INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I RUNDY

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.

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TEJ PREZENTACJI TO:

1. PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI
2. KONKURS „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM”
3. KONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA”
4. HARMONOGRAM DALSZYCH DZIAŁAŃ W PRB

1 . PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI » aktualizacja planu – dlaczego
warto to zrobić?

Wielu uczestników I rundy PRB stworzyło Plan Rozwoju Biblioteki.
Zachęcamy Państwa do przyjrzenia się na nowo swoim Planom.
Dlaczego warto zaktualizować Plan?
»

Plan Rozwoju Biblioteki to dokument o charakterze strategicznym, może
się zmieniać wraz ze zmieniającym się otoczeniem biblioteki,

»

weryfikacja planów poczynionych ponad rok temu będzie łatwiejsza
dzięki nowym doświadczeniom nabytym w tym czasie przez zespół
biblioteki,

»

aktualizacja Planu otworzy drogę do startowania w tegorocznej edycji
konkursu grantowego „Aktywna biblioteka” i konkursu „Organizacje
pozarządowe bibliotekom”

Zachęcamy do stworzenia takiego dokumentu również tych z Państwa,
którzy wcześniej tego nie zrobili.

1 . PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI » aktualizacja planu – jak to się
robi?
Od 1 czerwca br. w Wirtualnym Segregatorze udostępnimy Państwu nową
zakładkę: Plan Rozwoju Biblioteki – aktualizacja. W tym miejscu znajdziecie
Państwo internetową formatkę do tworzenia własnego Planu.
Formatka bardzo ułatwia pracę nad aktualizacją Planu – jest podzielona
na 6 rozdziałów, a każdy rozdział to krótkie i zwięzłe informacje na konkretny
temat. Poniżej widok takiej formatki:

Kolejnym etapem po zaktualizowaniu Planu będzie uzyskanie zatwierdzenia
Planu od trenerów. O tym jak uzyskać zatwierdzenie i w jakich terminach będzie to
możliwe poinformujemy wkrótce w oddzielnej korespondencji.
Trenerzy zatwierdzą takie plany, które są:
»

wypełnione w całości

»

spójne

1 . PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI » aktualizacja planu – jak to się
robi?

Do aktualizacji Planu można się
przygotować.
Jak?
Zapoznając się z „notatnikiem”
– krótką publikacją pomocną
w pisaniu Planu Rozwoju Biblioteki.

„notatnik” dostępny jest tutaj:

2 . KONKURS „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM” »
podstawowe zasady, terminy

Organizacje pozarządowe mogą wspomóc bibliotekarki
i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się
otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym ważna jest zarówno
tradycja miejscowości, jak i korzystanie z nowych technologii.
Tylko po zaktualizowaniu Planu Rozwoju Biblioteki i uzyskaniu
zatwierdzenia biblioteki z I rundy będą mogły ubiegać się o możliwość
współpracy z kilkoma organizacjami pozarządowymi.
Od 15 lipca br. na stronie www.biblioteki.org w dziale DLA UCZESTNIKÓW
dostępna będzie lista organizacji, ich oferty oraz szczegółowe zasady
konkursu. Już teraz warto przypomnieć sobie na czym polegała taka
współpraca w I rundzie PRB.

2 . ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM » podstawowe
zasady, terminy

Podstawowe zasady:
»

posiadane zaktualizowanego i zatwierdzonego Planu Rozwoju
Biblioteki

»

aplikowanie będzie możliwe za pośrednictwem Wirtualnego Segregatora

»

aplikacje w trybie konkursowym będę składane elektronicznie
w terminie sierpień – wrzesień br.

»

o wynikach naboru do konkursu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”
poinformujemy w październiku br.

»

w listopadzie br. rozpocznie się współpraca bibliotek z organizacjami
pozarządowymi

»

działania realizowane wspólnie przez biblioteki i organizacje pozarządowe
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek potrwają do 30 czerwca 2013 r.

»

biblioteka (zarówno Wiodąca jak i Partnerska) uczestnicząca w I rundzie
PRB będzie mogła ubiegać się o możliwość współpracy z 1 organizacją
pozarządową

3 . KONKURS GRANTOWY » podstawowe informacje, terminy
Konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”, realizowany jest Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce (ARFP). Konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na wdrożenie
w życie części wieloletniego Planu Rozwoju Biblioteki, a tym samym sprawdzenie
w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniach.
Podstawowe zasady:
»

posiadanie zaktualizowanego i zatwierdzonego Planu Rozwoju Biblioteki

»

wniosek będą mogły złożyć tylko te biblioteki z I rundy, które nie otrzymały
grantu w I edycji konkursu „Aktywna Biblioteka”

»

Biblioteki Wiodące i Partnerskie będą mogły złożyć 1 wniosek

»

starając się o grant trzeba będzie zaproponować pomysł, który jest powiązany
ze zaktualizowanym Planem Rozwoju Biblioteki,

»

w projektach konkursowych premiowane będzie partnerstwo z innymi
instytucjami, organizacjami, osobami oraz wykorzystanie technologii
komputerowych - konkurs grantowy wyłoni najlepsze projekty,

»

na realizację projektu będzie można pozyskać do 5000 zł,

»

składanie projektów – elektronicznie poprzez Wirtualny Segregator - planowane jest
na wrzesień 2012,

»

realizacja projektów będzie odbywać się już w 2013 roku

4 . HARMONOGRAM » podsumowanie

konkurs "organizacje pozarządowe
bibliotekom"

konkurs grantowy "Aktywna
Biblioteka"

Biblioteka Wiodąca

konieczny zatwierdzony
i zaktualizowany plan,
aplikowanie nieobligatoryjne

konieczny zatwierdzony
i zaktualizowany plan,
aplikowanie nieobligatoryjne

Biblioteka Partnerska

konieczny zatwierdzony
i zaktualizowany plan,
aplikowanie nieobligatoryjne

konieczny zatwierdzony
i zaktualizowany plan,
aplikowanie nieobligatoryjne

organizacja prowadząca

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
(FRSI)

Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce

terminy naboru wniosków

nabór - sierpień, wrzesień br.

nabór od września 2012

początek współpracy:
listopad 2012

przyznanie
grantów
bibliotekom

zakończenie wspólnych działań
- do 30 czerwca 2013

biblioteki realizują
i rozliczają projekty

aktywność w 2012

aktywność w 2013

przypominamy 

PRENUMERUJ I ZACHĘĆ DO PRENUMERATY
BIULETYNU TAKŻE PRACOWNIKÓW
»

Podgląd aktualnego
biuletynu + archiwum

Subskrypcja do biuletynu:
adres email + wybór regionu
MOŻNA WYBRAĆ PARĘ REGIONÓW

» RUBRYKA „POCHWAL SIĘ” – KAŻDA BIBLIOTEKA A TAKŻE
FILIA MOŻE PRZESŁAĆ OPIS SWOJEJ CIEKAWEJ INICJATYWY

prosty formularz
elektroniczny do zgłoszenia
własnej inicjatywy

KORZYSTAJ Z RÓŻNORODNYCH KANAŁÓW
KOMUNIKACJI I POZYSKIWANIA WIEDZY
»

www.biblioteki.org

profil PRB na Facebook’u
www.facebook.com/biblioteki

Pytania? Trudność z obsługą
Wirtualnego Segregatora?
Zapraszamy do kontaktu:
INFOLINIA PRB – od 10.00 do 16.00:
022 579 17 39
www.biblioteki.org
marzena.szewczyk@frsi.org.pl
dorota.kostowska@frsi.org.pl

