ministeR-
stwo sPRaw wewnętRznych i aDministRacji, uRząD komunikacji elek-
tRonicznej, BiBlioteka naRoDowa, stowaRzyszenie BiBliotekaRzy  
Polskich, izBa wyDawców PRasy, związek gmin wiejskich RP,  
wojewoDowie i maRszałkowie w wojewóDztwach: Dolnośląskim,  
kujawsko-PomoRskim, luBelskim, luBuskim, łóDzkim, małoPolskim, 
mazowieckim, oPolskim, PoDkaRPackim,  PoDlaskim, PomoRskim, śląskim, 
świętokRzyskim, waRmińsko-mazuRskim, wielkoPolskim, zachoDnioPo-
moRskim, a także gRuPa tP, gazeta wyBoRcza, gRuPa onet.Pl oRaz 
fiRma micRosoft coRPoRation, któRa PRzekazuje nieoDPłatnie oPRogRa-
mowanie Dla BiBliotek.

NAszA WIzJA
BiBlioteka może Być Pomostem PomięDzy światem słowa DRukowanego, 
a światem multimeDiów, z któRych coRaz częściej i w coRaz większym 
stoPniu czeRPiemy wieDzę o otaczającej nas Rzeczywistości. BiBlioteka 
to miejsce, w któRym możemy sPotkać innych luDzi – BioRąc uDział  
w sPotkaniu z autoRem książki, ogląDając wystawę, uczestnicząc  
w PRojekcji filmu czy wiDeo-czacie z inteResującą osoBą. BiBlioteka 
może Być miejscem sPotkania Dla luDzi Dzielących te same Pasje i zain-
teResowania. PRzyjaznym PRzewoDnikiem Po świecie wieDzy może Być 
BiBliotekaRka, któRa PotRafi każDemu z nas – niezależnie oD wieku czy 
wykształcenia – DoRaDzić, gDzie Poszukiwać ważnych Dla nas infoR- 
macji. wówczas BiBlioteka stanie się miejscem PRawDziwie otwaRtym  
i insPiRującym, w któRym chętnie BęDziemy sPęDzać wolny czas. 

Polsko-ameRykańska funDacja wolności jest PaRtneRem funDacji  
Billa i melinDy gates w PRzeDsięwzięciu, któRe ma ułatwić Polskim 
BiBliotekom PuBlicznym DostęP Do komPuteRów, inteRnetu i szkoleń. 
PRogRam Rozwoju BiBliotek w Polsce jest Realizowany PRzez funDację 
Rozwoju sPołeczeństwa infoRmacyjnego.

„gminna BiBlioteka coRaz nowocześniejsza” (Gazeta Krakowska Tarnowska, 7 kwietnia 2010 roku) 

„BiBlioteki. Rewolucja mięDzy Półkami” (Polska Głos Wielkopolski, 24 kwietnia 2010 roku) 

„wielki sukces małej BiBlioteki” (Echo Dnia Radom, 20 maja 2010 roku) 

„BiBliotekaRz - PRzewoDnik w Poszukiwaniu wieDzy” (Głos Koszaliński, 25 maja 2010 roku) 

„ciekawie jak w BiBliotece” (Metro, 23 sierpnia 2010 roku) 

„BiBlioteki oDsłaniają swój Potencjał” (Gazeta Wyborcza Rzeszów, 26 sierpnia 2010 roku) 

„BiBlioteki łączą się ze światem” (Nowa Trybuna Opolska, 23 września 2010 roku)  

„BiBlioteki z małych miejscowości chcą się Rozwijać” (Kurier Poranny, 4 listopada 2010 roku) 
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Program Rozwoju Bibliotek to rozwój umiejętno-
ści potrzebnych do prowadzenia biblioteki  
w XXI wieku. Uczymy, jak najlepiej rozpoznawać potrzeby 

użytkowników bibliotek i jak na nie odpowiadać, jak lepiej współpra-

cować z samorządem terytorialnym i jak podejmować nowe rodzaje 

działań. W trakcie szkoleń, w których  uczestniczą nie tylko dyrekto-

rzy bibliotek, ale też pracownicy (w tym filii), a także przedstawiciele 

urzędów gmin i lokalni liderzy – przyjaciele bibliotek, każda biblioteka 

ma szansę na opracowanie kilkuletniego planu rozwoju biblioteki.

 
Program Rozwoju Bibliotek to doposażenie placó-
wek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt 
informatyczny. Oznacza to możliwość zaoferowania użytkow-

nikom dostępu do komputerów, internetu, szerokiej gamy oprogra-

mowania oraz sprzętu takiego, jak drukarka, skaner, ksero, faks, 

projektor. Dostawom sprzętu towarzyszą szkolenia pokazujące,  

jak go obsługiwać i efektywnie udostępniać użytkownikom.  

Pracownicy placówek, w których pojawią się komputery dostarczone 

w ramach programu, przechodzą też szkolenia informatyczne  

w bibliotekach wojewódzkich. Nowe umiejętności pozwalają  

z powodzeniem udostępniać sprzęt do publicznego użytku. Jest  

on objęty kilkuletnią gwarancją, a pracownicy bibliotek mają dostęp 

do wsparcia technicznego (help-desku).

 
Program Rozwoju Bibliotek to promocja bibliotek 

– taka, aby wszyscy uwierzyli w biblioteki, dostrzegli, że mogą one 

być miejscem dostępu do wiedzy, miejscem spotkań i wymiany 

doświadczeń. Kampania telewizyjna, portal www.BiBlioteki.oRg,  

Krajowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek, ogólnopolski 

kongres bibliotek, spotkania regionalne… Potencjał małej biblioteki 

publicznej pokazujemy wszędzie, a bibliotekarki i bibliotekarze mają 

coraz więcej okazji do prezentowania swojej pracy na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych.

 
Program Rozwoju Bibliotek to wsparcie dla  
całego systemu bibliotecznego, aby biblioteka nawet 

w najmniejszej miejscowości mogła liczyć na fachową pomoc. 

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,  

Biblioteką Narodową i bibliotekami wojewódzkimi. Na rzecz bibliotek 

działają także liczne organizacje pozarządowe. Zachęcamy  

do sięgania po oferowane przez nie granty, wspierając jednocześnie 

w pisaniu pierwszych wniosków. Prowadzimy program grantowy 

„Aktywna biblioteka” promujący nowe pomysły i nowe formy działa-

nia. Zachęcamy najpierw do planowania działań, a potem do ich 

konsekwentnej realizacji.

Bibliotekarze z Łaska i Konstantynowa 
Łódzkiego w czasie warsztatów pla- 
nowania rozwoju biblioteki zastanawiają 
się, czym jest wizja biblioteki i jak ją 
dobrze opisać. 

Zachodniopomorskie jest jednym  
z województw, w których powstało 
Regionalne Partnerstwo na rzecz  
Rozwoju Bibliotek. Celem Regionalnych 
Partnerstw jest tworzenie klimatu 
życzliwości dla lokalnych bibliotek.

W 2010 roku reklama zachęcająca  
do odwiedzania bibliotek pojawiła się 
nawet na autobusach PKS.

Dzieci w filii bibliotecznej w Izdebnie 
Kościelnym mają półgodzinne sesje 
komputerowe. Same przestrzegają  
czasu, a w oczekiwaniu na wolny kom- 
puter grają w gry planszowe.

Program Rozwoju Bibliotek to... Kto jest uprawniony do udziału?

Jakie są podstawowe zasady programu?

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych  
ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą  

do 20 tys. mieszkańców (stan na 31 grudnia 2009 r. – GUS). Wszystkie biblioteki spełniające ten podstawowy 

warunek otrzymały niniejszy informator. Wójtowie i burmistrzowie otrzymają broszurę z informacjami  

o programie do końca stycznia 2011 r. Ich także chcemy zachęcić do udziału w tym ogólnopolskim  

przedsięwzięciu.

Nabór do programu rozpocznie się 31 stycznia i potrwa do 31 marca 2011 r. 
Chcemy, aby w II rundzie programu wzięło udział około 500 bibliotek gminnych wraz ze wszystkimi swoimi 

filiami. Dołączą one do grona 610 bibliotek gminnych z całej Polski – uczestników I rundy Programu. 

Do II rundy programu nie mogą zgłaszać się biblioteki już uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek 

(uczestnicy I rundy), z wyjątkiem Bibliotek Partnerskich, które zamierzają aplikować w roli Bibliotek Wiodą-

cych i spełniły warunki określone w Regulaminie Naboru do Programu Rozwoju Bibliotek (II runda).

 » W programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne niezależnie od swojej formy organizacyjnej, tzn. 

samodzielne, połączone z inną instytucją (np. z Gminnym Ośrodkiem Kultury czy szkołą), działające  

w strukturze Urzędu Gminy, posiadające lub nieposiadające statusu instytucji kultury.

 » W programie uczestniczy gminna biblioteka publiczna wraz ze wszystkimi swoimi filiami.

 » Biblioteka może wziąć udział w programie jako Biblioteka Wiodąca lub jako Biblioteka Partnerska. 

Bibliotekom Wiodącym zaoferujemy więcej korzyści, ale też postawimy więcej wymagań. Biblioteki  

występujące w roli Partnerskich będą miały mniej zobowiązań, ale i ograniczoną – w porównaniu  

z Bibliotekami Wiodącymi – ofertę wsparcia.

 » Biblioteką Wiodącą może zostać tylko biblioteka posiadająca przynajmniej jedną filię. 

 » Biblioteki, które nie posiadają filii, mogą wziąć udział w programie tylko jako Biblioteki Partnerskie.

 » Podstawową zasadą Programu Rozwoju Bibliotek jest partnerstwo, dlatego każda Biblioteka Wiodąca 

będzie współpracowała w programie z trzema Bibliotekami Partnerskimi. Ta współpraca rozpoczyna się 

już na etapie zgłaszania się do programu. 

 » Umowę uczestnictwa w programie zawierają trzy strony: FRSI, Biblioteka oraz Gmina. Umowa będzie 

nakładała część zobowiązań na bibliotekę, a część będzie dotyczyła Gminy.  

Biblioteka  
Wiodąca

Biblioteka  
Partnerska

Biblioteka  
Partnerska

Biblioteka  
Partnerska

Biblioteki Partnerskie nie muszą 

posiadać filii, aby brać udział  

w programie, jednak jeśli posiadają 

placówki filialne, to one również 

będą objęte programem.

Biblioteka występująca w roli Part-

nerskiej będzie miała mniej zobo-

wiązań, ale i ograniczoną - w po-

równaniu z Bibliotekami Wiodącymi 

- ofertę wsparcia.

Posiadanie minimum jednej filii jest koniecz-

ne, aby startować w roli Biblioteki Wiodącej. 

Programem będzie objęta biblioteka gminna 

i wszystkie jej placówki filialne. 

Biblioteka występująca w roli Wiodącej ma 

więcej korzyści z udziału w PRB, ale przyjmu-

je też na siebie więcej zobowiązań.
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Samorząd odgrywa istotną rolę w programie. Dostrzeżenie możliwości rozwoju, jakie daje udział biblioteki  

w programie i poparcie tego udziału, wyrażone podpisem wójta/burmistrza we wniosku aplikacyjnym – to 

pierwszy krok.

W przypadku Bibliotek Wiodących, już we wniosku aplikacyjnym znajdzie się część, która dotyczy  

samorządu i będzie podlegać ocenie merytorycznej. Biblioteka Wiodąca będzie także zobowiązana zgłosić 

we wniosku osobę z Urzędu Gminy mającą uczestniczyć wspólnie z przedstawicielami biblioteki w 2 sesjach  

warsztatów planowania rozwoju biblioteki. W przypadku Bibliotek Wiodących ważna będzie zgoda samorządu 

na wydłużenie czasu pracy biblioteki i jej placówek. 

Od samorządów oczekujemy także potwierdzenia, że placówki biblioteczne będą dostosowane do wymogów 

programu. Ponadto samorząd zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdów pracowników bibliotek na szko- 

lenia, dając w ten sposób wyraz swojej dbałości o inwestycje w kadry i rozwój biblioteki gminnej i jej filii.

Dlaczego stawiamy na zaangażowanie samorządu? Wierzymy, że biblioteki publiczne odgrywają i będą  

w jeszcze większym stopniu odgrywać ważną rolę w życiu społecznym gminy – jako ośrodki wiedzy,  

informacji i kultury. Samorząd jako organizator odpowiedzialny za podległe mu instytucje może wykorzysty-

wać szanse, jakie daje udział biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek. 

Jak rozmawiać z przedstawicielami samorządu i przekonywać do udziału w programie? Argumenty zapisali-

śmy poniżej.

Chcę być Biblioteką Wiodącą – jak znaleźć Biblioteki Partnerskie?  
Chcę być Biblioteką Partnerską – jak znaleźć swoją Bibliotekę Wiodącą?

 » Warto zacząć od szukania najbliżej siebie – skontaktować się z bibliotekarkami i bibliotekarzami  

z powiatu, województwa.

 » Pomocne będzie przejrzenie bazy bibliotek uprawnionych do aplikowania do programu – dostępnej  

na portalu www.BiBlioteki.oRg (w dziale II runda programu).

 » Koordynator wojewódzki z biblioteki wojewódzkiej (patrz wkładka do broszury z listą kontaktów),  

będzie wiedział, które biblioteki poszukują partnerów – warto się z nim skontaktować.

 » Partnerów do wspólnego aplikowania można szukać poza swoim powiatem i poza swoim województwem. 

Może warto poszukać biblioteki znajdującej się tuż przy granicy województwa? 

 » Pomocny może okazać się kontakt z pracownikami Programu Rozwoju Bibliotek – infolinia programu  

pod numerem 22 579 17 39 działa w godzinach 10.00-16.00.

Jaką rolę w programie pełni samorząd lokalny?

Udział w programie to korzyści dla całej gminy

Poprzez udział w programie biblioteki
 » otrzymują sprzęt multimedialny przeznaczony do publicznego użytku: komputery stacjonarne, laptopy, 

urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie), projektory z ekranami, 
 » rozwijają nie tylko placówkę główną, ale także filie,
 » tworzą plan rozwoju, który uwzględnia specyfikę gminy i potrzeby mieszkańców oraz wyznacza priorytetowe 

obszary działalności biblioteki,
 » korzystają z doradztwa ekspertów w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, tworzenia 

partnerstw, informatyki, architektury, wykorzystania wolontariatu,

 » otrzymują rozmaite granty, np. na spotkania z partnerami lub realizację wybranych zadań z planu rozwoju,
 » wzmacniają relacje z innymi bibliotekami gminnymi, jak również z bibliotekami powiatowymi i wojewódzkimi,
 » sprawniej korzystają z oferty Grupy TP SA i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze specjalnych 

ofert uznanych organizacji pozarządowych,
 » korzystają z efektów działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych na poziomie lokalnym i ogólnoposkim: 

społecznej kampanii reklamowej, portalu dla bibliotek publicznych, konferencji regionalnych, dorocznych  
kongresów, zwiększonego zainteresowania mediów. 

Poprzez udział w programie bibliotekarki  
i bibliotekarze
 » rozwijają się zawodowo uczestnicząc w warsztatach z zarządzania nowoczesną placówką, szkoleniach specjali-

stycznych i informatycznych,
 » wzbogacają wiedzę poprzez kontakt z ekspertami z różnych dziedzin, korzystanie z portalu www.BiBlioteki.oRg 

(bazy wiedzy, e-learning),
 » uczą się nowych metod prowadzenia działań dla różnych grup użytkowników, np. kursy komputerowe  

dla seniorów, kącik dla dzieci czy kółka zainteresowań dla młodzieży,
 » uczestniczą w spotkaniach z bibliotekarzami z innych gmin, wymieniają się doświadczeniami podczas konferencji  

i ogólnopolskich kongresów, za pośrednictwem portalu i comiesięcznego elektronicznego biuletynu. 

Poprzez udział w programie mieszkańcy gminy
 » mają do dyspozycji atrakcyjne, bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu,
 » korzystają z potrzebnych im usług, np. bezpłatnego internetu, multimediów (skanowanie, kserowanie, fotografia 

cyfrowa), nowoczesnego oprogramowania, 
 » mają łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin (prawo, rynek pracy, podatki, zdrowie),
 » otrzymują ofertę dostosowaną do swoich potrzeb, np. kursy komputerowe dla seniorów, kącik dla dzieci, kółka 

zainteresowań dla młodzieży,
 » mogą zdobywać nowe umiejętności takie, jak obsługa komputera, bezpieczne zachowania w internecie,
 » mogą w interesujący sposób spędzać wolny czas, mając do dyspozycji pokazy filmów, wystawy, kółka  

zainteresowań, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Poprzez udział w programie instytucje  
i organizacje działające w gminie
pozyskują ważnego partnera w realizacji różnych przedsięwzięć. Mogą na przykład:

 » starać się wspólnie z biblioteką o dotacje zewnętrzne,
 » wykorzystać do swoich działań całą sieć placówek bibliotecznych w gminie, powiecie czy województwie,
 » organizować w siedzibie biblioteki spotkania informacyjne z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
 » inicjować wspólne działania dla aktywnej młodzieży (szkoła),
 » współorganizować wydarzenia kulturalne (GOK),
 » przeprowadzać kursy z obsługi komputera dla osób bezrobotnych (PUP),
 » oferować poradnictwo podatkowe, np. składanie zeznań podatkowych przez internet (Urząd Skarbowy),
 » organizować zajęcia dla aktywnych seniorek (Koło Gospodyń Wiejskich),
 » przeprowadzać akcje typu pierwsza pomoc (Ochotnicza Straż Pożarna),
 » przedstawiciele gminnych instytucji i organizacji mogą brać udział w szkoleniach organizowanych w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek. 

Poprzez udział w programie gmina
 » otrzymuje istotne wsparcie w realizacji celów strategicznych gminy w obszarze rozwoju kultury i edukacji,  

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
 » wpisuje się w ideę modernizacji bibliotek, wspieraną przez marszałków i wojewodów, którzy we wszystkich 

województwach utworzyli Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek,
 » może korzystać z pośrednictwa biblioteki w informowaniu mieszkańców o wdrażanych inicjatywach z zakresu 

e-administracji,
 » dzięki różnorodnej ofercie biblioteki dostosowanej do potrzeb różnych grup mieszkańców, może zwiększać  

spójność społeczną i poprawiać sytuację grup zagrożonych wykluczeniem,
 » dzięki bezpłatnemu publicznemu dostępowi do internetu w bibliotece, może przeciwdziałać wykluczeniu  

cyfrowemu mieszkańców i przyspieszać proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
 » za pośrednictwem biblioteki może gromadzić dokumenty życia społecznego (dziedzictwo kulturalne i społeczne 

regionu), udostępniać informację turystyczną, promować gminę, lokalnych twórców, przedsiębiorców i rzemieślników.
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korzyści Biblioteka  
Wiodąca 

Biblioteka 
Partnerska

Każda placówka biblioteczna (biblioteka gminna lub filia), w której nie ma kompute-
rów dostępnych dla użytkowników otrzyma sprzęt komputerowy. Będzie to:  
komputer stacjonarny wyposażony w słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową, 
DVD oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero w jednym). 

Na otrzymanym sprzęcie komputerowym będzie zainstalowany system operacyjny 
Windows 7 oraz oprogramowanie gotowe do użytku. 

2 zestawy  
komputerowe

1 zestaw  
komputerowy

Placówki, w których jest już komputer dostępny dla użytkowników, otrzymają 
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero w jednym).

Podstawową zasadą przekazywania sprzętu komputerowego w programie  
jest wyposażanie tych placówek bibliotecznych, które do tej pory nie mogły  
go oferować do publicznego, bezpłatnego użytku. Reguły przyznawania  
sprzętu zależą również od tego, czy biblioteka występuje w roli Biblioteki  
Partnerskiej czy Wiodącej – prosimy zapoznać się ze szczegółami na stronie  
www.BiBlioteki.oRg w dziale II runda programu. Sprzęt będzie przyznawany  
na podstawie danych zebranych w formularzu aplikacyjnym podczas naboru  
do programu.  

√

Biblioteka gminna otrzyma laptopa i projektor multimedialny z ekranem  
do publicznego użytku √

Od chwili zainstalowania sprzętu w bibliotece będzie dostępna pomoc techniczna 
(help-desk). W razie kłopotów technicznych pracownik biblioteki lub filii będzie  
mógł od razu uzyskać pomoc dzięki infolinii. Sprzęt będzie objęty kilkuletnią  
gwarancją, która zapewni bezpieczeństwo i komfort w udostępnianiu  
go do publicznego użytku. 

placówka, która 
otrzymuje sprzęt, 

ma zagwaran- 
towaną pomoc 

techniczną

placówka, która 
otrzymuje 
sprzęt, ma 
zagwaran- 

towaną pomoc 
techniczną

Pracownicy bibliotek wezmą udział w warsztatach planowania rozwoju biblioteki  
(5 dwudniowych sesji), podczas których będą poznawać skuteczne metody pracy  
w zespole. Dowiedzą się, jak pracować metodą projektu z udziałem różnych  
instytucji w gminie i jak promować swoje usługi. Warsztaty odbędą się  
na przestrzeni kilkunastu miesięcy w województwie lub w regionie. Uczestnicy  
będą mieli zapewniony bezpłatny nocleg, wyżywienie i ciekawe, praktyczne  
materiały szkoleniowe. 

Dyrektor biblioteki 
+ 3 pracowników 

biblioteki  
(w tym pracownik 

przynajmniej  
jednej filii)

Dyrektor bibliteki 
+ 1 pracownik  
(w przypadku 
obsady jedno-

osobowej 
– Dyrektor)

Bibliotekarki i bibliotekarze opracują kilkuletnie plany rozwoju biblioteki. Będą  
one efektem udziału w warsztatach planowania rozwoju biblioteki. W ich tworzeniu 
pomogą trenerzy, którzy będą udzielać praktycznych wskazówek. Plany będą  
solidną podstawą do ubiegania się o dotacje w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  
i o inne fundusze zewnętrzne. FRSI będzie też wspierać biblioteki w promocji  
tych planów wśród samorządów gminnych. 

stworzenie planu 
obowiązkowe

stworzenie planu 
nieobowiązkowe

Przedstawiciel Urzędu Gminy weźmie udział w 2 sesjach warsztatów planowania 
rozwoju biblioteki, dzięki czemu będzie lepiej dostrzegał rolę biblioteki w gminie  
i potencjał, jakim dysponuje. Dowie się, jak możne wspierać bibliotekę i inne  
instytucje w gminie we wspólnym działaniu. Będzie miał zapewniony bezpłatny  
nocleg i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

obowiązkowy udział 
w 2 sesjach 

(zgłoszenie odpo-
wiedniej osoby już 
na etapie wniosku 

aplikacyjnego,  
a na etapie umowy 

potwierdzenie 
udziału)

Biblioteka może zaproponować udział w warsztatach planowania rozwoju biblioteki 
osobie, z którą współpracuje lub chciałaby współpracować. Taka osoba – przyjaciel 
biblioteki, lokalny lider – dzięki uczestnictwu w szkoleniach dowie się, jak może 
pomagać bibliotece w rozwoju jej oferty i kontaktach z innymi instytucjami.  
Kim jest przyjaciel biblioteki? To wie najlepiej bibliotekarz, dlatego decyzja,  
kogo zaprosić na wspólne szkolenia należy do niego. Może to być na przykład  
emerytowany nauczyciel, aktywny wolontariusz lub pracownik innej gminnej  
instytucji. Ta osoba będzie miała zapewniony bezpłatny nocleg, wyżywienie  
oraz materiały.

zgłoszenie takiej 
osoby nie jest 
obowiązkowe  

(może nastąpić już 
na etapie aplikowa-
nia do pRb lub do 
czasu zakończenia 

pierwszej sesji 
warsztatów)

Udział w programie to konkretne korzyści
Oferujemy pogłębienie wiedzy i umiejętności pracy z wybranymi grupami użytkowników. 
Biblioteka w swoim planie określi, w jakich dziedzinach chce się specjalizować.  
Pracownicy biblioteki będą mieli do wyboru 8 szkoleń specjalistycznych: 
Miejsce promocji kultury, Miejsce dla młodych, Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp 
do zbiorów bibliotecznych, Multimedia i nowoczesna komunikacja, Miejsce bez barier –  
usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą, 
Miejsce dla obywateli: e-administracja, Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?

Trzydniowe szkolenia odbędą się w województwie lub w regionie po zakończeniu przez 
bibliotekarzy warsztatu planowania rozwoju biblioteki. Uczestnicy będą mieli zapewniony  
bezpłatny nocleg, wyżywienie i unikalne materiały szkoleniowe. 

w szkoleniu 
specjalistycznym 
może wziąć udział 

maksymalnie  
3 pracowników 
biblioteki oraz 

„przyjaciel biblioteki”  
(każda z tych osób 
może wybrać 1 z 8 

tematów)

w szkoleniu 
specjalistycznym 

może wziąć 
udział  maksy-

malnie  
1 pracownik 

biblioteki  
(może wybrać  
1 z 8 tematów)

Jak wykorzystać otrzymane komputery, urządzenia multimedialne i oprogramowanie  
w codziennej pracy biblioteki? Pracownicy bibliotek zdobędą praktyczną  
wiedzę dzięki udziałowi w szkoleniach komputerowych, organizowanych w województwie. 
Będzie to 5 dni szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie i materiały  
szkoleniowe oraz bezpłatny nocleg w przypadku, gdy szkolenia będą zorganizowane  
w formie tego wymagającej.    

po jednym pracow-
niku z każdej 

placówki bibliotecz-
nej do której 

zostanie  
dostarczony sprzęt

po jednym 
pracowniku  

z każdej placów-
ki bibliotecznej  
do której zos- 
tanie dostar- 
czony sprzęt

Wokół biblioteki zawiąże się lokalne partnerstwo skupiające przedstawicieli miejscowych 
instytucji i osób chcących systematycznie wspierać rozwój biblioteki. Biblioteki otrzymają 
wsparcie wykwalifikowanego animatora, który pomoże powołać takie porozumienie 
i poprowadzi dwa pierwsze spotkania z udziałem sprzymierzeńców biblioteki. Spotkania 
mają charakter lokalny i odbędą się wówczas, gdy biblioteka będzie miała gotowy plan 
rozwoju tak, aby mogła go przedstawić lokalnemu partnerstwu. 

√

Po zakończeniu warsztatów planowania rozwoju biblioteki oraz przygotowaniu swojego 
planu, biblioteki będą mogły otrzymać dofinansowanie na część ujętych w nim zadań.  
Będą mogły wziąć udział w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka”, a w przygotowaniu 
wniosku o dotację pomogą im animatorzy. 

możliwość złożenia 
2 wniosków, każdy 
maksymalnie na 
kwotę 5000 zł 

(złożenie wniosku nie 
jest obowiązkowe)

możliwość zło- 
żenia 1 wniosku, 
maksymalnie na 
kwotę 5000 zł 

(złożenie 
wniosku nie jest 
obowiązkowe)

Następnie bibliotekarze będą mogli wziąć udział w projektach organizacji pozarządowych 
specjalizujących się w nowoczesnej edukacji i innowacyjnych działaniach związanych  
z kulturą. Wzbogaci to obecną ofertę bibliotek, pozwoli na wprowadzenie nowych usług  
i przyciągnięcie nowych grup użytkowników, np. rodziców małych dzieci, osób starszych, 
grup mniej aktywnych, itp. 

planowana możli-
wość aplikowania 
do przynajmniej 2 
spośród kilku ofert

planowana 
możliwość 

aplikowania do  
1 spośród kilku 

ofert 

Biblioteki otrzymają dofinansowanie na organizację czterech spotkań dla pracowników 
Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich w programie mikrograntów „Podaj dalej”.  
Dzięki temu zespoły lepiej się poznają. Będzie to okazja do zaprezentowania pracy wszyst-
kich placówek, podzielenia się wiedzą zdobytą w ramach programu, zaproszenia eksperta. 
Program będą tworzyć sami bibliotekarze. Spotkania będą się odbywać w okresie roku  
po zakończeniu przez bibliotekarzy warsztatu planowania rozwoju biblioteki. 

1000 zł dla Bibliote-
ki Wiodącej na 

pokrycie kosztów 
organizacji (przeka-
zane po wypełnieniu 
krótkiego wniosku  

o mikrogrant)

Program to okazja do większej integracji środowiska zawodowego. Bibliotekarze mogą brać aktywny udział w ogólnopolskim  
kongresie bibliotek oraz spotkaniach całej grupy zawodowej swojego regionu. Pozwoli to na nawiązanie nowych kontaktów,  
dzielenie się doświadczeniami, pokazanie osiągnięć biblioteki, poznanie trendów związanych z funkcjonowaniem bibliotek  
publicznych na świecie. Kongres będzie okazją do kontaktu z reprezentantami innych środowisk – organizacji pozarządowych,  
samorządu, biznesu. 

Bibliotekarki i bibliotekarze dowiedzą się również, w jaki sposób promować swoją działalność w przestrzeniu publicznej  
za pomocą różnego rodzaju oznaczeń takich, jak tablice informacyjne, kierunkowskazy, neony, znaki graficzne. Katalog pomysłów  
do wykorzystania przygotują specjaliści doświadczeni w pracy z małymi bibliotekami. 

Na wszystkich etapach programu życzliwą pomocą i wsparciem będą służyć regionalni koordynatorzy programu – pracownicy  
wojewódzkich bibliotek publicznych, w większości specjaliści z działów instrukcyjno-metodycznych. 

Każda biblioteka uczestnicząca w programie otrzyma swój własny Wirtualny Segregator – przestrzeń na portalu www.BiBlioteki.oRg 
zabezpieczoną hasłem, gdzie będzie miała łatwy dostęp do dokumentacji związanej z programem oraz wszystkich bieżących informacji. 

Każdy pracownik biblioteki może prenumerować elektroniczny biuletyn, zawierający ciekawe przykłady aktywności lokalnych  
bibliotek oraz inne istotne informacje dla środowiska bibliotekarzy. Biuletyn ukazuje się raz w miesiącu. Tworzą go regionalni  
koordynatorzy w oparciu o inspirujące doświadczenia lokalnych bibliotek z danego regionu i z całej Polski. 

Bogaty zasób informacji i wiedzy znajduje się też na portalu www.BiBlioteki.oRg - witrynie poświęconej rozwojowi i prezentacji  
doświadczeń bibliotek publicznych z małych miejscowości, tworzonej dla wszystkich zainteresowanych przyszłością bibliotek.  
Rubryka „Pochwal się” na portalu www.BiBlioteki.oRg to prosty sposób na poinformowanie innych o swojej działalności  
oraz czerpanie inspiracji z pomysłów innych. 
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Przy składaniu wniosku do Programu Rozwoju Bibliotek nie jest wymagany finansowy wkład własny.  

Urząd Gminy i biblioteka uczestniczące w programie podejmą jednak szereg zobowiązań, dzięki którym 

usługi biblioteki staną się bardziej dostępne dla mieszkańców. Sytuacja bibliotek i ich filii jest bardzo 

zróżnicowana i to, co dla jednych może być zobowiązaniem łatwym do spełnienia, w przypadku innych 

będzie wymagało więcej wysiłku. Biblioteka i Urząd Gminy powinny przed przystąpieniem do programu 

uważnie przeanalizować listę zobowiązań. Zalecamy zapoznanie się z Regulaminem Naboru do Programu 

Rozwoju Bibliotek (II runda) dostępnym na stronie www.BiBlioteki.oRg.

Zobowiązania te będą umieszczone zarówno we wniosku podpisywanym przez Wójta/Burmistrza i Dyrekto-

ra biblioteki, jak i w umowie podpisywanej po zakwalifikowaniu biblioteki i gminy do udziału w programie.

zobowiązania  
biblioteki

Biblioteka  
Wiodąca

Biblioteka  
Partnerska

Co? Zapewnienie użytkownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z dostar-
czonego sprzętu i oprogramowania, w tym nieodpłatnego dostępu do internetu. 

Uwaga: każda gminna biblioteka publiczna może skorzystać z oferty  
TP SA. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie przejdź na stronę  
www.BiBlioteki.oRg do działu II runda programu.

Dlaczego? Bezpłatny dostęp do internetu nawet w najmniejszej filii  
bibliotecznej to dla wielu mieszkańców jedyny sposób, aby nabyć umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii. 

łącze internetowe  
o min. prędkości 

pobierania danych  
2 Mb/s oraz min. 

prędkości wysyłania 
danych 0,5Mb/s - dla 
biblioteki gminnej; 

dla filii - łącze o min. 
prędkości pobierania 

1 Mb/s i dowolnej 
prędkości wysyłania

 
łącze internetowe  

o dowolnej  
prędkości

Co? Zainicjowanie i udział w lokalnym partnerstwie. FRSI zapewni obecność 
animatora, który poprowadzi pierwsze spotkania partnerstwa.

Dlaczego? Współpraca ludzi, którzy mogą wpłynąć na kształtowanie oferty 
kulturalnej pozwala na pokazanie ważnej roli biblioteki jako miejsca dostępu  
do wiedzy, informacji i kultury. 

√

Co? Zorganizowanie co najmniej czterech spotkań dla bibliotek z jednego 
partnerstwa, przy czym przynajmniej jedno spotkanie może odbywać się  
za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji takich jak Skype,  
wideo-czat, itp. (o ile warunki techniczne na to pozwalają). FRSI przekaże dotację 
na organizację tych spotkań w ramach programu mikrograntów „Podaj dalej”. 
 
Dlaczego? Po „okrzepnięciu” wiedzy zdobytej na warsztatach, spotkanie  
i wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy zespołami z Biblioteki Wiodącej  
i Bibliotek Partnerskich może przynieść inspirację i energię do dalszych działań 
oraz przyczynić się do utrwalenia nawiązanych kontaktów. Wzmacnianie więzi  
i sieci bibliotek gminnych może pomóc w inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć  
o charakterze ponadlokalnym. 

√

Co? Udział w czterech spotkaniach zorganizowanych przez Bibliotekę Wiodącą 
(program mikrograntów „Podaj dalej”).

Dlaczego? Możliwość uczestnictwa w spotkaniach również tych pracowników, 
którzy nie biorą udziału w szkoleniach, pozwoli na lepsze zintegrowanie zespołów 
bibliotek oraz nawiązanie lepszych relacji zawodowych z bibliotekarzami z innych 
gmin. A wreszcie… zaspokoi ciekawość – jak jest w innych bibliotekach, filiach? 

√

Co? Stworzenie internetowej wizytówki biblioteki za pomocą narzędzi udostęp-
nionych na portalu www.BiBlioteki.oRg. 

Dlaczego? Dzięki temu biblioteka będzie silniej obecna w wirtualnej  
przestrzeni, częściej wykorzystując internet w codziennej pracy z użytkow- 
nikami oraz do promocji swoich działań. 

√ √

Co? Przystąpienie do programu w partnerstwie (Biblioteka Wiodąca i trzy Biblioteki 
Partnerskie). Jeżeli Biblioteka Wiodąca w swoim wniosku do programu zgłosiła mniej  
niż trzy Biblioteki Partnerskie, to przed podpisaniem umowy powinna dołożyć  
wszelkich starań, aby znaleźć brakujące Biblioteki Partnerskie. W utworzeniu  
pełnych partnerstw pomogą regionalni koordynatorzy oraz informacje na stronie  
www.BiBlioteki.oRg w dziale II runda po ogłoszeniu wyników naboru.

Dlaczego? Chcemy, aby możliwości jakie daje udział w programie były wykorzystane  
w maksymalnym stopniu, a bibliotekarze mieli więcej okazji do nawiązywania kontaktów. 

√  
 

Co? Zaproszenie do wspólnego uczestnictwa w warsztatach planowania rozwoju 
biblioteki osoby, która jest lokalnie aktywna i rozumie ważną rolę biblioteki.

Dlaczego? Aktywny społecznik po ukończeniu warsztatów może wspierać bibliotekę  
w jej rozwoju i poszerzać krąg jej użytkowników. Taki przyjaciel biblioteki może  
stać się jej sprzymierzeńcem w prowadzeniu nowych aktywności. 

√

Co? Przygotowanie planu rozwoju biblioteki i przedstawienie go na posiedzeniu  
Rady Gminy. 

Dlaczego? To zobowiązanie ma posłużyć promocji biblioteki i podkreślaniu jej  
znaczenia, np. w realizacji strategii rozwoju kultury w gminie. Przyczyni się także  
do nawiązywania jeszcze lepszych i trwalszych relacji z samorządem lokalnym. 

przygotowanie planu 
obowiązkowe

przygotowanie 
planu  

nieobowiązkowe

Co? Informowanie mieszkańców gminy o ofercie biblioteki, w szczególności o nieodpłat-
nym dostępie do internetu i komputerów oraz o usługach multimedialnych. 

Dlaczego? Biblioteki, a w szczególności filie, zaczną oferować zupełnie nowe możliwo-
ści po zakończeniu podstawowego cyklu szkoleniowego i otrzymaniu sprzętu kompute-
rowego z bezpłatnym internetem. Warto informować o tym mieszkańców i zdobywać 
nowych użytkowników, np. za pomocą tablicy informacyjnej czy kierunkowskazu.

√ √

Jakie zobowiązania czekają biblioteki  

i samorządy uczestniczące w programie?

zobowiązania leżące 
po stronie gminy

Biblioteka  
Wiodąca

Biblioteka  
Partnerska

Co? Zapewnienie otwarcia Biblioteki Wiodącej i co najmniej połowy jej wszystkich filii 
przez co najmniej 30 godzin w tygodniu – najpóźniej do końca 2012 roku oraz zapew-
nienie otwarcia pozostałych filii przez co najmniej 30 godzin w tygodniu – od początku 
2013 roku. Najpóźniej do końca 2012 roku czas otwarcia we wszystkich placówkach 
bibliotecznych powinien być jak najlepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców,  
a co najmniej jedna placówka powinna być otwarta w sobotę lub w niedzielę.  
Przy planowaniu godzin otwarcia poszczególnych placówek należy umożliwić różnym 
grupom mieszkańców (np. młodzieży szkolnej, pracującym dorosłym, rodzicom  
z dziećmi) korzystanie z biblioteki w porach dla nich dogodnych.

Dlaczego? Biblioteka to atrakcyjne miejsce spotkań. Mieszkańcy będą mogli korzystać 
w niej z komputerów i internetu, a dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniach bibliotekarki 
będą poszerzać ofertę swoich placówek. Oznacza to więcej spotkań, wystaw czy innych 
ciekawych aktywności, a także wzrost czytelnictwa. Aby każdy mieszkaniec mógł  
z takiej oferty skorzystać, niezbędne są odpowiednie godziny pracy biblioteki. 

√

Co? Zapewnienie od 2 listopada 2011 r. dostępu do internetu (tzn. instalacja  
i opłacanie abonamentu) w placówkach, do których będzie dostarczany sprzęt  
w ramach programu. 

Uwaga: każda gminna biblioteka publiczna może skorzystać z oferty TP SA.  
Aby dowiedzieć się więcej o ofercie przejdź na stronę www.BiBlioteki.oRg  
do działu II runda programu.

Dlaczego? Mieszkańcy za pośrednictwem sieci bibliotek gminnych będą mieli dostęp  
do bezpłatnego internetu, bezpiecznego oprogramowania i równocześnie fachowej 
wiedzy o tym, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z jego zasobów. Jednocześnie 
samorząd może mieć w bibliotece wiarygodnego partnera w informowaniu  
i wprowadzaniu usług e-administracji.  

√ √

Co? Wyznaczenie odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy i umożliwienie udziału  
w 2 spotkaniach warsztatowych z zakresu planowania rozwoju biblioteki i współpracy  
z samorządem.

Dlaczego? Dzięki temu urzędnik gminny lepiej pozna specyfikę działań biblioteki, 
nawiąże kontakty z innymi przedstawicielami samorządów, wzmocni swoje  
kompetencje w zakresie promocji i współpracy z mieszkańcami.

√
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zobowiązania leżące  
po stronie gminy cd.

Biblioteka  
Wiodąca

Biblioteka  
Partnerska

 
Co? Przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci 
elektrycznej dla sprzętu komputerowego dostarczonego przez FRSI.

Dlaczego? Udział biblioteki w programie jest dobrą okazją do polepszenia 
standardu i estetyki gminnych placówek bibliotecznych. 

√  
√

Co? Pokrywanie kosztów eksploatacyjnych użytkowania sprzętu komputerowego, 
kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz ubezpieczenie sprzętu bez uszczu-
plania budżetu biblioteki na te cele lub poprzez zwiększenie budżetu biblioteki  
na te cele.

Dlaczego? Wsparcie biblioteki w utrzymaniu bezpłatnej dla mieszkańców sieci 
komputerów z dostępem do internetu pozwala na zaoferowanie najbardziej 
potrzebnych usług multimedialnych i zwiększanie dostępu do nowoczesnych 
technologii.  

√ √

Co? Sfinansowanie dojazdów na szkolenia osób w nich uczestniczących.

Dlaczego? Inwestycja w kadrę biblioteki to inwestycja w rozwój nowej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców całej gminy. Udział pozostałych  
osób to szansa na wsparcie zmieniającej się biblioteki. 

4 bibliotekarzy + 
pracownik urzędu 
gminy + przyjaciel 
biblioteki/ lokalny 

lider

2 bibliotekarzy

Co? Udział w lokalnym partnerstwie zainicjowanym przez bibliotekę.

Dlaczego? Partnerstwo jest szansą na zacieśnienie współpracy różnych  
instytucji gminnych z biblioteką i jej użytkownikami. Warto wiedzieć, jakie  
są potrzeby mieszkańców i co zrobić, aby swój wolny czas mogli spędzać  
w interesujący sposób. A może uda się zrobić coś więcej, tyle że wspólnie? 

√

Co? Udział dyrektora biblioteki w posiedzeniu Rady Gminy i prezentacja planu 
rozwoju biblioteki.

Dlaczego? Poznanie planu rozwoju biblioteki i pomoc w realizacji jej nowych 
aktywności, odpowiadających na potrzeby społeczności, są szansą na kształtowa-
nie oferty kulturalnej gminy w bardziej innowacyjny sposób. 

obowiązkowe nieobowiązkowe

Co? Do końca 2012 r. pokrycie kosztów związanych z trwałym i estetycznym 
oznaczeniem biblioteki głównej i wszystkich filii na terenie gminy. 

Dlaczego? Informowanie o bezpłatnym dostępnie do internetu i ofercie  
biblioteki publicznej zwiększy zainteresowanie mieszkańców jej działalnością.  

√

Co? Poprawienie najdalej w 2011 roku wyglądu placówek bibliotecznych  
i spełnienie odpowiednich standardów estetycznych (odmalowane i czyste  
ściany, jasne i przyjazne oświetlenie), a także polepszenie warunków lokalowych 
poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do toalety oraz wystarczającego 
ogrzewania zimą (co najmniej 18°C). 

Dlaczego? Biblioteka powinna być przyjaznym miejscem spotkań, w którym 
wszyscy mieszkańcy gminy mogą spędzać wolny czas rozwijając swoje pasje i 
zainteresowania. Aby nie musieli wyjeżdżać do większego miasta  
na spotkanie z autorem, wystawę czy film. To wszystko mogliby mieć  
w swojej bibliotece – nawet w najmniejszej miejscowości. 

√

Co? Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego  
dostarczonego w ramach programu również po 2013 roku oraz jego  
serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – kiedy zaistnieje taka 
potrzeba – zapewnienie wymiany sprzętu i aktualizacji oprogramowania.

Dlaczego? Sprzęt komputerowy – tak samo jak krzesło, lampka czy biurko  
– z biegiem czasu stopniowo się niszczy i po prostu starzeje. Dlatego powinien 
być traktowany jako integralny element wyposażenia biblioteki i jeśli zajdzie  
taka potrzeba – wymieniany. A to wszystko dla sprawnego dostępu  
do nowoczesnych technologii i wygody mieszkańców gminy. 

√ √

Ocena formalna: podlegają jej wnioski Bibliotek Wiodących i Bibliotek Partnerskich:

 » wniosek powinien być wydrukowany w wersji finalnej,

 » wniosek powinien być podpisany przez Dyrektora biblioteki/instytucji i Wójta/Burmistrza gminy,

 » wniosek powinien być przysłany faksem w terminie do 31 marca 2011 r. (decydować będzie data 

wpłynięcia wniosku),

 » w przypadku wniosku Biblioteki Wiodącej - wniosek jest poprawny formalnie jeśli zgłoszono w nim choć 

jedną Bibliotekę Partnerską. Za każdą zgłoszoną w swoim wniosku Bibliotekę Partnerską (jeśli złoży 

ona poprawny formalnie wniosek) Biblioteka Wiodąca dostanie 100 punktów. Punkty za potwierdzone 

Biblioteki Partnerskie zostaną przyznane automatycznie (odpowiednio 100, 200 lub 300). 

Ocena merytoryczna: ocenie merytorycznej podlegają tylko wnioski Bibliotek Wiodących, jednak 

punkty uzyskane w tej ocenie mają wpływ na całe partnerstwo.

Za opis 3 działań, którymi biblioteka chciałaby się pochwalić, Biblioteka Wiodąca może otrzymać łącznie  

od 0 do 75 punktów (od 0 do 25 punktów za każde działanie). Za opis 3 przykładów działalności pozain-

westycyjnej gminy i jednostek jej podległych związanych z kulturą, oświatą, polityką społeczną można 

otrzymać łącznie od 0 do 75 punktów (od 0 do 25 punktów za każdy przykład).

Punkty zostaną przyznane przez komisję powołaną przez FRSI. Wnioski przekazane komisji będą oceniane 

przez co najmniej dwóch jej członków.

W całym procesie naboru minimalnie będzie więc można uzyskać 100 punktów (jeśli zgłosi się tylko jedną 

Bibliotekę Partnerską), maksymalnie 450 (jeśli zgłosi się trzy Biblioteki Partnerskie i uzyska najwyższą 

ocenę za część merytoryczną). Najwyżej punktowana jest umiejętność pozyskania Bibliotek Partnerskich, 

ponieważ Program Rozwoju Bibliotek promuje współdziałanie między bibliotekami.

3 działania, którymi biblioteka chciałaby się pochwalić: prosimy o opisanie 

takich działań, które uznajecie Państwo w swojej bibliotece za nowatorskie, co do których jesteście 

przekonani, że odmieniają bibliotekę. Mogą to być różnego rodzaju aktywności, które podnoszą atrakcyj-

ność oferty biblioteki, wzbudzają zainteresowanie użytkowników i wnoszą wkład w rozwój i poprawę 

jakości życia społeczności lokalnej. Prosimy pamiętać, że nie muszą to być działania na ogromną skalę, 

angażujące znaczące środki finansowe - w opisie należy jednak uzasadnić, dlaczego uznajecie  

je Państwo za ważne.

Przygotowując się do opisu działań biblioteki, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Czy udało się dotrzeć  

do nowej grupy użytkowników? A może rozpoczęliście Państwo w bibliotece jakąś nową formę działalności? 

Być może zaczęliście korzystać z nowych technologii? A może z sukcesem współpracujecie z innymi 

instytucjami, organizacjami pozarządowymi? Warto opisać to, z czego są Państwo szczególnie dumni,  

i co przyniosło rzeczywiste efekty.

Opis będzie lepszy jeśli podany będzie czas przeprowadzenia/trwania opisywanego działania, wskazana 

zostanie grupa odbiorców (uczestników) i zaangażowane środki (ludzkie, rzeczowe, finansowe).  

W jaki sposób będą oceniane wnioski?

Jak dobrze opisać zadania 
merytoryczne we wniosku?
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3 nieinwestycyjne działania związane z kulturą, oświatą lub polityką 
społeczną, zrealizowane przez Urząd Gminy lub jednostki mu podległe 
w ciągu ostatnich trzech lat. Mogą to być: inicjatywy dla dzieci lub młodzieży,  

przedsięwzięcia dla seniorów, imprezy dla społeczności lokalnej lub promujące gminę na zewnątrz,  

projekty społeczne, integracyjne. 

Przy każdym działaniu należy podać czas realizacji, zaangażowane środki (finansowe, rzeczowe, ludzkie)  

i źródło ich pozyskania. Państwa opisy będzie oceniać komisja, przyznając dodatkowe punkty, które zwięk-

szają szanse biblioteki na udział w programie. Odpowiedzi należy przygotować wraz z Urzędem Gminy.

 

KONTAKT
funDacja Rozwoju sPołeczeństwa infoRmacyjnego 
ul. gRójecka 1/3 
02-019 waRszawa 

InfolInIa programu czynna jest oD PonieDziałku Do Piątku w goDzinach 
10:00 - 16:00 PoD numeRem telefonu 022 579 17 39

 
numer faksu, na któRy należy PRzesłać wyDRukowane i PoDPisane  
wnioski Do PRogRamu: 022 379 25 29

 
adres e-maIl, PoD któRy można Pisać w sPRawach Dotyczących  
naBoRu Do PRogRamu: rekrutacja@biblioteki.org

znam podstawowe zasady programu z informatora,

znam szczegółowe informacje ze strony www.BiBlioteki.oRg (dział II runda programu),

znam zobowiązania związane z udziałem w programie (w zależności od przyjmowanej roli)  

z informatora i ze strony www.BiBlioteki.oRg,

znam korzyści, jakie przyniesie mi udział w programie (w zależności od przyjmowanej roli),  

z informatora i ze strony www.BiBlioteki.oRg,

mam jeszcze pytania – kontaktuję się z:

 koordynatorem wojewódzkim,

 uczestnikami I rundy – np. z listy dołączonej do informatora,

 infolinią programu,

kontaktuję się z władzami gminy – przedstawiam korzyści i zobowiązania, upewniam się,  

że mam poparcie władz gminy w aplikowaniu do programu – wiem, że podpis wójta/burmistrza 

będzie wymagany na wniosku,

decyduję, w jakiej roli będzie aplikować moja biblioteka,

loguję się za pomocą otrzymanego hasła do wniosku na www.BiBlioteki.oRg w dziale II runda 

programu i określam rolę w jakiej aplikuję. Dzięki temu inne biblioteki będą mogły odszukać  

moją bibliotekę w systemie,

wypełniam wniosek elektroniczny zgodnie z instrukcjami, 

drukuję wersję finalną wniosku,

podpisuję wniosek i uzyskuję podpis wójta/burmistrza,

przesyłam wydruk wniosku do 31 marca 2011 r. faksem pod numer: 22 379 25 29.  

Wiem, że decyduje data wpłynięcia wniosku,

kontaktuję się z bibliotekarzami z mojego partnerstwa, upewniam się, że ich wnioski również 

zostały wydrukowane i prawidłowo wysłane,

sprawdzam regularnie informacje na www.BiBlioteki.oRg oraz w swojej skrzynce mailowej.

Biblioteka Wiodąca, Biblioteka Partnerska. 
Jak się zgłosić do programu?
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