
Wykorzystajmy potencjał lokalnych bibliotek

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.
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» Wykluczenie informacyjne w Polsce na tle 
krajów UE

MIESZKAŃCY 

UNIA 
EUROPEJSKA POLSKA

MIESZKAŃCY 
KORZYSTAJĄCY 
Z INTERNETU 

GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

POSIADAJĄCE 
DOSTĘP DO 
INTERNETU

56% 44%

60% 48%



» Wykluczenie informacyjne w Polsce – wieś 
i miasto

MIESZKAŃCY 

DUśE MIASTA WIEŚ

MIESZKAŃCY 
KORZYSTAJĄCY 
Z INTERNETU 

GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

POSIADAJĄCE 
DOSTĘP DO 
INTERNETU

56% 31%

56% 36%



» Wykluczenie informacyjne - przyczyny

» Główna przyczyna braku dostępu do 
Internetu w polskich domach –
brak takiej potrzeby 
(45% gospodarstw domowych)(45% gospodarstw domowych)

» Rośnie udział osób, dla których barierą 
w dostępie do Internetu jest 
brak odpowiednich umiejętności –
23%



» Umiejętności posługiwania się Internetem

MIASTO WIEŚ

Używanie wyszukiwarki internetowej 55 36

Wysyłanie e-maila z załącznikami 43 23

Udział w czatach, grupach dyskusyjnych 27 17

Telefonowanie ze pomocą Internetu 19 8

Używanie programów do wymiany plików filmowych, 
muzycznych, etc.

15 7

Tworzenie strony internetowej 8 5

Poszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 17 8

Niedopuszczanie do komputera wirusów i programów 
szpiegujących

17 6



Udostępnienie technologii informacyjno-
komunikacyjnych

Wsparcie dla osób korzystających z ICT

» Walka z wykluczeniem cyfrowym



» Potencjał bibliotek

Sieć polskich bibliotek publicznych: 
8489 placówek
» 78% placówek na wsi i w małych miastach

» 9600 bibliotekarzy, 96% to kobiety

MOCNE 
STRONY

» 41% posiada wykształcenie wyŜsze, 
96% regularnie korzysta z komputera

» Pozytywny wizerunek bibliotekarzy, 
cieszą się zaufaniem, są postrzegani jako 
wiarygodni (90%)

» Biblioteka – miejsce dostępne dla 
kaŜdego (darmowe) – przeciętnie 
odwiedzana przez 33 osoby dziennie



» Potrzeby mieszkańców

Mieszkańcy małych miejscowości potrzebują:

» przyjaznego miejsca spotkań bez alkoholu

» moŜliwości uczestniczenia w: » moŜliwości uczestniczenia w: 

- pokazach filmowych

- spotkaniach z pisarzami, 
muzykami

- kółkach hobbystycznych

źródło: badania FRSI



» Kierunek zmian

„Stwórzmy biblioteki bardziej atrakcyjne, 
wtedy same się obronią i będą w stanie wtedy same się obronią i będą w stanie 
same znaleźć dla siebie miejsce w tej 

jakby nie było coraz ciaśniejszej 
przestrzeni związanej z kulturą.”

(badania FRSI, przedstawiciel władz gminy z woj. śląskiego)



» Kierunek zmian

„Czasami czuję, Ŝe i ja bym odmłodniała, 
gdyby to miejsce się zmieniło, Ŝe bym gdyby to miejsce się zmieniło, Ŝe bym 

stawała się piękniejsza razem z nim (...) 
jak patrzę na tę bibliotekę, to czuję się 

nieraz tak zakurzona jak i ona.”
(badania FRSI, bibliotekarka z woj. mazowieckiego)



Konieczne inwestycje w: 

infrastrukturę

nowoczesne technologie

kompetencje ludzi

» Potrzeby bibliotek

kompetencje ludzi



BIBLIOTEKARZE  I UśYTKOWNICY 

» Cele Programu Rozwoju Bibliotek

BIBLIOTEKI W MAŁYCH 
MIEJSCOWOŚCIACH LEPIEJ ZASPOKAJAJĄ 

POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
1

BIBLIOTEKARZE  I UśYTKOWNICY 
BIBLIOTEK KORZYSTAJĄ 

Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

BIBLIOTEKI  PEŁNIĄ WAśNĄ ROLĘ 
W ROZWOJU MIESZKAŃCÓW, LOKALNYCH 

SPOŁECZNOŚCI  I CAŁEGO KRAJU

2

3



» O Programie w liczbach 

» lata 2009-2013

» 2 rundy

» 32 mln USD od Fundacji Billa i Melindy Gates i Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności

Adresaci @plikujący Uczestnicy DocelowoAdresaci @plikujący Uczestnicy 
I rundy

Docelowo

Gminy

(wiejskie, miejsko-
wiejskie, miejskie 
do 20 tys. mieszk.)

2 300 955
(ok. 40%)

610 1 120

Placówki 
biblioteczne

6 600 2 902
(ok. 40%)

1 865 3 350



» I runda Programu

» 1865 placówek 
bibliotecznych 
z 610 gmin z 610 gmin 
w I rundzie 
Programu 

» W styczniu 2011 nabór do 
II rundy



OBSZARY  
PROGRAMU
OBSZARY  
PROGRAMU



» Obszary Programu Rozwoju Bibliotek

Cykl 
praktycznych 

szkoleń

Wzmocnienie 
systemu 
bibliotek 

Dostawy 
sprzętu do 
bibliotek

Promocja 
bibliotek



» Dostawy sprzętu do bibliotek

1300 bibliotek otrzymało: 
ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i 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 

ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami

Dodatkowo do wszystkich bibliotek uczestniczących 
w Programie (1865 placówek) zostały dostarczone aparaty cyfrowe



» Pierwsza dostawa sprzętu – MUSZKOWO 
(22 lutego)



» Warsztaty planowania rozwoju biblioteki 
i szkolenia informatyczne

Trwają warsztaty planowania 
rozwoju biblioteki
dla ponad 1800 osób 
(77 grup szkoleniowych)

Trwają szkolenia 
informatyczne informatyczne 
dla prawie 1300 osób



Przestrzeń dla 
mieszkańców 
z inicjatywą

OBSZARY 

Miejsce dla 
młodych

Miejsce bez barier –
usługi dla seniorów 

i osób 
niepełnosprawnych

Miejsce promocji
kultury

» Nowe funkcje bibliotek 

OBSZARY 
SPECJALIZACJI 

BIBLIOTEKIWiedza na 
wyciągnięcie ręki 
– łatwy dostęp 

do zbiorów 
bibliotecznych

Informacje 
lokalne –

jak je zbierać 
i upowszechniać?

Multimedia 
i nowoczesna 
komunikacja

Miejsce dla 
obywateli: 

e-administracja



» Popularyzacja bibliotek

Kampania społeczna na rzecz bibliotek
Wystawa „Biblioteka. Miejsce czytania, 
miejsce działania” w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie

Spoty w siedmiu stacjach telewizyjnych 
przez sześć tygodni

Kampania reklamowa na autobusach PKSKampania reklamowa na autobusach PKS

Konkurs internetowy „Spotkajmy się 
w bibliotece” 

Portal www.biblioteki.org

Strona PRB na Facebooku

Biuletyn PRB rozsyłany do ok. 3500 
prenumeratorów (16 wersji regionalnych)



» Spot promujący biblioteki



» Popularyzacja bibliotek

Regionalne Partnerstwa na rzecz 
Rozwoju Bibliotek 

porozumienia z wojewodami 
i marszałkami podpisane 
w 15 województwach

Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju 
Bibliotek  

z udziałem burmistrza lub wójta, a takŜe 
innych reprezentantów władz lokalnych, 
dyrektorów szkół, dyrektorów bibliotek, 
liderów społeczności lokalnej, 
miejscowych przedsiębiorców



urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, 

» Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek

m.in. Jerzy Baczyński, Jerzy Buzek, Jacek i Hanna 
Fedorowiczowie, Julia Hartwig, Jerzy Hausner, 
Andrzej Seweryn, GraŜyna Staniszewska, Anna 
StreŜyńska, Wisława Szymborska, Olga 
Tokarczuk, Andrzej Wajda, Krystyna 
Zachwatowicz

KRAJOWE 
PARTNERSTWO

urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, 
biblioteka wojewódzka, kluczowe instytucje 

kultury, szkoły wyŜsze, organizacje pozarządowe 
w regionie, izby gospodarcze

burmistrz lub wójt, inni reprezentanci władz 
lokalnych, dyrektorzy szkół, dyrektorzy bibliotek, 

liderzy społeczności lokalnych, miejscowi 
przedsiębiorcy

REGIONALNE 
PARTNERSTWA

KOALICJE 
GMINNE 



» Partnerzy Programu Rozwoju Bibliotek

Wojewodowie i Marszałkowie:
województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, 

wielkopolskie, zachodniopomorskie



Grupa TP SA uruchomiła program „Biblioteki z Internetem 
TP” – polegający na bezpłatnym podłączeniu do Internetu 
wszystkich bibliotek gminnych w Polsce

Do końca maja ponad 2600 placówek bibliotecznych 
podłączonych do Internetu (informacja ogłoszona 
podczas konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej)

» Internet w bibliotekach

podczas konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej)



3 300

» Wyzwanie

3 350

BIBLIOTEKI 
W ZASIĘGU PRB 
W 2013 ROKU 

BIBLIOTEKI POZA 
ZASIĘGIEM PRB 
W 2013 ROKU 

3 300

w tym placówki nieposiadające 
obecnie komputerów 

z publicznym dostępem do 
Internetu

1 340

3 350

w tym placówki nieposiadające 
obecnie komputerów 

z publicznym dostępem do 
Internetu

1 310



www.biblioteki.org

www.frsi.org.pl


