
 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. 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW II RUNDY 



ZAGADNIENIA PORUSZANE W TEJ PREZENTACJI TO: 

1. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

2. PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI 

3. KONKURS „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM” 

4. KONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA” 

5. MIKROGRANTY „PODAJ DALEJ” – spotkania bibliotek 

Wiodących i Partnerskich 

6. PARTNERSTWA LOKALNE 

7. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWY UCZESTNICTWA W PRB 

(wystąpienie na posiedzeniu Rady Gminy, oznaczenie 

biblioteki w przestrzeni gminy) 

8. HARMONOGRAM UCZESTNICTWA W PRB 

 



1 . SZKOLENIA  SPECJALISTYCZNE » jak się zapisać?  

O szkoleniach specjalistycznych szczegółowo informujemy w Wirtualnym 
Segregatorze i na stronie www.biblioteki.org w dziale DLA UCZESTNIKÓW . 

Przypominamy, że zapisy na szkolenia są obowiązkowe 
i trwają do 30 czerwca br. – po tym terminie zapisy będą 
zamknięte.  

Internetowy formularz zapisów jest dostępny w Wirtualnym Segregatorze.  

 

Szkolenia specjalistyczne będą realizowane przez CAL od września  
do I połowy listopada 2012 r. 

 

http://www.biblioteki.org/
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/szkolenia/szkolenia_specjalistyczne


1 . SZKOLENIA  SPECJALISTYCZNE » jak się zapisać?  

 

Prosimy o zapisywanie się na szkolenia specjalistyczne w sposób 
przemyślany.  

Rekomendujemy, aby wybierać temat głównie ze względu na zainteresowanie 
poszczególnym obszarem, chęć nauczenia się nowych rzeczy, możliwość 
poszerzenia swoich umiejętności. Przypominamy, że o miejscach i terminach 
szkoleń CAL będzie mógł poinformować Państwa dopiero po zakończeniu 
zapisów i przeprowadzeniu analizy, ile osób zapisało się na poszczególne 
tematy, skąd są te osoby, ile grup szkoleniowych można utworzyć i gdzie 
optymalnie można zorganizować szkolenia. 

Po dokonaniu zapisu system nie daje Państwu możliwości samodzielnej zmiany 
– w przypadku, kiedy chcecie Państwo dokonać zmiany  
prosimy o szybki kontakt z nami: 
 
INFOLINIA PRB – od 10.00 do 16.00: 
022 579 17 39 
marzena.szewczyk@frsi.org.pl  
dorota.kostowska@frsi.org.pl 

 

 

mailto:marzena.szewczyk@frsi.org.pl
mailto:dorota.kostowska@frsi.org.pl


2 . PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI  » konieczne zatwierdzenie planu 
u trenera/trenerki   

Plan Rozwoju Biblioteki zapisany w Wirtualnym Segregatorze jest dostępny 
przez Internet dla trenerów, którzy prowadzili warsztaty rozwoju biblioteki. 

Każdy plan musi być zatwierdzony przez trenera. Zatwierdzenia 
planów będą odbywały się przez cały czerwiec br. przez Internet. 
Trenerzy zatwierdzą takie plany, które są: 

» wypełnione w całości 

» spójne 

Plan jest strategicznym dokumentem dla zespołu biblioteki, 
a posiadanie spójnego planu, zatwierdzonego przez trenera, 
uprawnia do: 

» ubiegania się o możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w konkursie „Organizacje pozarządowe bibliotekom”, 

» startowania w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. 



2 . PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI  »  jak zatwierdza się plan? 

» należy umówić się indywidualnie z trenerem/trenerką CAL na zatwierdzenie planu 

» jeśli formularz z planem będzie wypełniony spójną treścią to plan zostanie przez trenera/trenerkę 
zatwierdzony 

» informacja o zatwierdzeniu planu jest widoczna tutaj: 

 

 

 

 

 

 

 

» jeżeli trener/trenerka zdecyduje, że plan jest niespójny i za słaby, aby można go było zatwierdzić, 
pozostawi przy planie komentarz, który będzie widoczny w oknie dialogowym u dołu planu – po 
poprawieniu planu należy ponownie umówić się z trenerem/trenerką na zatwierdzenie planu 

» uwaga: procedura zatwierdzania jest konieczna, gdyż posiadanie planu jest wstępem do 
korzystania z kolejnych ofert w ramach PRB, jednak nawet zatwierdzone plany mogą być przez 
Państwa edytowane i ulepszane 

» także przy zatwierdzonym planie trener/trenerka może (ale nie musi) dodać komentarz z 
rekomendacjami i wskazówkami do dalszej pracy nad planem 

. 

» Plany powinny być 
zatwierdzone do 30 
czerwca br. 

» Prosimy o umawianie 
się z trenerami na 
zatwierdzanie i nie 
pozostawianie tego na 
ostatnią chwilę 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 . 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.  

Po uzyskaniu zatwierdzenia Planu Rozwoju Biblioteki zapisanego 
w Wirtualnym Segregatorze biblioteki 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 sprawdzić na czym polegała taka współpraca 
w I rundzie PRB.  

 

  

http://www.biblioteki.org/
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/organizacje_pozarzadowe_bibliotekom/informacje_ogolne


3 . ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BIBLIOTEKOM  » podstawowe 
zasady, terminy   

Podstawowe zasady: 

» posiadane 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. 

» Uwaga – zmiana: biblioteka (zarówno Wiodąca jak i Partnerska) 

uczestnicząca w II rundzie PRB będzie mogła ubiegać się o możliwość 
współpracy z 4 organizacjami pozarządowymi, a współpracować 
maksymalnie z 2 organizacjami (wcześniej pisaliśmy, że ubiegać się 
będzie można o współpracę z 2 organizacjami) 



4 . KONKURS GRANTOWY  »  podstawowe informacje, terminy 

  
Konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”, realizowany jest Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), 
jest skierowany do Bibliotek Partnerskich i Bibliotek Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju 
Bibliotek. 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 zatwierdzonego Planu Rozwoju Biblioteki  

» starając się o grant trzeba będzie zaproponować pomysł, który jest 
powiązany z powstałym 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, 

» Uwaga – zmiana: Biblioteki Wiodące i Biblioteki Partnerskie będą mogły 

składać po 2 wnioski (wcześniej pisaliśmy, że Partnerskie będą mogły złożyć 
1 wniosek) 

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

» realizacja projektów będzie odbywać się już w 2013 roku 

http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_


5 . MIKROGRANTY „PODAJ DALEJ”  »  podstawowe informacje, 
terminy 

  
Mikrogranty „Podaj dalej” to system małych grantów w wysokości do 1000 zł 
każdy, skierowany do wszystkich Bibliotek Wiodących. Granty 
przeznaczone są na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami 
Bibliotek Partnerskich. Celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, 
poznanie się zespołów bibliotek z partnerstwa. Program mikrograntów 
realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) 

 
Podstawowe zasady: 

» jest to obowiązkowy element PRB realizowany przez Biblioteki Wiodące 

» aby otrzymać mikrogrant należy przedstawić we wniosku plan i 
harmonogram spotkań zespołu Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami 
Partnerskimi – zapoznaj się z wnioskiem, regulaminem oraz szczegółowymi 
informacjami 

» wnioski o mikrogrant można składać w trybie ciągłym od 1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 2013 r. 

 

 

http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/mikrogranty_podaj_dalej
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/mikrogranty_podaj_dalej


5 . MIKROGRANTY „PODAJ DALEJ”  »  podstawowe informacje, 
terminy 

  
Mikrogranty „Podaj dalej” to system małych grantów w wysokości do 1000 zł 
każdy, skierowany do wszystkich Bibliotek Wiodących. Granty przeznaczone są na 
pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Celem 
jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, poznanie się zespołów bibliotek z partnerstwa. 
Program mikrograntów realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) 

 
Podstawowe zasady: 

» jest to obowiązkowy element PRB realizowany przez Biblioteki Wiodące 

» aby otrzymać mikrogrant należy przedstawić we wniosku plan  
i harmonogram spotkań zespołu Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami 
Partnerskimi – zapoznaj się z wnioskiem, regulaminem oraz szczegółowymi 
informacjami 

» wnioski o mikrogrant można składać w trybie ciągłym od 1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 2013 r. 

» UWAGA: mikrogranty „Podaj dalej” służą spotkaniu i wymianie 

doświadczeń partnerstwa, które tworzą Biblioteki Partnerskie z Biblioteką 
Wiodącą. Docierają do nas informacje, że czasami jest to mylone  
z obowiązkowym działaniem Bibliotek Wiodących związanym z tworzeniem 
Partnerstwa lokalnego. Zwracamy uwagę, że są to dwa oddzielne 
komponenty PRB.  

 

http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/mikrogranty_podaj_dalej
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/mikrogranty_podaj_dalej


6 . PARTNERSTWA LOKALNE  »  podstawowe informacje 

  
Partnerstwa lokalne to obowiązkowy element PRB realizowany przez Biblioteki 
Wiodące. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada za wsparcie 
Bibliotek Wiodących w zawiązywaniu partnerstw lokalnych. 
 

 
Podstawowe zasady: 

» jest to obowiązkowy element PRB realizowany przez Biblioteki Wiodące 

» informacje o Partnerstwie lokalnym znajdują się w dziale Dla uczestników na 
portalu biblioteki.org 

» pod adresem http://www.forum.pdb.cal.org.pl/ znajduje się internetowe forum dla 

Państwa dotyczące zawiązywania i prowadzenia partnerstw lokalnych 

» zachęcamy Biblioteki Partnerskie do interesowania się tym tematem. 

 

 

http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/partnerstwa_lokalne_ii_runda
http://www.forum.pdb.cal.org.pl/


7 . ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY UCZESTNICTWA W PRB »  
wystąpienie na posiedzeniu Rady Gminy – Biblioteki Wiodące 

 
 
Bardzo prosimy o ponowne przestudiowanie zapisów umowy 
uczestnictwa. 
 
Biblioteki Wiodące zobowiązały się w umowie uczestnictwa w PRB,  
że po zakończeniu warsztatów rozwoju biblioteki dyrektor biblioteki 
wystąpi na posiedzeniu Rady Gminy i zaprezentuje powstały Plan 
Rozwoju Biblioteki: 

» termin wystąpienia jest dowolny i powinien być jak najbardziej dogodny dla 
biblioteki i jej planów strategicznych  

» do końca czerwca br. przedstawimy Państwu krótki poradnik z 
podstawowymi informacjami o wystąpieniach publicznych 

 
 

Biblioteki Partnerskie nie podjęły takiego zobowiązania, ale gorąco 

zachęcamy do skorzystania z doświadczeń Bibliotek Wiodących i prezentacji 

Planów Rozwoju Biblioteki wobec własnych organizatorów. 



6 . ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY UCZESTNICTWA W PRB »  
oznaczenie biblioteki i jej filii w przestrzeni gminy – Biblioteki 
Wiodące  

 
 
Bardzo prosimy o ponowne przestudiowanie zapisów umowy 
uczestnictwa. 
 
W umowie uczestnictwa w PRB, w paragrafie dotyczącym zobowiązań 
Gminy, znajdują się zapisy związane z trwałym i estetycznym 
oznaczeniem biblioteki i jej filii w przestrzeni gminy.  

» do końca sierpnia br. udostępnimy Państwu bezpłatny system identyfikacji 
wizualnej wraz z poradnikiem omawiającym zastosowanie wszystkich 
elementów tego systemu 

» zachęcamy do zapoznania się ze wstępną propozycją 

 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150529295856286.367569.263270236285&type=3


7 . HARMONOGRAM  »  podsumowanie 

Biblioteka 
Wiodąca 

Biblioteka 
Partnerska 

organizacja 
prowadząca 

terminy 
zapisów/naboru 

aktywność  
w 2012 

aktywność  
w 2013 

szkolenia specjalistyczne 

zobowiązanie  do 
uczestnictwa 

w umowie 
uczestnictwa 

zobowiązanie  do 
uczestnictwa 

w umowie 
uczestnictwa 

Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej 

- CAL 

zapisy do  
30 czerwca  br. 

wrzesień  -  
I połowa listopada 

- 

konkurs "Organizacje 
pozarządowe bibliotekom" 

konieczny 
zatwierdzony plan, 

nieobligatoryjne 

konieczny 
zatwierdzony plan, 

nieobligatoryjne 

Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa  

Informacyjnego (FRSI) 

nabór  - sierpień, 
wrzesień br.  

początek 
współpracy:  

listopad 2012 

zakończenie 
wspólnych 

działań  - do  
30 czerwca 2013 

konkurs grantowy 
"Aktywna biblioteka" 

konieczny 
zatwierdzony plan, 

nieobligatoryjne 

konieczny 
zatwierdzony plan, 

nieobligtoryne 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

nabór od września 
2012  

przyznanie   
grantów  

bibliotekom 

biblioteki 
realizują  
projekty 

mikrogranty "Podaj dalej" 
zobowiązanie  

w umowie 
uczestnictwa 

zobowiązanie  
w umowie 

uczestnictwa 

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 

nabór w trybie 
ciągłym od  
1 lipca br. 

realizacja spotkań 
realizacja spotkań 

najpóźniej do  
31 sierpnia  2013 

prezentacja Planu na 
posiedzeniu Rady Gminy 

zobowiązanie  
w umowie 

uczestnictwa 
nieobligatoryjne 

wsparcie ze strony 
FRSI –  poradnik o 

wystąpieniach 
publicznych - do 

końca czerwca  br. 

 - 

prezentacja planu 
powinna się odbyć 

po ukończeniu 
warsztatów 

planowania rozwoju 
biblioteki  

 - 

oznaczenie biblioteki 
zobowiązanie Gminy 

w umowie 
uczestnictwa 

nieobligatoryjne 

wsparcie ze strony 
FRSI – poradnik i 
darmowy system 

identyfikacji 
wizualnej – dostępny 

w sierpniu br.  

 -  do końca 2012 r.  - 



 
 
 
 
Pytania? Trudność z obsługą 
Wirtualnego Segregatora?  
 
Zapraszamy do kontaktu, w dni powszednie  
w godzinach 10.00-16.00 
INFOLINIA PRB 
022 579 17 39 
www.biblioteki.org 
 
 
marzena.szewczyk@frsi.org.pl  
 
dorota.kostowska@frsi.org.pl 
 

 

http://www.biblioteki.org/
mailto:marzena.szewczyk@frsi.org.pl
mailto:dorota.kostowska@frsi.org.pl

