
Projekt realizowany 
przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

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. 

 

PROGRAM WSPIERANIA PARTNERSTW 
 

Szanowni Państwo! 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Programem wsparcia dla partnerstw! Program skierowany 

jest zarówno do bibliotek wiodących, jak i partnerskich I i II rundy PRB. Aby aplikować do programu 

prosimy o wypełnienie poniższego formularza na podstawie refleksji ze zrealizowanego spotkania 

partnerstwa Państwa biblioteki. Wskazówki dotyczące realizacji spotkania oraz aplikacji do Programu 

znajdą Państwo w scenariuszu dostępnym na stronie internetowej biblioteki.org. 
 

Podczas zgłoszenia konieczne jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*). 
 

I. Dane biblioteki 

Nazwa i adres biblioteki 

telefon 
e-mail 
Jeżeli powyższe dane nie są aktualne, kliknij w przycisk "Aktualizuj dane biblioteki" 
 

II. Lider partnerstwa w bibliotece 

Imię i nazwisko 

telefon kontaktowy 
Numer telefonu do bezpośredniego kontaktu w sprawach partnerstwa (wymagany format: xxxxxxxxx) 
Adres e-mail 
Adres, który będzie wykorzystywany do kontaktu w sprawach partnerstwa 
 

III. Po spotkaniu partnerskim 

1. Przedstaw krótko przebieg spotkania z partnerami. Wymień osoby i instytucje, które brały w nim 

udział. 
Jeżeli Wasza grupa ma już doświadczenia we współpracy, opiszcie: 
- co udało Wam się osiągnąć, 
- jakie pojawiły się trudności, 
- jakie elementy współpracy chcielibyście powtórzyć, a jakie zmienić? 
Ten punkt wypełniają te biblioteki, które zaprosiły na spotkanie dotychczasowych partnerów i z nimi wspólnie dokonały 

podsumowania współpracy. Jeśli biblioteka  zaprosiła na spotkanie nowych partnerów, nie musi uzupełniać tego podpunktu.  
 

2. Jaki jest Wasz wstępny pomysł na rozwój współpracy?  Na jakie potrzeby lub problemy 

odpowiada? 
 

3. Kogo chcecie zaprosić jeszcze do współpracy? Jakie sektory reprezentują nowi potencjalni 

partnerzy? 
 

4. Jak sądzicie, dlaczego mogą być zainteresowani włączeniem się do współpracy? Jakie korzyści 

mogą uzyskać ze współpracy z Wami? 
 

Dziękujemy za wypełnienie formularza partnerstwa. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymają Państwo na 

podany adres e-mail. 

http://www.biblioteki.org/

