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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek,
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

prof. anna giza-poleszczuk
socjolog, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
Uniwersytetu Warszawskiego:
Po latach zapomnienia biblioteki zaczynają odżywać:
otwierać się na mieszkańców, aktywnie rozpoznawać
ich potrzeby, wzbogacać repertuar swoich usług. Dzisiejsza
biblioteka prowadzi wiele różnorodnych działań: dba
o wczesną edukację małych dzieci, wspiera matki, organizuje
działania dla seniorów, pomaga w poszukiwaniu pracy,
udostępnia nowoczesne technologie. Na większości terenów
wiejskich w Polsce jest ona jedyną przyjazną, dostępną
dla wszystkich i bezinteresowną przestrzenią.

RAFAŁ KRAMZA
DYrektor programu rozwoju bibliotek,
prezes fundacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Biblioteka jest trzecim miejscem – przestrzenią, która łączy
w sobie to co najlepsze w domu: rodzinną atmosferę,
poczucie bycia u siebie z tym, co najciekawsze w miejscach
publicznych: możliwością poznawania nowych osób, bycia
razem z innymi ludźmi. Biblioteka jest otwarta dla każdego,
niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. Jest
idealnym miejscem spotkań, tak potrzebnym zwłaszcza
w małych miejscowościach.
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PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
Mieszkańcy małych miejscowości chcą ciekawie spędzać swój czas tam, gdzie mieszkają – nie
wyjeżdżając do większego miasta. Potrzebują dostęp do Internetu, bo to często jedyne źródło
informacji. Chcą przeczytać ciekawą książkę, obejrzeć film i porozmawiać o nich ze znajomymi.
Chcą zdobywać nową wiedzę niezależnie od tego, ile mają lat. Chcą rozwijać swoje zainteresowania i hobby, spotkać pisarza, podróżnika, obejrzeć wystawę. A przede wszystkim chcą
być z ludźmi – poznać innych mieszkańców i zrobić coś wspólnie. Wszystkie te możliwości dają
im biblioteki publiczne, które zmieniają się dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek.
Program Rozwoju Bibliotek jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gatesów
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego budżet wynosi ponad 33 mln dolarów.
Bierze w nim udział 3327 bibliotek z 1107 gmin. Jego celem jest wzmocnienie potencjału
bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Dzięki programowi biblioteki stają się aktywnymi, nowoczesnymi miejscami dostępu do wiedzy, informacji, kultury i edukacji, oferującymi
przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność.
W ramach programu biblioteki otrzymały komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne,
drukarki, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe (łącznie trafiło do nich ponad 9000
różnych urządzeń). Ponadto bibliotekarze zdobywali nową wiedzę – ponad 6000 osób wzięło
udział w warsztatach i szkoleniach: 10-dniowym warsztacie planowania rozwoju biblioteki,
3-dniowych szkoleniach specjalistycznych i 5-dniowych szkoleniach informatycznych.
Uczestnicy programu mają również możliwość pozyskania grantów na realizację ciekawych
pomysłów, także we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tworzą przy tym partnerstwa z innymi instytucjami w gminie. Bibliotekarki i bibliotekarze mają wiele okazji do wymiany
wiedzy i doświadczeń: doroczny ogólnopolski kongres bibliotek publicznych, konferencje
regionalne, portal www.biblioteki.org, wizyty studyjne, sieć bibliotekarzy-innowatorów LABIB.
Program Rozwoju Bibliotek angażuje wielu ważnych partnerów – nasze działania wspierają:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Książki, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, biblioteki wojewódzkie z całego kraju, firmy Microsoft, Orange
Polska i Funmedia, a także Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Wydawców Prasy oraz Gazeta
Wyborcza i portal Onet.pl. W ramach programu funkcjonuje również Krajowe Partnerstwo
na rzecz Rozwoju Bibliotek skupiające ponad 120 przedstawicieli świata nauki, kultury,
gospodarki, polityki, sektora pozarządowego i mediów, którzy promują ideę nowoczesnej
biblioteki. Ponadto w każdym z województw władze regionalne i FRSI podpisały porozumienia
na rzecz rozwoju bibliotek.

Zachęcamy do włączenia się do Programu Rozwoju Bibliotek – ogólnopolskiego przedsięwzięcia, dzięki któremu biblioteki mogą jeszcze
lepiej służyć ludziom. Program daje szansę bibliotekarkom i bibliotekarzom pracującym z pasją i zaangażowaniem na pełne wykorzystanie
potencjału lokalnych bibliotek, aby mogły stanowić silne wsparcie
dla rozwoju lokalnych społeczności.
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Beata Pięta
dyrektor Bibliotekii Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze
(I RUNda programu rozwoju bibliotek, woj. dolnośląskie),
w 2012 roku obchodziła trzydziestolecie swojej pracy W bibliotece:
Biblioteka w Twardogórze jest otwarta na każdą grupę
wiekową, tu można skorzystać z książki, prasy, komputera,
rozwijać swoje zainteresowania. Tu również jest miejsce
na spoczynek, herbatę i rozmowę. W swojej pracy uwielbiam
kontakt z ludźmi, ich rozmowy, wiedzę i mądrość – to daje
mi energię do codziennego działania.
Udział w PRB to strzał w dziesiątkę, program daje nam
możliwość tworzenia nowoczesnej przestrzeni, wymiany myśli
i realizacji pasji czytelników oraz wykorzystania nowoczesnych
narzędzi. Strona www, Facebook, ankiety on-line pomagają
nam zmienić wizerunek biblioteki oraz komunikować się
z użytkownikami i samorządem. PRB to jak rozwinięty worek,
z którego „wysypują się” po kolei: sprzęt komputerowy, szkolenia, wymiana doświadczeń z nowo poznanymi bibliotekarkami,
współpraca z instytucjami i mieszkańcami, udział w projektach
– to jak LOS wygrany na loterii.

Elżbieta Wojtowicz
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach
(II runda programu rozwoju bibliotek, woj. dolnośląskie),
w bibliotece pracuje od 30 lat:
Bardzo lubię swoją pracę, bo wpisuje się w moje upodobania
i charakter. Cieszy mnie, gdy mogę zadowolić użytkowników
organizując ciekawe formy spędzania wolnego czasu:
z książką, na spotkaniu autorskim, na wycieczce, w kinie,
przy komputerze itp. Biblioteka to mój drugi dom – przyjazny
i otwarty dla ludzi.

Dariusz Pryczak
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
(ii runda programu rozwoju bibliotek, woj. wielkopolskie),
w bibliotece pracuje od 13 lat:
Nowoczesna biblioteka to już nie tylko książki. Biblioteki
zawsze będą bazować na książkach – w formie obecnej
czy elektronicznej – jednak uważam, że ich oferta powinna być
o wiele szersza. Biblioteki muszą się czynnie włączać w życie
społeczne, animować lokalną społeczność do aktywności, mieć
zawsze bogatą ofertę kulturalną. Najważniejsza w bibliotece
jest praca z ludźmi.
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Udział w programie to korzyści dla całej gminy.
dla bibliotek i pracujących w nich bibliotekarek i bibliotekarzy,
dla mieszkańców oraz dla instytucji i organizacji działających w gminie

Dzięki udziałowi w programie:
×× biblioteka pozyska sprzęt komputerowy przeznaczony do użytku mieszkańców:
komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne
umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie oraz projektory z ekranami
i aparaty cyfrowe. Wsparciem zostaną objęte nie tylko biblioteki główne, ale także filie,
×× bibliotekarze uzyskają nową wiedzę i umiejętności dzięki m.in. warsztatom z planowania
i zarządzania, szkoleniom informatycznym i innym kursom specjalistycznym. Będą uczyć się
nowoczesnych metod prowadzenia działań dla różnych grup użytkowników, np. kursów
komputerowych dla seniorów, kącika dla dzieci czy kółka zainteresowań dla młodzieży,
×× pracownicy biblioteki opracują kilkuletni plan rozwoju swojej placówki, który wyznaczy
priorytetowe obszary działalności biblioteki – w oparciu o potrzeby mieszkańców i z uwzględnieniem
specyfiki danej gminy,
×× biblioteki będą mogły startować w konkursie grantowym na realizację wybranych zadań
z planu rozwoju,
×× bibliotekarze skorzystają z doradztwa ekspertów na temat m.in. przygotowywania wniosków
o dofinansowanie i budowania partnerstw,
×× wzmocni się nie tylko integracja zespołu biblioteki, ale także relacje z innymi bibliotekami
gminnymi, bibliotekami powiatowymi i wojewódzkimi. Dzięki spotkaniom, konferencjom
regionalnym czy dorocznemu kongresowi bibliotek publicznych uczestnicy będą mogli wymieniać
się doświadczeniami, ciekawymi pomysłami, wzajemnie inspirować się i wspierać,
×× biblioteki skorzystają z efektów działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych na poziomie
lokalnym i ogólnopolskim: licznych kampanii i konkursów, portalu biblioteki.org, zwiększonego
zainteresowania mediów.

Dzięki udziałowi w programie
mieszkańcy gminy:
×× będą mieli do dyspozycji atrakcyjne, bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu,
bez konieczności wyjeżdżania do większego miasta,
×× skorzystają z potrzebnych im usług, np. bezpłatnego Internetu, multimediów (skanowanie,
kserowanie, fotografia cyfrowa), nowoczesnego oprogramowania,
×× będą mieli łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin (rynek pracy, podatki, zdrowie,
prawo),
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×× otrzymają ofertę dostosowaną do swoich potrzeb, np. kursy komputerowe dla seniorów,
kącik dla dzieci, kółka zainteresowań dla młodzieży, spotkania dla rodziców,
×× będą mogli zdobywać nowe umiejętności takie, jak obsługa komputera, bezpieczne
zachowania w Internecie,
×× znajdą przyjazne miejsce do nauki – niezależnie od wieku,
×× i wreszcie… będą mogli być z innymi ludźmi, poznać lepiej sąsiadów i zrobić coś wspólnie.

Dzięki udziałowi w programie
gminne instytucje i organizacje
zyskują ważnego partnera w realizacji
różnych przedsięwzięć. Mogą na przykład:
×× starać się wspólnie z biblioteką o dotacje,
×× wykorzystać do swoich działań całą sieć placówek bibliotecznych w gminie, powiecie
czy województwie,
×× organizować w siedzibie biblioteki spotkania z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
×× przeprowadzać konsultacje społeczne i inne działania włączające mieszkańców w sprawy
gminy (Urząd Gminy)
×× inicjować wspólne działania dla 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 seniorek (Koło Gospodyń Wiejskich),
×× przeprowadzać szkolenia z pierwszej pomocy (Ochotnicza Straż Pożarna).

Dzięki udziałowi w programie
gmina może:
×× mieć ważne wsparcie w realizacji swoich celów strategicznych dotyczących rozwoju kultury
i edukacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
×× korzystać z pośrednictwa biblioteki w informowaniu mieszkańców o inicjatywach z zakresu
e-administracji oraz w prowadzeniu debat i konsultacji społecznych,
×× poprawiać sytuację grup zagrożonych wykluczeniem dzięki różnorodnej ofercie biblioteki
dostosowanej do potrzeb różnych mieszkańców,
×× przyspieszyć edukację cyfrową mieszkańców dzięki bezpłatnemu publicznemu dostępowi
do Internetu w bibliotece,
×× gromadzić dokumenty życia społecznego, udostępniać informację turystyczną, promować
gminę, lokalnych twórców, rzemieślników i przedsiębiorców,
×× pomóc mieszkańcom w edukacji przez całe życie.
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Wsparcie dla bibliotek uczestniczących
w trzeciej rundzie programu rozwoju bibliotek

sprzęt komputerowy
Każda placówka biblioteczna (biblioteka gminna lub filia), w której
nie ma komputerów dostępnych dla użytkowników, otrzyma
komputer stacjonarny (wyposażony w słuchawki, mikrofon,
kamerkę internetową i DVD) oraz urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka, skaner, faks i ksero w jednym). Na komputerach będzie
zainstalowany system operacyjny Windows 7 oraz oprogramowanie
gotowe do użytku.
Placówki, w których jest już komputer dostępny dla użytkowników, otrzymają urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero w jednym)
oraz aparat cyfrowy. Biblioteka gminna otrzyma laptop i projektor
multimedialny z ekranem – także do publicznego użytku.
Sprzęt będzie przydzielany na podstawie danych zebranych w formularzu
aplikacyjnym podczas naboru do programu. Od chwili zainstalowania
sprzętu w bibliotece udostępnimy pomoc techniczną (help-desk) – w razie
kłopotów technicznych pracownik biblioteki lub filii będzie mógł zadzwonić
na infolinię, aby od razu uzyskać pomoc. Sprzęt będzie objęty kilkuletnią
gwarancją.

ZESTAW
KOMPUTEROWY

URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE
(DRUKARKA, faks,
ksero, skaner)

aparat
cyfrowy

Jeśli filia
nie ma komputerów
dla Użytkowników,
to otrzyma ZESTAW NR i

2

1

—

1

Jeśli filia
MA komputery
dla Użytkowników,
to otrzyma zestaw nr II

—

1

—

1

1

(do użytku
we wszystkich
placówkach)

Jeśli biblioteka gminna
nie ma komputerów
dla Użytkowników,
to otrzyma zestaw nr III PLUS
Jeśli biblioteka gminna
ma komputery
dla Użytkowników,
to otrzyma ZESTAW NR III
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laptop,
projektor,
ekran

1
2

1

1
—

1

(do użytku
we wszystkich
placówkach)
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szkolenia
Jak wykorzystać otrzymane komputery, urządzenia multimedialne i oprogramowanie
w codziennej pracy biblioteki? Pracownicy bibliotek wezmą udział w pięciodniowych
szkoleniach komputerowych organizowanych w ich województwie, podczas których
zdobędą praktyczną wiedzę. Na te szkolenia zaprosimy po jednej osobie z każdej placówki
bibliotecznej (biblioteki gminnej i filii) zakwalifikowanej do programu. Uczestnicy będą
mieli zapewnione wyżywienie i materiały szkoleniowe, a także nocleg, jeśli będzie
taka potrzeba.
Ponadto pracownicy bibliotek wezmą udział w warsztatach planowania rozwoju
biblioteki - pięciu dwudniowych sesjach, podczas których poznają skuteczne metody
pracy w zespole, dowiedzą się, jak pracować metodą projektu z udziałem różnych
instytucji w gminie i jak nowocześnie promować swoje usługi. Warsztaty odbędą się
na przestrzeni kilku miesięcy. Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie oraz
praktyczne materiały szkoleniowe.
Planowanie rozwoju instytucji to praca zespołowa, dlatego dla każdej biblioteki przygotowaliśmy 4 miejsca na warsztatach. Zapraszamy przede wszystkim zespół biblioteki:
dyrektora oraz 3 pracowników, w tym kierowników filii. Jeśli zespół biblioteki liczy mniej
niż 4 osoby, zachęcamy do zaproszenia do udziału w warsztatach przynajmniej jednej
osoby z gminy. Najlepiej, aby był to ktoś aktywny w lokalnej społeczności, np. emerytowana nauczycielka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, wolontariusz, pracownik
Urzędu Gminy zajmujący się sprawami kultury lub edukacji, pracownik innej gminnej
instytucji. Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie oraz ciekawe
i praktyczne materiały szkoleniowe.
Efektem udziału w warsztatach planowania rozwoju biblioteki będzie konkretny dokument - plan rozwoju biblioteki. W tworzeniu planów pomogą trenerzy, którzy będą
udzielać praktycznych wskazówek. Plany będą solidną podstawą dalszego rozwoju biblioteki, a także warunkiem udziału w kolejnych komponentach Programu Rozwoju Bibliotek,
np. programie grantowym. FRSI będzie też przedstawiać pomysły na promowanie
i komunikowanie planów rozwoju władzom samorządowym.
W ramach programu oferujemy także możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z wybranymi grupami użytkowników. Biblioteka w swoim planie określi,
w jakiej dziedzinie chciałaby się specjalizować. Następnie bibliotekarki i bibliotekarze
będą mogli wziąć udział w szkoleniach i innych formach wsparcia w jednym,
wybranym obszarze specjalistycznym z tematów dotyczących kultury, edukacji
czy integracji społecznej. Te szkolenia odbędą się po zakończeniu warsztatu planowania rozwoju biblioteki. Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie i praktyczne
materiały szkoleniowe.

Zmienił się styl zarządzania na bardziej
zespołowy – jest odzew i zaangażowanie
ze strony pracowników. Myślę, że zespół się
zintegrował i teraz lepiej nam się pracuje.
Ważne jest, że teraz nikt nie boi się wypowiadać, również krytycznych uwag.
Oczywistością stało się promowanie biblioteki
– nowe logo, sposób informowania o działaniach. Stworzyliśmy stronę www biblioteki,
którą sami administrujemy (nauczyliśmy się
na kursach IT).
uczestnik Programu Rozwoju Bibliotek
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konkurs grantowy i partnerstwa
Po zakończeniu warsztatów planowania rozwoju biblioteki oraz przygotowaniu swojego planu rozwoju,
biblioteki będą miały szansę na dofinansowanie wybranych działań zakładanych w planie. Przesyłając
swoje aplikacje do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” będą mogły skorzystać ze wsparcia
specjalnej grupy konsultantów. Wiele ciekawych pomysłów na działania można znaleźć w katalogu
„Inspiracje” dostępnym na portalu www.biblioteki.org.
W przedsięwzięciach realizowanych przez uczestników programu ważny będzie udział partnerów.
Będziemy zachęcać biblioteki do zawiązywania lokalnych partnerstw skupiających przedstawicieli
miejscowych instytucji i osób chcących działać na rzecz lokalnej społeczności. Zaoferujemy wsparcie
animatora, który na miejscu podpowie, jak dobrze zaplanować i przeprowadzić spotkanie dla partnerów
oraz jak wyznaczyć cele partnerstwa, aby działało efektywnie.

integracja środowiska
Udział w Programie Rozwoju Bibliotek to również okazja do większej integracji środowiska zawodowego.
Bibliotekarze mogą brać udział w ogólnopolskim kongresie bibliotek oraz spotkaniach całej grupy
zawodowej swojego regionu. Dzięki temu mogą nawiązać nowe kontakty, podzielić się doświadczeniami,
pokazać osiągnięcia swojej biblioteki, poznać światowe trendy biblioteczne.
Dzielenie się pomysłami i sprawdzenie, „jak to działa u innych”, umożliwi program wizyt studyjnych.
Bibliotekarze uczestniczący w trzeciej rundzie programu będą mogli wziąć udział w wizycie studyjnej
zorganizowanej przez inną bibliotekę publiczną w Polsce. Spotkania będą odbywać się kilka miesięcy
po zakończeniu warsztatu planowania rozwoju biblioteki.

komunikacja i promocja
Biblioteki będą mogły także skuteczniej promować swoją działalność w przestrzeni publicznej. „Kierunek:
biblioteka” to bezpłatny i pełny system identyfikacji wizualnej wraz z szablonem strony internetowej,
z którego może skorzystać każda zainteresowana biblioteka – więcej informacji znajduje się na portalu
www.biblioteki.org w dziale „III runda programu”.
Portal stanowi bogaty zasób informacji i wiedzy na temat działalności bibliotek publicznych. Można stąd
czerpać inspiracje, a także poinformować innych o swojej działalności – wystarczy nacisnąć przycisk
„Pochwal się” i wypełnić formularz.
Na wszystkich etapach programu życzliwą pomocą służyć będą regionalni koordynatorzy Programu
Rozwoju Bibliotek – pracownicy wojewódzkich bibliotek publicznych, głównie z działów instrukcyjno-metodycznych.
Każdy pracownik biblioteki może prenumerować miesięczny elektroniczny biuletyn, zawierający
ciekawe przykłady aktywności bibliotek oraz inne istotne informacje dla środowiska bibliotekarzy.
Biuletyn współtworzą regionalni koordynatorzy w oparciu o inspirujące doświadczenia lokalnych bibliotek
z danego regionu.

Biblioteki zawsze robiły dużo ciekawych rzeczy,
ale albo o tym nie mówiono, bo nikogo to nie
interesowało, albo biblioteki nie potrafiły tego
sprzedać. PRB pozwolił na pokazanie tego.
Ja miałam obraz zupełnie innej biblioteki i bibliotekarek
– stereotypowy. Na szkoleniu otworzyły mi się oczy,
że to jest zupełnie inna biblioteka. Tu jest szalona
zmiana, jeśli chodzi o pracę biblioteki.
uczestniczka Programu Rozwoju Bibliotek
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zobowiązania biblioteki i gminy
Przy składaniu wniosku do Programu Rozwoju Bibliotek nie jest wymagany
finansowy wkład własny. Urząd Gminy i biblioteka uczestniczące w programie podejmą jednak szereg zobowiązań po to, by usługi biblioteki
były bardziej dostosowane do potrzeb 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 (III runda)
dostępnym na stronie www.biblioteki.org w dziale „III runda programu”.
Zobowiązania te będą umieszczone zarówno we wniosku podpisywanym
przez Wójta/Burmistrza i Dyrektora biblioteki, jak i w umowie podpisywanej po zakwalifikowaniu biblioteki i gminy do udziału w programie.
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Dla mnie i mojej filii
PRB był przepustką do
wiedzy. Dzięki sprzętowi
i szkoleniom moja
placówka zaczęła żyć.
Wychodzimy z ogromnej
stagnacji, która trwała
przez wiele lat nie tylko
w mojej bibliotece.
uczestnik Programu
Rozwoju Bibliotek

zobowiązania biblioteki
×× CO? Zapewnienie użytkownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z dostarczonego
sprzętu i oprogramowania oraz z Internetu.
DLACZEGO? Do bibliotek już uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek przychodzi ponad
2,5 mln osób, a niemal 700 tysięcy korzysta tu z komputerów i Internetu. Dzięki temu mieszkańcy
małych miejscowości łatwiej znajdują potrzebne informacje, taniej robią zakupy, mogą się
uczyć, szukać pracy albo kontaktować ze znajomymi i bliskimi. Bezpłatny dostęp do Internetu
w najmniejszej filii bibliotecznej to często jedyny sposób, aby nauczyć się korzystać z nowoczesnych
technologii.

×× CO? Zapewnienie do 30 czerwca 2013 roku stałego podłączenia do Internetu we wszystkich
lokalizacjach, do których będzie dostarczony sprzęt w ramach programu. Podłączenie
do Internetu musi spełniać następujące wymogi: dla biblioteki gminnej - łącze internetowe
o minimalnej prędkości pobierania danych 2 Mb/s oraz minimalnej prędkości wysyłania
danych 0,5 Mb/s; dla filii – łącze internetowe o minimalnej prędkości pobierania 1 Mb/s
i możliwie najwyższej prędkości wysyłania;
DLACZEGO? Mieszkańcy dzięki bibliotekom 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.

UWAGA!
dzięki ofercie Orange Polska każda biblioteka
publiczna może uzyskać bezpłatny dostęp
do Internetu w ramach przedsięwzięcia „Orange
dla bibliotek”.
Więcej informacji na temat tej oferty znajduje
się na portalu www.biblioteki.org w dziale
„III runda programu”.

×× CO? Przygotowanie planu rozwoju biblioteki i przedstawienie go na posiedzeniu Rady
Gminy.
DLACZEGO? Planowanie pracy instytucji, wyznaczenie celów i sformułowanie wizji rozwoju na kilka
lat do przodu to standard zarządzania, który ma zastosowanie także w małych bibliotekach. Przedstawienie radnym planu rozwoju biblioteki ma służyć promocji biblioteki i podkreśleniu jej znaczenia,
a także pokazaniu roli jaką pełni w rozwoju gminy. Pomoże to w budowaniu i utrwalaniu dobrych relacji
z samorządem lokalnym.

×× CO? Informowanie mieszkańców gminy o ofercie biblioteki, w szczególności o nieodpłatnym
dostępie do Internetu i komputerów oraz o usługach multimedialnych.
DLACZEGO? Biblioteki, a w szczególności filie, po zakończeniu podstawowego cyklu szkoleniowego
i otrzymaniu sprzętu komputerowego zaczną oferować nowe usługi. Warto informować o tym mieszkańców np. za pomocą tablicy informacyjnej czy kierunkowskazu. Ułatwieniem jest gotowy,
bezpłatny system identyfikacji wizualnej „Kierunek: biblioteka” wraz z szablonem strony internetowej,
z którego może skorzystać każda zainteresowana biblioteka (więcej na www.biblioteki.org
w dziale „III runda programu”).
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zobowiązania gminy

×× CO? Przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci elektrycznej
dla sprzętu komputerowego dostarczonego przez FRSI.
DLACZEGO? Udział biblioteki w programie to nie tylko większa różnorodność usług biblioteki,
ale także okazja do poprawy standardu i estetyki placówek. FRSI rekomenduje wykorzystanie wiedzy zebranej w poradnikach: „Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany” oraz
„Meble w bibliotece. Małe różnice, duże znaczenie” dostępnych na portalu www.biblioteki.org
w dziale „Publikacje”.

×× CO? Poprawienie, najdalej w 2013 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? Ciepłe, czyste i miłe wnętrze zachęci mieszkańców do spędzania czasu w bibliotece
i korzystania z oferowanych przez nią usług.

×× CO? Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego dostarczonego
w ramach programu również po 2014 roku oraz jego serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – kiedy zaistnieje taka potrzeba – wymiana sprzętu i aktualizacja oprogramowania.
DLACZEGO? Sprzęt komputerowy – tak samo jak krzesło, lampka czy biurko – z biegiem czasu
stopniowo się zużywa i starzeje. Dlatego powinien być traktowany jako integralny element
wyposażenia biblioteki i jeśli zajdzie taka potrzeba – wymieniany.

×× CO? Nie później niż do końca 2013 roku, jak najlepsze dostosowanie do potrzeb mieszkańców czasu otwarcia wszystkich placówek bibliotecznych. Przy tym co najmniej
jedna placówka powinna być otwarta w sobotę lub w niedzielę. Przy planowaniu godzin
otwarcia poszczególnych placówek należy pamiętać o różnych grupach mieszkańców,
tak by wszyscy mogli korzystać z usług biblioteki w porach dla nich dogodnych.
DLACZEGO? Biblioteka jako instytucja publiczna powinna w jak największym stopniu odpowiadać
na potrzeby społeczności, której służy. Powinna także stale szukać nowych sposobów na dotarcie
do grup, które w małym stopniu korzystają z jej usług.

×× CO? Pokrywanie kosztów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego i multimedialnego,
kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz ubezpieczenia.
DLACZEGO? Bezpłatny dostęp do Internetu, komputerów i usług multimedialnych w bibliotece
to dla wielu mieszkańców jedyna możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, ułatwiających
codzienne życie, naukę, kontakt z kulturą.
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×× CO? Sfinansowanie dojazdów na szkolenia. (Uwaga: FRSI dołoży starań, aby szkolenia
odbywały się w miejscowościach, do których jest łatwy dojazd).
DLACZEGO? Inwestycja w kadrę biblioteki to inwestycja w rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej
dla mieszkańców całej gminy.

×× CO? Udział dyrektora biblioteki w posiedzeniu Rady Gminy i prezentacja planu rozwoju
biblioteki.
DLACZEGO? Władze będą miały możliwość poznania całokształtu działalności biblioteki i ważnej
roli, jaką pełni w gminie.

×× CO? Do połowy 2014 roku pokrycie kosztów estetycznego i trwałego oznakowania biblioteki głównej i wszystkich filii na terenie gminy.
DLACZEGO? Oznakowanie pomaga promować usługi biblioteki/filii np. informuje o jej ofercie,
nieodpłatnym dostępie do Internetu czy sprzętu. FRSI rekomenduje wykorzystanie gotowego,
bezpłatnego systemu identyfikacji wizualnej „Kierunek: biblioteka” wraz z szablonem strony internetowej, z którego może skorzystać każda zainteresowana biblioteka (więcej na www.biblioteki.org
w dziale „III runda programu”).

kto jest uprawniony do udziału?
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 2012 r. – GUS). Wszystkie biblioteki, które spełniają ten warunek
i nie uczestniczą w PRB, otrzymały niniejszy informator. Na przełomie stycznia
i lutego 2013 r. prześlemy osobną broszurę z informacjami o programie dla wójtów
i burmistrzów gmin, aby zachęcić ich do wspierania bibliotek i do włączenia się
do programu.
Biblioteki mogą zgłaszać się do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek niezależnie
od swojej formy organizacyjnej (posiadające i nieposiadające statusu instytucji
kultury, samodzielne lub połączone z inną instytucją). Zapraszamy zarówno
biblioteki z filiami, jak i biblioteki bez filii.
Nabór do programu rozpocznie się 28 stycznia i potrwa do 11 marca
2013 roku.
Do udziału w trzeciej rundzie programu przyjmiemy około 150 bibliotek gminnych
wraz z ich wszystkimi filiami.
Do trzeciej rundy programu nie mogą zgłaszać się biblioteki już uczestniczące
w Programie Rozwoju Bibliotek. Do programu nie mogą również przystąpić uczestnicy innego projektu realizowanego przez FRSI pt. „RozPRACUJ to z biblioteką”.
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JAKĄ Rolę pełni samorząd lokalny?

Samorząd odgrywa w Programie Rozwoju Bibliotek
ważną rolę. Pierwszy krok to poparcie udziału biblioteki w programie, wyrażone podpisem wójta
lub burmistrza we wniosku aplikacyjnym. Drugi krok
to włączenie samorządu w przygotowanie tej części
wniosku aplikacyjnego do programu, która dotyczy
samorządu – ta część będzie podlegać ocenie merytorycznej, a pomoc samorządu w jej wypełnieniu
może zwiększyć szanse biblioteki na udział
w programie.
Ponadto samorząd zobowiązuje się do pokrycia
kosztów dojazdów pracowników bibliotek na szkolenia, dając w ten sposób wyraz swojej dbałości
o inwestycję w kadry i rozwój biblioteki gminnej i jej
filii.
W przypadku zakwalifikowania do udziału w programie stosowną umowę uczestnictwa z FRSI podpisuje
dyrektor biblioteki/instytucji oraz wójt lub burmistrz.
Poprosimy również o kontrasygnatę Skarbnika – jest
to gwarancja, że ze strony gminy nastąpi realizacja
tych zobowiązań, które pociągają za sobą skutki
finansowe.
Dlaczego tak istotne jest zaangażowanie
samorządu? Wierzymy, że biblioteki publiczne
odgrywają i będą w jeszcze większym stopniu odgrywać ważną rolę w rozwoju gminy – jako ośrodki
kultury, edukacji, wiedzy, informacji i integracji
społecznej. Samorząd jako organizator odpowiedzialny za podległe mu instytucje powinien wspierać
biblioteki w wykorzystaniu szans, jakie daje udział
w Programie Rozwoju Bibliotek, aby biblioteki jeszcze
lepiej służyły mieszkańcom gmin i przyczyniały się
do rozwoju lokalnych społeczności.

Wykształciła się w nas nowa wizja biblioteki
i to jest ta zmiana niesamowita. My bibliotekarze wiemy już, w którą stronę chcemy
pójść. My wchodząc do tego programu
mieliśmy strategię tylko w powijakach,
w głowie. Teraz jednak mamy już plan
i możemy się na nim opierać.
uczestnik Programu Rozwoju Bibliotek
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W jaki sposób
Będą oceniane wnioski?
Ocenie będą podlegać wyłącznie wnioski, które zostaną:
×× wydrukowane w wersji finalnej,
×× podpisane przez dyrektora biblioteki/instytucji i wójta lub burmistrza,
×× przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu w terminie do 11 marca 2013 r.
(decydować będzie data wpłynięcia wiadomości e-mail z załącznikiem). Adres e-mail,
pod który należy przesyłać wnioski, to rekrutacja@biblioteki.org

Ocena wniosków
We wniosku zapytamy o trzy działania, którymi biblioteka chciałaby się pochwalić. Poprosimy także o opis
trzech przykładów działalności pozainwestycyjnej gminy i jednostek jej podległych związanych z kulturą,
oświatą, polityką społeczną – tu właśnie jest moment na współpracę biblioteki i samorządu przy składaniu
wniosku. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za posiadanie filii, tym niemniej do programu
zapraszamy również biblioteki, które filii nie posiadają – większość punktacji będzie dotyczyła zawartości
merytorycznej wniosku.
Punkty zostaną przyznane przez komisję powołaną przez FRSI. W składzie komisji znajdą się dyrektorzy
bibliotek już uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które współpracują z bibliotekami. Każdy wniosek będzie oceniany przez bibliotekarza
i przedstawiciela organizacji pozarządowej – dzięki połączeniu tych dwóch perspektyw mamy szansę
w pełni dostrzec potencjał biblioteki i gminy ubiegających się o udział w programie.
Na ostateczny wynik rekrutacji do programu mogą mieć także wpływ czynniki geograficzne – rekrutacja
do trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek obejmuje cały kraj, w tym województwa, gdzie wiele
bibliotek już uczestniczy w programie. Szczegóły na ten temat znajdują się w dalszej części broszury.
Punktacja przedstawia się następująco:

PUNKTACJA
ZA ZAWARTOŚĆ
MERYTORYCZNĄ
WNIOSKU

punktacja
dodatkowa
za filie

suma
punktów
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do zdobycia
maksymalnie
90 punktów

DO ZDOBYCIA
MAKSYMALNIE
30 punktów

maks. 15 punktów
za każdy z trzech opisów działania biblioteki
maks. 15 punktów
za każdy z trzech opisów działania gminy

0 punktów otrzyma biblioteka, która nie posiada filii
lub posiada 1 filię
10 punktów otrzyma biblioteka, która posiada 2 filie
20 punktów otrzyma biblioteka, która posiada 3 filie
30 punktów otrzyma biblioteka, która posiada 4 lub więcej filii

maksymalnie 120 punktów,
z czego ¾ będzie przyznane
za opisaną działalność Biblioteki i gminy

Jak dobrze opisać zadania merytoryczne we wniosku?
3 działania, którymi biblioteka chciałaby się pochwalić. Prosimy o opisanie
takich działań, które uznajecie za nowatorskie w swojej bibliotece, co do których
jesteście przekonani, że odmieniają bibliotekę. Mogą to być różnego rodzaju aktywności, które podnoszą atrakcyjność oferty biblioteki, wzbudzają zainteresowanie
użytkowników i przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Prosimy pamiętać, że nie muszą to być działania na wielką skalę, angażujące znaczące
środki finansowe - w opisie należy jednak uzasadnić, dlaczego uznajecie je za
ważne.
Przygotowując się do opisu działań biblioteki, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii,
np. czy udało się dotrzeć do nowej grupy użytkowników? A może biblioteka rozpoczęła
jakąś nową formę działalności? Zaczęła korzystać lub korzysta w ciekawy sposób
z nowych technologii? A może z sukcesem współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi? Warto opisać to, z czego jesteście szczególnie dumni i co
przyniosło rzeczywiste efekty.
Należy pamiętać o podaniu czasu przeprowadzenia/trwania opisywanego działania,
wskazaniu grupy odbiorców (uczestników) i informacji o wykorzystanych zasobach
ludzkich, rzeczowych i finansowych.

Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na:
×× przykłady rozszerzenia oferty o nowe/nietypowe
do tej pory działania,
×× zwrócenie się do nowej grupy odbiorców,
×× umiejętność dostrzegania nowych możliwości działania
lub rozszerzenia funkcji biblioteki,
×× zaangażowanie bibliotekarzy i partnerów.

3 pozainwestycyjne 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.
Należy pamiętać o podaniu czasu przeprowadzenia/trwania opisywanego działania,
wskazaniu grupy odbiorców (uczestników) i informacji o wykorzystanych zasobach
ludzkich, rzeczowych i finansowych. Dobrze przygotowane opisy działalności gminy
zwiększają szanse biblioteki na udział w programie, dlatego odpowiedzi należy przygotować wraz z Urzędem Gminy.
Komisja będzie zwracać uwagę na aktywności pokazujące, że gmina jest zainteresowana
sferą społeczno-kulturalną i tworzy dobry klimat dla działań na rzecz mieszkańców i ich
rozwoju.
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ważne
Kierując się dotychczasowym doświadczeniem, względami merytorycznymi i logistycznymi,
planujemy tworzyć grupy szkoleniowe składające się z pracowników bibliotek z pięciu gmin.
Jeżeli okaże się, że z powodu braku wystarczającej liczby uczestników w danym województwie
nie można utworzyć grupy szkoleniowej, zastrzegamy sobie możliwość utworzenia grupy
szkoleniowej składającej się z pracowników bibliotek z różnych województw. Może to oznaczać
konieczność dojazdu na szkolenia do bardziej odległej miejscowości. Przyjmiemy
te biblioteki, które zgodzą się na takie rozwiązanie – będziemy z nimi w bezpośrednim kontakcie
po zakończeniu oceny wszystkich wniosków.
Biblioteki z tych województw, w których wiele bibliotek już uczestniczy w Programie Rozwoju
Bibliotek, zachęcamy do kontaktu z wojewódzkim koordynatorem programu (lista koordynatorów
na www.biblioteki.org) oraz bibliotekami uprawnionymi do udziału, a jeszcze nieuczestniczącymi
w programie. Taki kontakt pozwoli na zorientowanie się, ile bibliotek z danego województwa
planuje zgłosić się do programu i jaka – w przypadku ich zakwalifikowania się – będzie szansa
na stworzenie grupy szkoleniowej w województwie.
Na portalu www.biblioteki.org w dziale „III runda programu” znajduje się też lista wszystkich
bibliotek uprawnionych do aplikowania.

56%

84%

45%
50%

67%
31%
88%

42%
36%
56%

65%

40%
32%

49%
55%

40%

tyle bibliotek w poszczególnych województwach bierze udział w programie rozwoju
bibliotek (pierwsza i druga runda).
100% = biblioteki z grupy docelowej programu rozwoju bibliotek, czyli gmin wiejskich,
wiejsko-miejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców
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Jak zgłosić się
do programu?

lista sprawdzająca:
znam podstawowe zasady programu z informatora,
znam szczegółowe informacje ze strony
(dział III runda programu),

www.biblioteki.org

znam zobowiązania związane z udziałem w programie
z informatora i ze strony www.biblioteki.org,
znam korzyści, jakie przyniesie mi udział w programie
z informatora i ze strony www.biblioteki.org,
mam jeszcze pytania – kontaktuję się z:
×× koordynatorem wojewódzkim,
×× uczestnikami I lub II rundy – znajdę ich na mapie
uczestników programu na stronie www.biblioteki.org
×× 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,
loguję się za pomocą hasła dołączonego do informatora
do wniosku elektronicznego na www.biblioteki.org
w dziale III runda programu,
wypełniam wniosek elektroniczny zgodnie z instrukcjami,
drukuję wersję finalną wniosku,
podpisuję wniosek i uzyskuję podpis wójta/burmistrza,
skanuję podpisany wniosek i przesyłam skan do 11 marca 2013 r.
pod adres: rekrutacja@biblioteki.org,
wiem, że decyduje data wpłynięcia wiadomości e-mail
wraz z załączonym skanem wniosku,
sprawdzam regularnie informacje na
oraz w swojej skrzynce mailowej.

www.biblioteki.org
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to organizacja pozarządowa
utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Fundacja upowszechnia
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania
mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz
inspiruje i zachęca do wspólnego działania. Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek FRSI prowadzi
także inne projekty wspierające rozwój lokalny z udziałem ICT, między innymi:

Nowe Technologie Lokalnie
wspiera organizacje pozarządowe z małych miejscowości w efektywnym korzystaniu
z nowych technologii poprzez szkolenia, granty, konferencje. Program jest przedsięwzięciem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera
spotkania z inspirującymi ludźmi w bibliotekach dla młodzieży z terenów wiejskich i małych
miast, podczas których młodzi zapoznają się ze współczesnymi zawodami przyszłości oraz
rolą, jaką odgrywają w nich nowoczesne technologie. Projekt jest finansowany ze środków
Microsoft w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.

O finansach... w bibliotece
cykl warsztatów dla osób 50+ poświęcony wybranym usługom finansowym np. bankowości
elektronicznej. Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

RozPRACUJ to z biblioteką
sprzęt i szkolenia dla bibliotek, które staną się miejscami porad dla osób bezrobotnych
lub zmieniających kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations).

FRSI jest także współzałożycielem Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość
w sieci”, działającej na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” i Ogólnopolską Fundacją Edukacji
Komputerowej FRSI zainicjowała akcję Polska Cyfrowa Równych Szans na rzecz realizacji
programu powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach.
FRSI jest także członkiem Telecentre-Europe – organizatora międzynarodowych kampanii
„Tydzień z Internetem”. FRSI dwukrotnie pełniła rolę koordynatora polskiej edycji tej akcji,
w której udział wzięło blisko 15 tysięcy osób.
W 2012 roku FRSI otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej „E-inclusion Award”, przyznawaną
za najlepsze praktyki działań upowszechniających korzystanie z nowoczesnych technologii.
FRSI została nagrodzona za realizację Programu Rozwoju Bibliotek.
Więcej informacji na www.frsi.org.pl
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kontakt
Infolinia programu czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 - 16:00
pod numerem telefonu:

22 579 17 39
e-mail: rekrutacja@biblioteki.org
www.biblioteki.org
(DZIAŁ III runda programu)

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

www.biblioteki.org

