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Backgrounder 

 Warszawa, 31 stycznia 2011 roku 
 

DRUGA RUNDA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK 

 

1) Kto moŜe przystąpić do programu? 

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych znajdujących się  

na wsiach i w małych miastach - we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich 

gminach wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, które liczą do 20 tys. 

mieszkańców. W całym kraju takich bibliotek jest ponad 6500. Część z nich – 

prawie 1900 bibliotek z 610 gmin – bierze juŜ udział w I rundzie programu. 

 

Do I rundy programu najwięcej bibliotek zakwalifikowało się z województwa warmińsko-

mazurskiego – ponad 70% uprawnionych. Teraz kolejne biblioteki z całego kraju mogą do 

Województwo 

Biblioteki  
na wsiach  
i w małych 

miastach ogółem 

Biblioteki  
w I rundzie 

Gminy 
uprawnione do 

udziału  
w II rundzie 

Biblioteki 
uprawnione  
do udziału  

w II rundzie 

dolnośląskie 500 144 107 356 

kujawsko-pomorskie 347 167 73 180 

lubelskie 509 135 149 374 

lubuskie 217 154 26 63 

łódzkie 415 26 155 389 

małopolskie 637 212 121 425 

mazowieckie 691 106 260 585 

opolskie 287 88 51 199 

podkarpackie 613 130 123 483 

podlaskie 212 61 82 151 

pomorskie 233 72 74 161 

śląskie 418 129 103 289 

świętokrzyskie 255 60 77 195 

warmińsko-mazurskie 266 190 28 76 

wielkopolskie 597 147 164 450 

zachodniopomorskie 312 52 90 260 
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programu dołączyć. Najwięcej bibliotek, które mogą zostać przyjęte, jest na 

Mazowszu – prawie 600. Z kolei z województwa łódzkiego o przyjęcie do programu 

moŜe starać się ponad 90% placówek.  

 

2) Jakie są podstawowe zasady programu? 

 W programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne niezaleŜnie od swojej 

formy organizacyjnej, tzn. samodzielne, połączone z inną instytucją  

(np. z gminnym ośrodkiem kultury czy szkołą), działające w strukturze urzędu 

gminy, posiadające status instytucji kultury, nieposiadające statusu instytucji 

kultury. 

 

 W programie uczestniczą gminne biblioteki publiczne wraz ze wszystkimi 

swoimi filiami.  

 

 Biblioteka moŜe wziąć udział w programie jako Biblioteka Wiodąca lub jako 

Biblioteka Partnerska. Biblioteka Wiodąca uzyska z programu więcej korzyści, 

ale teŜ będzie mieć więcej zobowiązań. Biblioteka Partnerska będzie miała mniej 

zobowiązań, ale i mniej rozbudowaną - w porównaniu z Bibliotekami Wiodącymi - 

ofertę wsparcia.  

 

 Podstawową zasadą programu jest partnerstwo, dlatego kaŜda Biblioteka 

Wiodąca będzie współpracowała w programie z trzema Bibliotekami 

Partnerskimi. Takie partnerstwo biblioteki będą musiały utworzyć juŜ na etapie 

rekrutacji, aby wspólnie przystąpić do programu. Następnie biblioteki naleŜące do 

partnerstwa będą współpracować ze sobą na kaŜdym etapie programu.  

 

 Biblioteki do 31 marca będą musiały złoŜyć wnioski. Opiszą w nich aktywności, 

którymi chciałyby się pochwalić oraz nieinwestycyjne działania gminy związane  

m.in. z kulturą. Następnie wnioski zostaną ocenione przez komisję – do programu 

zakwalifikują się te biblioteki, które zdobędą najwięcej punktów. 

 

 Umowę udziału w programie zawierają trzy strony: Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, biblioteka i urząd gminy.  

  

3) Co zyskają biblioteki? 

 Biblioteki zostaną wyposaŜone w sprzęt informatyczny: komputery, 

laptopy, drukarki, projektory multimedialne. Rodzaj dostarczonego sprzętu 

będzie zaleŜał od tego, czy biblioteka posiada juŜ komputery dostępne dla 

uŜytkowników, poniewaŜ podstawową zasadą programu jest dostarczanie 

sprzętu informatycznego tam, gdzie go nie ma. Ponadto liczba i rodzaj 

sprzętu będą zaleŜały od tego, czy biblioteka pełni w programie rolę Wiodącej czy 

Partnerskiej oraz czy jest biblioteką gminną czy filią. 
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 Na otrzymanych komputerach będzie zainstalowany system Windows 7 

(przekazany bezpłatnie przez Microsoft) z szeregiem innych programów  

(np. programem antywirusowym czy komunikatorem internetowym).  

 Bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń: 

warsztacie planowania rozwoju biblioteki, szkoleniach informatycznych  

i szkoleniach specjalistycznych.  

 Podczas dziesięciodniowego warsztatu planowania rozwoju biblioteki 

pracownicy bibliotek dowiedzą się, jak zaprojektować ofertę swoich placówek, aby 

stała się dla mieszkańców jeszcze bardziej atrakcyjna. Na zakończenie opracują 

kilkuletni plan rozwoju biblioteki, a na wymienione w nim działania będą mogli 

pozyskać dofinansowanie w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.  

 Szkolenia informatyczne będą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi 

komputera. Pracownicy bibliotek dowiedzą się, jak w pełni wykorzystywać 

dostarczony sprzęt i jak swoje umiejętności przekazywać mieszkańcom –  

np. poprzez kursy komputerowe dla seniorów.  

 Szkolenia specjalistyczne pozwolą bibliotekarkom i bibliotekarzom na 

poszerzenie oferty ich placówek. Biblioteki – w zaleŜności od zapotrzebowania 

ze strony mieszkańców – będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu  

e-administracji, multimediów i nowoczesnej komunikacji czy usług dla seniorów.  

 Biblioteki nawiąŜą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, które 

podpowiedzą, jak zorganizować klub filmowy, jak zachęcać do współpracy 

miłośników lokalnej historii czy poprowadzić zajęcia dla najmłodszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteki, które uczestniczą w I rundzie programu, otrzymały ponad 

1400 komputerów z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007, prawie 1300 

urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie  

w jednym urządzeniu), ponad 240 drukarek A3, ponad 150 laptopów  

i projektorów multimedialnych z ekranami, prawie 1900 aparatów cyfrowych. 

Ponad 1800 bibliotekarek i bibliotekarzy ukończyło warsztat planowania rozwoju 

biblioteki, prawie 1300 osób wzięło udział w szkoleniach informatycznych,  

a ponad 1000 uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych.  

Łącznie bibliotekom na terenie całego kraju przyznano 150 grantów. Ponad 200 

placówek wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizuje projekty 

skierowane do róŜnych grup uŜytkowników – dzieci, młodzieŜy, a takŜe osób 

starszych.  
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4) Co zyskają mieszkańcy? 

 Będą mieli do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań 

i spędzania wolnego czasu. 

 Będą mogli skorzystać w bibliotece z Internetu, wysłać faks, skopiować 

potrzebne materiały, etc. 

 Uzyskają łatwiejszy dostęp do ekspertów z róŜnych dziedzin takich, jak prawo, 

rynek pracy, podatki czy zdrowie. 

 Będą mogli zdobywać nowe umiejętności - np. poprzez udział w kursach 

komputerowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 722 002 316 

Więcej informacji na stronach: www.biblioteki.org, www.frsi.org.pl 


