PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
TO PRZEDSIĘWZIĘCIE, DZIĘKI KTÓREMU
BIBLIOTEKI PUBLICZNE LEPIEJ SŁUŻĄ MIESZKAŃCOM MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI.
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17
MILIONÓW LUDZI!

Pani Danuta jest na emeryturze.
Chętnie angażuje się w działania
społeczne, dużo czyta, chce również
swobodnie posługiwać się komputerem
i korzystać z Internetu.

Kacper ma 7 lat i chodzi do I klasy.
Jest bardzo ciekawy świata. Lubi oglądać
ilustracje w książkach i grać w gry
planszowe. Najbardziej jednak uwielbia
prace plastyczne.

*

Pani Iwona ma pięcioletnią córkę Julię.
Julka bardzo lubi książki, zwłaszcza
krótkie bajeczki i opowiadania
o zwierzętach. To zasługa Pani Iwony,
która dba o kontakt Julki z książką
i bardzo dużo czasu poświęca wychowaniu
swoich dzieci.

Co ich łączy?
Chcą ciekawie spędzać swój czas! Tam, gdzie mieszkają – nie wyjeżdżając do większego miasta.
Chcą mieć dostęp do Internetu – bo to często jedyne źródło informacji.
Chcą obejrzeć film i porozmawiać o nim ze znajomymi.
Chcą się uczyć – niezależnie od tego, ile mają lat.
Chcą spotkać autora książki, podróżnika, obejrzeć wystawę.
I przede wszystkim chcą być z innymi ludźmi. Poznać innych mieszkańców i zrobić coś wspólnie.

Właśnie dlatego Pani Danuta, Kacper i Iwona chodzą do biblioteki publicznej.

8500
tyle jest bibliotek
publicznych w Polsce

30%

6500

9600

tylu mieszkańców
małych miejscowości
odwiedza swoje biblioteki

tyle bibliotek znajduje się
w małych miejscowościach

tyle bibliotekarek i bibliotekarzy
w nich pracuje

96%
to kobiety
* to dorośli i młodzież mieszkający w małych miejscowościach
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”

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 SPOŁECZEŃŚTWA 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.

PO TO, BY BIBLIOTEKI
BYŁY CORAZ LEPSZE,
LEPIEJ SŁUŻYŁY LUDZIOM,
PROWADZIMY PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK.
BIERZE W NIM UDZIAŁ
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BIBLIOTEK Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI.

OTO, CO ZMIENIŁO SIĘ TAM, GDZIE DZIAŁAMY!

DO BIBLIOTEK DOSTARCZYLIŚMY KOMPUTERY,
LAPTOPY, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, DRUKARKI,
PROJEKTORY MULTIMEDIALNE, APARATY CYFROWE.
Łącznie trafiło tu ponad 9000 różnych urządzeń. I z każdego
z nich można swobodnie w bibliotece skorzystać. Bo nie wstawiliśmy ich tam po to, by się kurzyły, ale by na co dzień używali
ich ludzie!
Dowód? Do bibliotek uczestniczących w naszym programie
przychodzi 2 670 000 osób. Niemal 700 tysięcy ludzi korzysta
tu z komputerów i Internetu. Dzięki temu łatwiej znajdują
potrzebne informacje, robią taniej zakupy, uczą się, szukają
pracy, albo kontaktują ze znajomymi i bliskimi osobami.
37% z nich właśnie tu po raz pierwszy zetknęło się z Internetem.
Dla 28% biblioteka to jedyne miejsce dostępu do sieci.

Pani Maria jest samotną emerytką, mieszka w 9-tysięcznym Ozimku w województwie opolskim. Biblioteka to jedyne miejsce,
gdzie używa Internetu - nie stać jej na zakup komputera. Korzysta ze Skype’a, aby kontaktować się z córką, która mieszka w Tunezji.
To właśnie tu po raz pierwszy zobaczyła swojego nowonarodzonego wnuka. W bibliotece rozmawia też z wnuczką, która pokazuje
jej swoje rysunki.

Pani Maria polubiła rozmowy przez Internet, gdy w bibliotece wzięła udział w kursie komputerowym. Organizuje je połowa bibliotek
uczestniczących w PRB, a ponad 80% bibliotek udziela także porad z zakresu obsługi komputera indywidualnie. Nie tylko dlatego,
że na miejscu jest dostępny odpowiedni sprzęt. Bibliotekarkom pomogły również szkolenia.
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PRZESZKOLILIŚMY BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARZY –
ZORGANIZOWALIŚMY WARSZTATY I SZKOLENIA
DLA PONAD

6000 UCZESTNIKÓW.

WARSZTAT PLANOWANIA ROZWOJU BIBLIOTEKI—10 DNI
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE—3 DNI
SZKOLENIA INFORMATYCZNE—5 DNI

Teraz, dzięki ich wiedzy, nowym umiejętnościom i wymianie
doświadczeń w bibliotekach dzieje się coraz więcej.
To nie są już tylko i wyłącznie ciche i spokojne miejsca,
gdzie wpadamy jedynie po książkę.
Bibliotekarki wiedzą, jak prowadzić bibliotekę w nowoczesny
sposób. Potrafią sprawdzać, co będzie dla mieszkańców
najciekawsze, co ludzie chcą robić w bibliotece. I cały czas
starają się dopasować ofertę biblioteki do tych oczekiwań.
Ale też potrafią zaskakiwać niecodziennymi pomysłami.
A my wspieramy ich inicjatywy.

AKTYWIZUJEMY BIBLIOTEKI – DAJEMY IM GRANTY
NA REALIZACJĘ CIEKAWYCH POMYSŁÓW I UMOŻLI-

POMYSŁY NA DZIAŁANIA, KTÓRE BIBLIOTEKI

WIAMY WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI:

POZARZĄDOWYMI.
Biblioteki mogą otrzymać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych
na swój projekt — dzięki udziałowi w konkursie grantowym
„Aktywna biblioteka”. Do tej pory trafiło do nich 150 takich
grantów. Łącznie otrzymają ich niemal 400.

REALIZUJĄ WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI

Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
Fundacja Ośrodka KARTA

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi biblioteki
zrealizują ponad 500 projektów dla mieszkańców.

Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie
dla bibliotek
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Czym jest budżet domowy i jak go zaplanować? Jak działa

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece
Centrum Edukacji Obywatelskiej

bankomat? Czym są odsetki? Jak oszczędzać? Tego wszystkiego
dowiedzieli się uczniowie klasy III szkoły podstawowej
na warsztatach w bibliotece w Suchej Beskidzkiej. Biblioteka

Biblioteka – lokalne centrum praktycznej wiedzy
Fundacja Nowe Media

dostała grant na projekt „Zacznij się liczyć – edukacja ekonomiczna dla najmłodszych”. Dzieciaki wcielały się też w członków
rodziny i przyglądały koniecznym wydatkom, takim jak czynsz,

Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji
o rynku pracy
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

prąd, gaz. Zwiedziły bank, a na zakończenie wzięły udział
w quizie podsumowującym wiedzę. Otrzymały też dyplom
Mistrza Ekonomii i książeczkę edukacyjną.

Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności. Edukacja
zdrowotna w bibliotece
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Prosto i przystępnie o domowych finansach
Fundacja Wspomagania Wsi
Ruszaj się i odkrywaj świat
Fundacja Volunteers for Sport
Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych
Civis Polonus

A wszystko po to, żeby mieszkańcy mogli realizować swoje
pasje, działać wspólnie z innymi ludźmi, lepiej poznać miejsce,
w którym żyją. A nawet razem pojeździć na rowerze
albo pograć w piłkę!
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Pan Włodzimierz mieszka w Morągu, jest na emeryturze.
Jego pasją jest historia – a wielkie marzenie to stworzenie
albumu o swoim mieście. Dlatego był jedną z pierwszych osób,
która przyniosła do biblioteki unikatowe zdjęcia ze swoich
zasobów. Powód? Biblioteka w Morągu, podobnie jak 60 innych
placówek z całej Polsce, zaczęła współpracować z Fundacją
Ośrodka KARTA. Dzięki temu powstało tu Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej. Mieszkańcy przynoszą stare zdjęcia, listy,
dokumenty, a biblioteka je digitalizuje i udostępnia na stronie
internetowej.

Takich pomysłów nie można chować do szuflady – powinno o nich usłyszeć jak najwięcej bibliotek.

POMAGAMY BIBLIOTEKARKOM I BIBLIOTEKARZOM WYMIENIAĆ SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI.
Co roku organizujemy kongres bibliotek publicznych dla ponad 400 osób. Nie ma tam nudnych prelekcji czy wykładów, ale warsztaty!
Bibliotekarki opowiadają o swoich osiągnięciach, dowiadują się, co nowego mogą zaproponować ludziom, jak wykorzystywać w swojej
pracy nowoczesne technologie.
Bibliotekarki i bibliotekarze korzystają z portalu www.biblioteki.org, gdzie umieszczają informacje na temat swoich sukcesów, ciekawych przykładów działań. Z portalu dowiadują się też o najważniejszych wydarzeniach świata bibliotekarskiego.
Dostają też mikrogranty na spotkania bibliotek współpracujących ze sobą w programie, żeby wymieniać się wiedzą uzyskaną
podczas szkoleń.
Z myślą o wymianie doświadczeń stworzyliśmy LABiB – nowatorskie przedsięwzięcie, dzięki któremu bibliotekarki i bibliotekarze mogą
dzielić się pomysłami między innymi poprzez portal społecznościowy, a także bezpośrednie spotkania.

POKAZUJEMY, ŻE BIBLIOTEKI NIE MUSZĄ DZIAŁAĆ
SAME – MOGĄ SZUKAĆ PARTNERÓW DO WSPÓŁPRACY NA
TERENIE CAŁEJ GMINY.
Do kogo warto się zwrócić? Na pewno do urzędu gminy,
szkoły, ochotniczej straży pożarnej. Ale też do lokalnych
mediów, koła gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń
i wszelkich przyjaciół biblioteki. I widzimy, że to działa!
Na przykład w Jarocinie utworzono Gminną Koalicję na rzecz
Rozwoju Biblioteki, skupiającą kilkadziesiąt osób. Jednym
z partnerów biblioteki jest Stowarzyszenie Jarocin XXI,
a współpraca układa się znakomicie. Wspólnie organizowane są
koncerty, spotkania autorskie i inne wydarzenia dla mieszkańców.
Takie Partnerstwa działają w całej Polsce!

INSPIRUJEMY BIBLIOTEKI DO NOWYCH DZIAŁAŃ.
Już dwukrotnie zorganizowaliśmy kampanię „Tydzień z Internetem”. Włączyło się w nią 800 bibliotek z całej Polski. W każdej z nich
odbyły się spotkania (na podstawie opracowanych przez nas scenariuszy), dzięki którym ludzie odkrywali zalety Internetu jednocześnie
dobrze się bawiąc. Wzięli udział w „Koncercie życzeń” – wyszukiwali ulubione piosenki w serwisie You Tube, tworzyli drzewo
genealogiczne swojej rodziny podczas spotkania „Zasadź drzewo w Internecie” lub popisywali się wiedzą o piłce nożnej w czasie
turnieju „Rozgrzewka przed Euro 2012”. W spotkaniach uczestniczyło blisko 15 tysięcy osób. Dla dużej części z nich był to pierwszy
kontakt z siecią.
Biblioteki mogą także udostępniać dzieciom i młodzieży e-learningowe kursy bezpiecznego korzystania z Internetu (dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Orange, Microsoft i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Do tej pory skorzystało
z nich ponad 8,5 tysiąca młodych osób. Dzięki nim dowiedzieli się, jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie, jakich informacji na
swój temat nie umieszczać w sieci, w jaki sposób uniknąć nękania lub szantażowania poprzez Internet.
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WSPIERAMY I AKTYWIZUJEMY RÓŻNE INSTYTUCJE ŚWIATA BIBLIOTECZNEGO.
Współpracujemy ze wszystkimi bibliotekami wojewódzkimi, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Biblioteką Narodową. Biblioteki
wojewódzkie otrzymały od nas sprzęt i szkolenia, Biblioteka Narodowa – grant na kursy rozwoju zawodowego bibliotekarzy, SBP dzięki
dotacji unowocześniło swój portal www.sbp.pl i opracowało strategię rozwoju.

WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI I FIRMAMI, KTÓRE PROWADZĄ PROGRAMY DLA BIBLIOTEK.
NASI PARTNERZY TO MIEDZY INNYMI:
•

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki – instytut na zlecenie ministerstwa realizuje program
Biblioteka +, którego celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki
życia społecznego.

•

Microsoft – bezpłatnie zapewnia oprogramowanie w ponad 1000 bibliotek z małych miejscowości. Oferta obejmuje blisko 200 produktów firmy Microsoft, w tym systemy operacyjne i pakiet Office.

•

Orange Polska – oferuje wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatny dostęp do Internetu. To rezultat porozumienia
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i Orange Polska. Z oferty korzysta ponad 3500 bibliotek w całej Polsce.

•

Funmedia – oferuje wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów języka angielskiego dla dorosłych i dla dzieci. Kursy są dostępne w ponad 1000 bibliotek.

NASZE DZIAŁANIA PRZYNOSZĄ EFEKTY!
OTO PRZYKŁADY, CO LUDZIE MIESZKAJĄCY W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH
MOGĄ ZNALEŹĆ W SWOJEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

LUDZIE MAJĄ W BIBLIOTEKACH SZYBKI I BEZPŁATNY DOSTĘP DO INFORMACJI.
27% osób odwiedzających biblioteki szuka w Internecie wiadomości z kraju i ze świata, a także informacji lokalnych. Załatwiają tu
codzienne sprawy: płacą przez Internet rachunki, sprawdzają, w jakich godzinach przyjmuje lekarz i o której odjeżdża najbliższy autobus.
Mogą też poszukać pracy – bo większość ofert znajduje się w Internecie. Co dziesiąta osoba, która siedzi w bibliotece przed komputerem,
przegląda ogłoszenia, wysyła maile do pracodawców albo tworzy życiorys czy list motywacyjny.

CO LUDZIOM DAJĄ KOMPUTERY W BIBLIOTECE?
ZDOBYCIE INFORMACJI

27%

NAUKA, ODRABIANIE LEKCJI, PRZYGOTOWANIE PRAC DO SZKOŁY I NA STUDIA

27%

MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA/UTRZYMANIA KONTAKTU ZE ZNAJOMYMI I BLISKIMI

18%

CODZIENNE SPRAWY, CODZIENNE ŻYCIE

14%

SZUKANIE/ZNALEZIENIE PRACY

10%

ROZRYWKA, GRY, SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU

9%

DRUKOWANIE I MULTIMEDIA

7%

WYKONYWANIE PRACY ZAWODOWEJ

4%

PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

4%

Do naszej biblioteki przychodził przez pewien czas pan po czterdziestce, który poszukiwał pracy. Kilka razy w tygodniu przeglądał strony
internetowe z ofertami pracy. Jego sytuacja rodzinna była dość trudna, ponieważ opuściła go żona, pozostawiają na jego utrzymaniu
12-letniego syna. Pomogłyśmy temu panu założyć skrzynkę mailową, a także napisać CV i rozesłać do kilku firm. Po pewnym czasie
z jednej z nich przyszło zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Po kilku dniach pan odwiedził bibliotekę, był bardzo zadowolony,
bo otrzymał propozycję pracy — Maria Czarnecka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.
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LUDZIE I KOMPUTERY W
W GMINACH, W KTÓRYCH

LICZBACH*
DZIAŁA PRB:

672 000

248 000

188 000

mieszkańców korzysta z komputera
i/lub internetu w bibliotece

mieszkańców korzystało z komputera
po raz pierwszy w bibliotece

użytkowników ma dostęp do komputera
tylko w bibliotece, szczególnie:

osoby powyżej
56. roku życia

44%

rolnicy

osoby nieaktywne zawodowo:

64%
37%
bezrobotni 44%
niepracujący 50%

emeryci i renciści

* dane dla I kwartału 2012 roku

LUDZIE KORZYSTAJĄ Z BIBLIOTEK, BO DAJĄ IM OTWARTY I BEZPŁATNY DOSTĘP DO KULTURY.
Nie trzeba wyjeżdżać do dużego miasta, żeby spotkać się z pisarzem, posłuchać relacji znanego podróżnika, obejrzeć wystawę albo film.
A do tego można o tym wszystkim porozmawiać! Biblioteki uczestniczące w PRB organizują takie spotkania coraz częściej.

2009
2012
2012
2009

83%
AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

78%
82%
ZAJĘCIA DLA MŁODSZYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

26%
82%
WYSTAWY

71%
77%
SPOTKANIE Z UDZIAŁEM ZNANEJ OSOBY

76%

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY LUB DOROSŁYCH ZWIĄZANE

63%

Z HOBBY, ZAINTERESOWANIAMI

18%
53%

SPOTKANIE DYSKUSYJNE O KSIĄŻKACH, FILMACH

38%
0
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MIESZKAŃCY MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI W BIBLIOTEKACH UCZĄ SIĘ I ROZWIJAJĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.
Ludzie starsi uczestniczą w kursach komputerowych i dowiadują się,
jakie korzyści daje Internet.
Pani Ewa, która ma 78 lat, to najstarsza uczestniczka warsztatów komputerowych w bibliotece w Chęcinach. Zaczęła kurs
mając wiele obaw, czy podoła takiemu wyzwaniu. Sumiennie
uczestniczyła w kolejnych zajęciach, przychodziła także ćwiczyć
poza spotkaniami i znakomicie poradziła sobie z opanowaniem
materiału. Bardzo polubiła internetowy serwis aukcyjny Allegro.
Założyła też pocztę elektroniczną, a wyszukiwanie różnych
informacji w Internecie nie sprawia jej większych problemów.

Na osoby, które nieco pewniej czują się w cyfrowym świecie,
w bibliotekach czekają zajęcia bardziej zaawansowane np. kursy obsługi Skype’a czy bankowości elektronicznej.
Komputery i Internet są też niezwykle istotne dla młodych ludzi.
Przychodzą do biblioteki, żeby pograć na komputerze,
ale przede wszystkim wykorzystują Internet do nauki. W sieci
znajdują informacje potrzebne do napisania referatów,
przygotowania prezentacji czy odrabiania prac domowych.

Klaudia, uczennica pierwszej klasy gimnazjum, odkąd
w bibliotece w Kroczycach jest komputer i Internet, przychodzi
tu codziennie. Wcześniej dziewczynka słabo się uczyła
i powtarzała rok. Teraz wykorzystuje komputer do odrabiania
lekcji, m.in. wyszukuje informacje i tworzy prezentacje,
które przesyła później do nauczyciela pocztą elektroniczną.
Dzięki temu poprawiła swoje oceny w szkole.

MIESZKAŃCY MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI DZIĘKI BIBLIOTEKOM DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE. RAZEM REALIZUJĄ
CIEKAWE POMYSŁY I CZUJĄ SIĘ BARDZIEJ ZWIĄZANI
ZE SWOJĄ SPOŁECZNOŚCIĄ.
Tak, jak w Nowym Tomyślu, gdzie utworzone przez bibliotekę
Lokalne Partnerstwo liczy ponad 60 osób. I to właśnie z inicjatywy
tych ludzi zorganizowano „Przystanek biblioteka” – plenerowe
wydarzenie, w którym wzięło udział blisko tysiąc mieszkańców.
Przez całe sobotnie popołudnie aż do późnego wieczora czekały
na nich tematyczne „przystanki” – związane m.in. z filmem,
malarstwem czy sportem, a także konkursy, zabawy i koncert.
Z kolei w bibliotece w Mościsku zorganizowano warsztaty
muzyczne, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem
młodych ludzi. Ich pomysłodawcy założyli więc stowarzyszenie
i kontynuują zajęcia. A żeby było jeszcze ciekawiej i głośniej,
zdecydowali się na zakup skrzypiec i… perkusji.

7

BIBLIOTEKI TO MIEJSCA, KTÓRE TĘTNIĄ ŻYCIEM, BO PRACUJĄ W NICH WSPANIAŁE BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARZE!

ELŻBIETA WOJTOWICZ

BEATA PIĘTA

DARIUSZ PRYCZAK

DYREKTOR

GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W STARYCH
BOGACZOWICACH

DYREKTOR

BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W TWARDOGÓRZE

DYREKTOR

jak sama podkreśla – pracuje w bibliotece i tylko bibliotece już od 30 lat.

W 2012 roku obchodzi trzydziestolecie
swojej pracy w bibliotece.

Bardzo lubię swoją pracę, bo wpisuje się
w moje upodobania i charakter. Jest
twórcza, wymaga skrupulatności,
dokładności, otwartości na ludzi i pracy
z ludźmi.

Biblioteka w Twardogórze jest otwarta
na każdą grupę wiekową, tu można
skorzystać z książki, prasy, komputera,
ciekawych projektów oraz rozwijać
swoje zainteresowania. Tu również
jest miejsce na spoczynek, herbatę
i rozmowę.

W bibliotece pracuje od 13 lat. Na początku
zajmował się głównie komputeryzacją
bibliotek gminnych i animacją kulturalną.
Od 2008 roku jest dyrektorem.

Cieszy mnie gdy mogę zadowolić swoich
czytelników i użytkowników organizując
dla nich ciekawe formy spędzania
wolnego czasu: z książką, na spotkaniu
autorskim, na wycieczce, w kinie, przy
komputerze itp. Biblioteka to dla mnie
mój drugi dom - przyjazny i otwarty
dla ludzi.

W swojej pracy uwielbiam
ten kontakt z ludźmi, ich rozmowy,
wiedzę i mądrość - to daje mi energię
do codziennego działania.

GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GORZYCACH
WIELKICH

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. Dotyczy to
głównie bibliotek publicznych. 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. A elektronika, internet, media to nie zawsze konkurencja, a sprzymierzeniec, którego można włączyć
do własnych działań.
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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.

2009-2015

33

to czas, w którym prowadzimy
Program Rozwoju Bibliotek

miliony dolarów
to fundusze przekazane
przez Fundację Billa i Melindy
Gates na realizację PRB

1107

3327

ok. 450

w tylu gminach
działamy

tyle bibliotek
bierze udział w PRB

tyle bibliotek możemy jeszcze przyjąć
do programu

SPRZĘT

2784 komputery z oprogramowaniem

W BIBLIOTEKACH

2155 urządzeń wielofunkcyjnych
557 drukarek A3
281 laptopów
281 projektorów i ekranów
3327 aparatów cyfrowych

SZKOLENIA

Ponad 3000 osób wzięło udział w warsztacie planowania pracy biblioteki

DLA UCZESTNIKÓW

Ponad 2000 osób uczestniczyło w szkoleniach informatycznych

PROGRAMU

Ponad 1000 osób ukończyło szkolenia specjalistyczne

AKTYWIZACJA

Niemal 400 grantów na realizację ciekawych pomysłów

BIBLIOTEK

Ponad 500 projektów dla mieszkańców dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi
150 mikrograntów na spotkania współpracujących ze sobą bibliotekarek
Ponad 200 Lokalnych Partnerstw i Gminnych Koalicji

PARTNERZY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, Izba Wydawców Prasy, Związek Gmin Wiejskich RP, Microsoft Corporation, Orange
Polska, Gazeta Wyborcza, Onet.pl, Funmedia.

Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek – skupia ponad 120 przedstawicieli
świata nauki, kultury, gospodarki, polityki, sektora pozarządowego i mediów.
Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek - utworzyli je marszałkowie
i wojewodowie we wszystkich województwach.
Wszystkie biblioteki wojewódzkie — wspierają nas w realizacji programu. W każdej z nich pracują
Regionalni Koordynatorzy PRB, odpowiedzialni między innymi za kontakty z bibliotekami uczestniczącymi w programie.
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Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). 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 z udziałem ICT, m.in: „Nowe Technologie
Lokalnie”, „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, „O finansach… w bibliotece”, „RozPRACUJ to z biblioteką”. Projekty są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, seniorów i osób poszukujących pracy—zainteresowanych
możliwościami, jakie stwarzają nowe technologie, chcących zdobywać nowe umiejętności.

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 zainicjowała akcję „Polska Cyfrowa Równych Szans” na rzecz realizacji programu powszechnej edukacji
cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach. Jest także członkiem Telecentre-Europe, dwukrotnie pełniła rolę
koordynatora polskiej edycji kampanii „Tygodnia z Internetem”, w której wzięło udział blisko 15 tysięcy osób.

W 2012 roku FRSI otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej „E-inclusion Award”, przyznawaną za działania, dzięki którym więcej
ludzi korzysta z nowoczesnych technologii. FRSI została nagrodzona za realizację Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego została założona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

www.frsi.org.pl
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