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PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
Podobnie jak w latach ubiegłych zasadnicza działalność Fundacji obejmowała
realizację Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa
i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program
Rozwoju Bibliotek ma na celu trwałą modernizację gminnych bibliotek publicznych
w Polsce, które stają się wielofunkcyjnymi ośrodkami dostępu do informacji,
wiedzy, edukacji i kultury, miejscami spotkań i pobudzania aktywności społecznej.
Dostarczają lokalnym społecznościom usługi dostosowane do ich potrzeb
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT). Program, wdrażany od 2009 roku, składa się z czterech komponentów:
(i) wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny; (ii) szkolenia dla bibliotekarzy;
(iii) wzmacnianie instytucji środowiska bibliotecznego; (iv) promocja bibliotek.
Łączny budżet Programu Rozwoju Bibliotek wynosi 33,2 mln USD. W Programie
uczestniczy 3 808 placówek bibliotecznych (bibliotek gminnych wraz z filiami)
z 1 256 gmin wiejskich i małych miast z całej Polski. To niemal 60% wszystkich
placówek bibliotecznych położonych na tych obszarach. Biblioteki dołączały
do Programu w trzech rundach naboru:
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Poniżej przedstawiamy wybrane działania podjęte w 2014 roku adresowane
do bibliotek uczestniczących w trzeciej rundzie Programu:

—— trenerzy Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL”
w marcu zakończyli prowadzone od września 2013 roku 10-dniowe warsztaty
planowania rozwoju biblioteki (trenerzy Stowarzyszenia „CAL” prowadzili
warsztaty także w poprzednich rundach). Zajęcia obejmowały m.in. definiowanie roli biblioteki w środowisku lokalnym, diagnozę potrzeb społeczności,
określenie misji biblioteki i opracowanie planu jej działań. Były realizowane
w formie pięciu 2-dniowych spotkań organizowanych co miesiąc. Pomiędzy
zajęciami uczestnicy wykonywali zadania związane z przygotowaniem planu
rozwoju biblioteki za pomocą narzędzia online. Podobnie jak w poprzednich
rundach tematami modułów warsztatowych były: biblioteka – miejsce
społeczne (planowanie i zarządzanie zmianą w instytucji, rozwój zespołu,
angażowanie społeczności lokalnej); biblioteka – miejsce rozpoznawania
zasobów i potrzeb społecznych; biblioteka – miejsce edukacji w każdym wieku;
biblioteka – miejsce współpracy; biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju
i zmiany społecznej. Ogółem w 150 szkoleniach uczestniczyło 658 osób
– bibliotekarzy z bibliotek gminnych, przedstawicieli partnerów bibliotek, bibliotek wojewódzkich, a także bibliotekarzy z pierwszej rundy Programu, którzy
dzielili się swoimi doświadczeniami. Efektem warsztatów są plany rozwoju
bibliotek na najbliższe trzy lata. Wszystkie biblioteki uczestniczące w trzeciej
rundzie opracowały swoje plany, które zostały zaakceptowane przez trenerów.
—— 	Także w marcu zakończyła się realizacja 5-dniowych szkoleń informatycznych,
prowadzonych na podstawie programu i podręcznika zaktualizowanego przez
eksperta Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Tak jak
w poprzednich rundach, szkolenia były organizowane przez wojewódzkie
biblioteki publiczne w ich salach komputerowych wyposażonych w ramach
Programu, a trenerami byli pracownicy działów informatycznych lub szkoleniowych bibliotek wojewódzkich. Każdy z 31 trenerów, z których większość
szkoliła uczestników poprzednich rund, ukończył szkolenie online na temat
nowych ćwiczeń dla bibliotekarzy w związku z aktualizacją programu szkoleń.
Program szkolenia składał się z pięciu modułów: pierwsze kroki z komputerem, przygotowywanie materiałów multimedialnych, programy użytkowe,
tworzenie i wykorzystywanie prezentacji, wsparcie techniczne i organizacyjne.
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Ponadto w trzeciej rundzie został wprowadzony moduł dla zaawansowanych
na temat przestrzeni dyskowej serwerów, pakietów biurowych online oraz
zaawansowanych narzędzi pakietu Microsoft Office. Łącznie w szkoleniach
informatycznych uczestniczyło 457 bibliotekarzy.
—— 	Wiosną został rozstrzygnięty konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”.
Dofinansowanie w średniej wysokości 4 500 PLN otrzymały 82 projekty
bibliotek. Najwięcej projektów było skierowanych do dzieci i seniorów, czyli
najliczniejszych grup użytkowników bibliotek. Tematyka projektów obejmowała m.in. warsztaty fotograficzne powiązane z kultywowaniem tradycji
i dokumentowaniem twórczości poprzednich pokoleń, organizowanie warsztatów i kącików zabawowych dla najmłodszych oraz ich rodziców, zajęcia
informatyczne

dla

seniorów.

Realizacja

projektów

zakończyła

się

we wrześniu. Operatorem konkursu jak w poprzednich rundach Programu
była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
—— 	Między kwietniem a czerwcem uczestnicy trzeciej rundy Programu
brali udział w 3-dniowych szkoleniach tematycznych w ramach programu
„Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Szkolenia te były nieobligatoryjne,
a biblioteki zgłaszały się w oparciu o wcześniejszą diagnozę potrzeb swojego
środowiska lokalnego pod kątem czterech grup użytkowników: (i) dzieci
i rodziców (realizatorem była Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego,
pracowała z 70 bibliotekami); (ii) młodzieży (Fundacja Civis Polonus,
30 bibliotek); (iii) osób dorosłych (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 35 bibliotek) oraz (iv) osób starszych i niepełnosprawnych (Fundacja
TUS, 20 bibliotek). Każda z organizacji przygotowała także dla uczestników
pakiet materiałów edukacyjnych. Omawiane były również możliwe źródła
finansowania dla działalności biblioteki skierowanej do wymienionych wyżej
grup mieszkańców. Łącznie w szkoleniach tematycznych wzięło udział
505 osób (najwięcej w temacie „Dzieci i rodzice w bibliotece”). Po szkoleniach
organizacje poprzez doradztwo telefoniczne, mailowe i wizyty na miejscu
pomagały bibliotekarzom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz
wdrożyć projekty modelowe dotyczące poszczególnych grup mieszkańców.
Projekty te opisane są na portalu www.labib.pl.
Ponadto bibliotekarze otrzymali materiały pomagające im lokalnie promować usługi dla mieszkańców (np. szablon ulotki, przewodnik po zasobach
internetowych). Duży sukces promocyjny odniosła Fundacja TUS, która
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wyprodukowała dwa spoty reklamowe promujące uczestnictwo osób
starszych i osób niepełnosprawnych w życiu biblioteki, emitowane nieodpłatnie

https://www.youtube.com/watch?v=0Sa
w telewizji publicznej i dostępne na portalu YouTube: Osoba
starsza

https://www.youtube.com/watch?v=0SamEXqjB_g

https://www.youtube.com/watch?v=f1bUp8Ze5Pk
w bibliotece, Osoba
niepełnosprawna w bibliotece.

W ramach utrwalania zmian, które zaszły w bibliotekach uczestniczących
w Programie Rozwoju Bibliotek, w 2014 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

—— program wsparcia dla partnerstw lokalnych objął 31 bibliotek z pierwszej
i drugiej rundy, które otrzymały pogłębione wsparcie w rozwoju współpracy
partnerskiej. Kolejne 31 uczestników trzeciej rundy Programu otrzymało
wsparcie w budowaniu partnerstw. Operatorem tego działania było
Stowarzyszenie „CAL”.
—— Biblioteki z pierwszej i drugiej rundy zorganizowały we współpracy z animatorami Stowarzyszenia „CAL” spotkania partnerstw, podczas których
dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć oraz wyboru kierunków
strategicznych na najbliższe lata na podstawie diagnozy potrzeb społeczności
lokalnej. W większości przypadków partnerzy zdecydowali się na rozszerzenie
grupy współpracujących (m.in. o lokalny biznes, grupy nieformalne) i podjęcie
nowych aktywności w ramach partnerstwa. W sierpniu i wrześniu odbyły się
wizyty studyjne dla zespołów partnerstw bibliotecznych w celu zapoznania
się działalnością modelowych, dobrze prosperujących partnerstw. Z kolei
w programie budowania partnerstw dla bibliotek z trzeciej rundy bibliotekarze
przeprowadzili spotkania konstytuujące partnerstwa w ramach realizacji
projektów dofinansowanych w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.
Następnie odbyły się spotkania poświęcone analizie osiągnięć i efektywności
partnerstwa oraz przyszłej współpracy przy realizacji celów strategicznych
ważnych dla lokalnej społeczności.
W sierpniu ogłoszono wyniki konkursu dla najbardziej aktywnych partnerstw.
Spośród 10 zgłoszeń komisja wybrała trzy najbardziej wyróżniające się
biblioteki: w Luzinie, Pieszycach i Rzeczniowie, które otrzymały możliwość
nagrania profesjonalnego klipu promującego ich partnerstwo biblioteczne.
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We wrześniu eksperci Stowarzyszenia „CAL” ukończyli przygotowywanie
http://www.biblioteki.org/podrecznikpartnerstw/
podręcznika budowania partnerstw. Publikacja składa się z dwóch części:
(i) poświęconej współpracy trójsektorowej, formom tej współpracy i jej
instytucjonalizacji oraz (ii) części dotyczącej procesu budowania i rozwijania
partnerstw (teoria, narzędzia, studia przypadków bibliotek prowadzących
działalność partnerską). Podręcznik zawiera także opisy najlepszych praktyk
we współpracy międzynarodowej bibliotek. Jest dostępny w formie aplikacji
multimedialnej, natomiast w formie ulotki z płytą CD był dystrybuowany
wśród uczestników V Kongresu Bibliotek.
—— W styczniu zakończyły się 2-dniowe szkolenia z zakresu prowadzenia
spotkań i pracy z grupami „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?” oferowane bibliotekarzom i ich partnerom lokalnym od czerwca 2013 roku. Szkolenia te były
prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, które w ramach Programu prowadziło również szkołę trenerską
dla bibliotekarzy (część szkoleń współprowadzili absolwenci tej szkoły).
Podczas szkoleń uczestnicy m.in. poznali i ćwiczyli w praktyce różne formy
pracy z grupami (np. burza mózgów, dyskusja moderowana, open space,
world cafe) oraz określali kluczowe czynniki warunkujące udane spotkanie.
W szkoleniach mogły brać udział całe zespoły pracowników bibliotek – istotną
grupę uczestników stanowili pracownicy filii oraz osoby, które nie brały
udziału w innych szkoleniach Programu Rozwoju Bibliotek. Łącznie przeszkolono 786 osób. Bezpośrednio po szkoleniach bibliotekarze przeprowadzili
blisko 600 spotkań z wykorzystaniem poznanej metodologii. Materiały
związane z tym elementem Programu są dostępne na specjalnej podstronie
portalu www.biblioteki.org.
—— FRSI we współpracy ze Stowarzyszeniem (obecnie Fundacją) „Szkoła
Liderów” przeprowadziła pilotażowy program szkoleń z przywództwa dla
dyrektorów bibliotek. 27 uczestników poznało m.in. sposoby motywowania
i rozwijania członków zespołu, angażowania ludzi z otoczenia biblioteki
(np. wolontariuszy), a także poszerzyło wiedzę o przepisach i rozwiązaniach
prawnych związanych z konkretnymi pomysłami na zarządzanie biblioteką
i realizacją jej wizji. Ponadto uczestnicy korzystali z coachingu indywidualnego
i grupowego. Było to dla większości nowe doświadczenie, które zostało przez
uczestników

wysoko

ocenione:

pozwoliło
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ustalić

priorytety

celów,

uświadomiło znaczenie analizowania swojego stylu zarządzania w rozwoju
własnym i zespołu biblioteki. Refleksje uczestników pilotażu zostały zebrane
w krótkimhttps://www.youtube.com/watch?v=2CVvlY2LA-Q
filmie dostępnym na kanale YouTube. Szkolenia z przywództwa
będą oferowane szerszej grupie bibliotekarzy w 2015 roku.
—— W 2014 roku FRSI przeprowadziła blisko 50 webinariów – interaktywnych
spotkań online na żywo dla dużych grup osób, w których wzięło udział
łącznie ponad 5 000 osób. Prowadzimy je z użyciem platformy
www.clickmeeting.pl. Stosowanie tej metody pozwala dotrzeć do szerokiego
grona użytkowników, którzy mają możliwość szkolenia się bez wyjeżdżania
z domu i mogą wracać do treści w dowolnym czasie (repozytorium z nagraniami jest dostępne na portalu Programu Rozwoju Bibliotek). Tematyka
webinariów jest zróżnicowana i dotyczy zarówno komponentów Programu
Rozwoju Bibliotek (np. programu grantowego czy wsparcia dla partnerstw
lokalnych), a także kwestii związanych z funkcjonowaniem bibliotek:
rzecznictwem, zarządzania zespołem, ochroną danych osobowych, stosowaniem narzędzi ICT. Nagrania webinariów są sukcesywnie udostępniane
http://www.biblioteki.org/pl/
na portalu biblioteki.org orazhttps://www.youtube.com/user/bibliotekiorg
na kanale YouTube.
—— W ramach projektu „Kierunek: biblioteka” 101 placówek bibliotecznych wdrożyło system identyfikacji wizualnej bibliotek w przestrzeni lokalnej. Realizatorem
projektu było Stowarzyszenie „Odblokuj”. System identyfikacji został opracowany w 2012 roku w ramach Programu przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki
Użytkowej. Elementy systemu (np. kierunkowskazy, tablice informacyjne) mają
promować usługi biblioteczne w przestrzeni gminy oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z oferty bibliotek. Każda placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 1 800 PLN na zakup
i wdrożenie systemu w swoich placówkach wraz
ze wsparciem konsultanta w przygotowaniu
projektu technicznego. Produkcja poszczególnych
elementów systemu była najczęściej zamawiana
przez biblioteki w lokalnych drukarniach i firmach
poligraficznych. Montowaniu nowego oznakowania
towarzyszyły często zmiany w sposobie ustawienia mebli czy malowanie elewacji. Pierwsze efekty
projektu

zostały

zaprezentowane

w

czasie

V Kongresu Bibliotek. Dokumentacja techniczna,
zdjęcia i informacje z wdrożeń systemu są
zamieszczane przez bibliotekarzy na portalu
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dy z Hańska i Kosakowa.

W 2014 roku Fundacja kontynuowała także działania na rzecz rozwoju instytucji
środowiska bibliotecznego:
—— Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach realizacji strategii
opracowanej wcześniej dzięki wsparciu Programu opracowało i wdrożyło
koncepcję badania efektywności bibliotek z wykorzystaniem specjalnego
oprogramowania służącego zbieraniu danych statystycznych i obliczaniu
wskaźników efektywności bibliotek. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło
szkolenia dla przedstawicieli bibliotek odpowiedzialnych za gromadzenie
i analizę statystyk.
—— W lutym zakupiony został dodatkowy sprzęt komputerowy dla Biblioteki
Narodowej. 20 laptopów wraz z oprogramowaniem wzmocni możliwości pracowni szkoleniowej, w której kursy dla bibliotekarzy – w formule stacjonarnej
oraz e-learningowej – realizuje Zakład Edukacji Bibliotecznej i Dokumentacyjnej
(ZEBiD), dział szkoleniowy Biblioteki Narodowej. Nowy sprzęt rozszerzy
możliwość organizowania m.in. szkoleń wymagających sprzętu o dużej
wydajności (np. szkolenia z digitalizacji) oraz najnowszego oprogramowania.
—— W czerwcu zakończyły się umowy pomiędzy FRSI a wojewódzkimi bibliotekami
publicznymi. Biblioteki zakończyły realizację projektów edukacyjnych
dla bibliotekarzy gminnych na podstawie szkoleń i innych zasobów wypracowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Ich tematyka dotyczyła
m.in. korzystania z nowych technologii w działaniach bibliotek, badania
potrzeb społeczności, rzecznictwa, aranżacji przestrzeni biblioteki, prowadzenia
spotkań czy pracy z niepełnosprawnymi.
—— W październiku odbyło się szkolenie dla trenerów IT z bibliotek wojewódzkich,
którzy prowadzili szkolenia informatyczne w ramach Programu. Obejmowało
ono zagadnienia dotyczące przekazywania lokalnym bibliotekarzom wiedzy
na temat prowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu nauki programowania,
a także wykorzystywania programów komputerowych np. do tworzenia
książki elektronicznej, komiksu czy plakatu interaktywnego, a także pracy
w technologii cloud computing oraz przygotowania szkoleń z wykorzystaniem tabletów. Szkolenie było prowadzone przez trenerów Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
—— FRSI kontynuowała realizację programu liderskiego „LABiB”, którego
celem jest wspieranie aktywnych bibliotekarzy we wdrażaniu i wymienianiu
się doświadczeniami i nowatorskimi pomysłami na działalność bibliotek
oraz inspirowanie innych za pomocą portalu społecznościowego
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www.labib.pl. W 2014 roku grupa uczestników sieci LABiB została rozszerzona
do 51 osób, w tym wolontariuszy i współpracowników bibliotek. Odbyły się
dwa zjazdy członków „LABiB” – podczas majowego spotkania nowi uczestnicy
rozpoczęli prace nad indywidualnymi planami rozwoju, a w trakcie październikowego zjazdu planowano dalszy rozwój sieci „LABiB”. Członkowie sieci
„LABiB” powołali sześć grup roboczych, które będą propagować dobre
praktyki w różnych obszarach działalności bibliotek, m.in. w animacji
społecznej jako narzędziu do współpracy bibliotekarzy z mieszkańcami,
w fundraisingu i różnych formach współpracy bibliotek z biznesem, we wspieraniu środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi ICT,
w gromadzeniu danych statystycznych i używania ich w rzecznictwie.
W kwietniu została uruchomiona druga edycja konkursu „Strefa eksperymentu”,
w ramach którego wybrani członkowie sieci przygotowali i testowali
w bibliotekach nowatorskie rozwiązania związane z działalnością placówek.
Promowane było uczenie się przez działanie oraz stała refleksja nad przebiegiem eksperymentu ze wsparciem coachów z Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych „ę” a także bibliotekarzy, którzy za pośrednictwem portalu
www.labib.pl komentowali działania eksperymentatorów.
Portal www.labib.pl przekroczył liczbę 1 800 zarejestrowanych użytkowników,
którzy opublikowali już ponad 400 inspiracji.
—— FRSI kontynuowała realizację pilotażu przedsięwzięcia „Strefa innowacji”,
w którym biblioteki inicjują, testują i upowszechniają innowacje społeczne
odpowiadające na konkretne, lokalne potrzeby. W fazie pilotażowej uczestniczyły trzy biblioteki z Programu Rozwoju Bibliotek: placówki z Grodziska
Mazowieckiego, Jarocina i Wieliczki oraz dwie biblioteki z większych miejscowości: Oświęcimia i Piekar Śląskich. Zespoły Stref opracowały 3-letnie plany
rozwoju Strefy, a następnie aplikowały o granty w wysokości 15 000 PLN
na realizację wybranych działań zawartych w planach. Przykładowe aktywności
to lokalny portal informacyjny umożliwiający mieszkańcom zgłaszanie
problemów i pomysłów na ich rozwiązywanie, „pogotowie projektowe”
oferujące organizacjom i instytucjom pomoc w opracowywaniu projektów
i składaniu wniosków o dofinasowanie, radio internetowe czy laboratorium
nowych technologii dla dzieci i młodzieży. Między wrześniem a listopadem
biblioteki we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”
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przeprowadziły diagnozę problemów mieszkańców w formie „generatora
pomysłów” – plenerowych spotkań oraz 12-godzinnego warsztatu, w trakcie
którego przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji tworzyli projekty
działań odpowiadających na zidentyfikowane problemy. Wybrane projekty
są obecnie realizowane przez Strefy.
W trzecim kwartale 2014 r. przeprowadziliśmy rekrutację 20 bibliotek do fazy
wdrożeniowej projektu „Strefa Innowacji”. Trzyosobowe zespoły nowych
Stref wzięły udział w grudniowym spotkaniu inauguracyjnym. Cykl szkoleń
rozpocznie się w styczniu 2015 r.
—— We wrześniu rozpoczęła się realizacja wizyt studyjnych przez biblioteki
w ramach przedsięwzięcia „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz,
działaj.”, realizowanego od czerwca przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich jako element Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki mogły ubiegać
się o grant w wysokości 5 000 PLN na zorganizowanie u siebie wizyty
studyjnej dla bibliotekarzy z grupy docelowej Programu. Łącznie granty
otrzymało 51 bibliotek. Wśród kryteriów wyboru gospodarzy wizyt były
m.in. jakość prezentacji własnych dokonań z ostatnich trzech lat, tematyka
wizyty wykraczająca poza tradycyjne ramy funkcjonowania bibliotek,
wykorzystywanie

nowych

technologii,

zaangażowanie

pracowników,

partnerów i wolontariuszy biblioteki w organizację wizyty, forma umożliwiająca
aktywny udział wszystkim uczestnikom wizyty. Tematyka spotkań
obejmowała pozyskiwanie środków na realizację projektów, zarządzanie
projektami, tworzenie partnerstw, rzecznictwo i promocję działalności
bibliotek w środowisku lokalnym, architekturę bibliotek i identyfikację wizualną,
stosowanie nowych mediów w bibliotece. Realizacja wizyt zakończyła się
w grudniu. Relacje z wizyt umieszczane są systematycznie na stronie
www.sbp.pl/wizyty.
—— Kontynuowany był kurs e-learningowy dla bibliotekarzy „Login: BIBLIOTEKA”,
który prowadzi Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie we współpracy
z wykładowcami z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurs składa się z trzech modułów:
(i) „Planowanie pracy biblioteki” – e-learningowa wersja warsztatu planowania rozwoju biblioteki realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek;
(ii) „Specjalista informacji” – moduł dotyczący wykorzystania ICT w pracy
biblioteki, m.in. tworzenie stron internetowych, edukacja informacyjna
i medialna, bezpieczeństwo w Internecie oraz (iii) „Wyszukiwanie
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bez tajemnic” – na temat wyspecjalizowanych narzędzi wyszukujących
w Internecie. W 2014 roku zrealizowano dwie ostatnie edycje kursu,
w których wzięło udział 125 osób. Łącznie od początku realizacji kursu
uczestniczyło w nim ponad 800 osób. Było to działanie skierowane
do wszystkich bibliotekarzy, także tych spoza Programu.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI prowadziła także wiele działań
promocyjnych i informacyjnych oraz integrujących środowisko bibliotekarskie:

—— W dniach 20-21 października w Muzeum Historii Żydów Polskich
w Warszawie odbył się V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych
pod hasłem „Cała naprzód!”. Podobnie jak w poprzednich latach wydarzenie
było objęte patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej,
a także patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Partnerem technologicznym była firma Orange Polska,
która zapewniła uczestnikom kongresu dostęp do Internetu. Transmisja
online została przeprowadzona za pośrednictwem platformy Clickmeeting
dzięki firmie Implix.
Motywem przewodnim kongresu była partnerska współpraca. Jej różnym
aspektom poświęcono część merytoryczną złożoną z pięciu bloków warsztatowych oraz bloku prezentacyjnego – łącznie odbyły się 24 warsztaty
i prezentacje m.in. na temat inicjowania partnerstw, planowania wspólnych
działań, włączania mieszkańców w dyskusję o sprawach lokalnych, znaczenia
ryzyka i podejmowania nowatorskich działań, narzędzi technologicznych
wspierających dobrą współpracę. W sesji inauguracyjnej wzięli udział goście
specjalni: Pan Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta, Pan Tomasz
Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, Pan Grzegorz Gauden – dyrektor
Instytutu Książki, Pani Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
Uczestnikami kongresu byli zarówno bibliotekarze, jak i przedstawiciele
lokalnych organizacji i instytucji współpracujących z bibliotekami. Zostali
wyłonieni w formule konkursowej przedstawiając pomysły na wspólne
działanie. Wśród partnerów bibliotek obecnych na kongresie znaleźli się
wójtowie i burmistrzowie, pracownicy domów kultury, działacze lokalnych
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organizacji pozarządowych, nauczyciele, wolontariusze. Łącznie w kongresie
wzięło udział ponad 300 osób. Dodatkowo dzięki transmisji online sesji
plenarnej oraz bloku prezentacyjnego w kongresie mieli szansę uczestniczyć
bibliotekarze z całej Polski. Podczas kongresu po raz pierwszy zostały
wykorzystane nowoczesne metody konferencyjne: speed dating oraz unconference. W formule speed dating uczestnicy kongresu czerpali inspiracje
z rozmów z partnerami Programu Rozwoju Bibliotek – przedstawicielami
ponad 20 organizacji pozarządowych, instytucji i firm. Natomiast w ramach
sesji unconference uczestnicy sami zgłaszali tematy, wokół których następnie
odbyły się dyskusje (np. tożsamość biblioteki – tradycja i nowoczesność,
wizerunek biblioteki – kontrowersyjne reklamy, zarządzanie zespołem – jak
angażować pracowników). Odbyły się też sesje w języku angielskim z udziałem
zagranicznych gości kongresu z programów „Global Libraries” na Litwie,
Łotwie, w Mołdawii, Rumunii i Turcji, a także bibliotekarzy z Norwegii, Ukrainy
i Gruzji.
Podczas kongresu odbyło się także wręczenie nagród w III edycji konkursu
stypendialnego im. Olgi Rok, który wspiera rozwój osobisty kobiet pracujących w bibliotekach publicznych. Przyznano nagrody główne po 5 000 PLN
w dwóch kategoriach: placówki jednoosobowej i wieloosobowej oraz cztery
wyróżnienia. Stypendia wręczyły laureatkom Pani Anna Rok – pomysłodawczyni konkursu i założycielka funduszu wieczystego im. Olgi Rok oraz Pani
prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
która objęła konkurs swoim patronatem. Podwojenie kwoty nagród i wprowadzenie dwóch kategorii było możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu
PAFW.
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—— 	We wrześniu zakończyliśmy przygotowania do przebudowy portalu
biblioteki.org, m.in. opracowanie nowej koncepcji portalu i jego poszczególnych
elementów, w tym założeń technologicznych oraz stylu graficznego. Nową
wersję portalu, która zostanie uruchomiona w połowie 2015 roku,
postrzegamy jako otwarte narzędzie dla wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy
z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi (w szczególności
uczestników Programu Rozwoju Bibliotek), jako miejsce zdobywania
praktycznej wiedzy i ciekawych pomysłów na działalność bibliotek. Planujemy
wprowadzenie

nowych

funkcjonalności

(np.

kalendarza

wydarzeń)

oraz wzmocnienie powiązania z portalem labib.pl. Statystyki portalu
biblioteki.org za ostatni kwartał 2014 r. obejmują: 103 123 odwiedzin,
293 787 odsłon oraz 42 589 użytkowników.

http://www.biblioteki.org/pl/publikacje/biul

—— Kontynuowaliśmy wydawanie comiesięcznego elektronicznego biuletynu,

który jest narzędziem do komunikowania nie tylko inicjatyw prowadzonych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, ale także do inspirowania bibliotekarzy
poprzez ciekawe przykłady z innych krajów. Biuletyn dociera do blisko 5 000
odbiorców.
—— Profil Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie Facebook osiągnął liczbę 2 900
fanów – bibliotekarzy, studentów, partnerów i przyjaciół Programu (wzrost
o 600 fanów w porównaniu z rokiem 2013). Jest wykorzystywany nie tylko
do promowania Programu, ale również do zbierania opinii w ramach
prowadzonych przez Fundację działań.

W 2013 roku przedstawiciele FRSI uczestniczyli w wielu międzynarodowych
konferencjach, przede wszystkim promując rolę bibliotek i czerpiąc wiedzę
z doświadczeń innych krajów, m.in. „Next Library” w Chicago na temat funkcjonowania bibliotek wobec najnowszych trendów społecznych, biznesowych
i technologicznych; „Digital Venice” zorganizowanej w związku z objęciem
przez Włochy Prezydencji Rady Unii Europejskiej; „European Congress
on e-Inclusion. Delivering Digital Access and Skills” organizowanej w Brukseli
przez organizację Civic Agenda dla podmiotów zajmujących się szeroko
rozumianą edukacją cyfrową.
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Inne – poza Programem
Rozwoju Bibliotek –
projekty FRSI realizowane
w 2014 roku:

letyn

FRSI kontynuowała rozpoczęty w maju 2012 roku program Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności „Nowe Technologie Lokalnie”. Jego celem jest podnoszenie
wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie
wykorzystania nowych technologii w bieżącej działalności. Druga edycja projektu
zakończyła się w czerwcu 2014 roku, a trzecia jest realizowana od lipca 2014 r.
Projekt obejmuje działania lokalne i ogólnopolskie. Działania o charakterze
lokalnym to m.in. specjalistyczne szkolenia dla wybranej grupy organizacji
pozarządowych oraz dotacje na zakup sprzętu, oprogramowania i usług ICT
(przyznano 13 grantów o łącznej wartości ok. 52 000 PLN). Ponadto w ramach
projektu funkcjonuje grupa tzw. Mobilnych Doradców – obecnie to ponad
40 konsultantów, którzy inspirują przedstawicieli lokalnych organizacji do wykorzystywania nowych technologii w realizacji misji NGOs oraz udzielają wsparcia
w zakresie obsługi czy wyboru urządzeń i oprogramowania. Zainteresowani
nowymi technologiami przedstawiciele organizacji mogą także uczestniczyć
w spotkaniach TechKlubów – nieformalnych grup spotykających się regularne
w 16 miastach, aby dyskutować i wymieniać doświadczenia związane z zastosowaniem nowych technologii w sektorze społecznym. W przeciągu roku w takich
spotkaniach wzięło udział przeszło 3 200 osób.
W ramach działań ogólnopolskich w maju 2014 roku w Warszawie została
zorganizowana kolejna konferencja „Sektor 3.0. Technologie w organizacjach
pozarządowych”, w której uczestniczyło blisko 350 przedstawicieli trzeciego
sektora, a także świata biznesu, nauki i administracji publicznej. Warsztaty
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i prezentacje prowadziło ponad 35 prelegentów z kraju i z zagranicy. Wydarzenie
aktywnie wspierali partnerzy biznesowi, w tym Orange Polska, Microsoft oraz Intel.
W trakcie konferencji po raz drugi przyznano nagrodę „Nowe Technologie Lokalnie
Sektor 3.0” dla organizacji mającej szczególny dorobek w promowaniu ICT
w trzecim sektorze. Nagrodę w wysokości 40 000 PLN otrzymała Fundacja „Itaka”.
Kontynuujemy także prowadzenie serwisu tematycznego www.technologie.ngo.pl,
będącego częścią portalu dla organizacji pozarządowych ngo.pl. Serwis składa się
z kilku bloków tematycznych, strefy blogerów, mediateki oraz narzędziownika.
Częścią projektu jest również „Fundusz Innowacji” finansujący wdrożenia nowych
narzędzi ICT w trzecim sektorze (w 2014 roku przyznano dotacje o łącznej kwocie
ok. 100 000 PLN).
Projekt jest finansowany ze środków PAFW. Wartość drugiej edycji to 1,26 mln PLN,
natomiast trzeciej 1,33 mln PLN.

W 2014 roku zakończyliśmy realizację drugiej i rozpoczęliśmy wdrażanie trzeciej
edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” w ramach inicjatywy
YouthSpark firmy Microsoft (dwa granty po 100 000 USD). Celem projektu jest
zwiększanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast na rynku
pracy poprzez ukazywanie im różnorodności współczesnych zawodów i znaczenia
w nich nowoczesnych technologii. W całej Polsce, głównie w bibliotekach,
uczniowie szkół średnich i gimnazjów mogą porozmawiać z młodymi, inspirującymi
profesjonalistami, poznać ich drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się, jaką rolę w ich
pracy odgrywają nowe technologie. Poznają także zawody, na które prognozowane
jest zapotrzebowanie i uczestniczą w quizie, który pozwala im zorientować się
w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy.
Druga edycja projektu była objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra pracy i Polityki Społecznej. W 439 spotkaniach w całej Polsce wzięło
udział ponad 11 000 uczestników. Nowym elementem była olimpiada projektów
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społecznych „Zwolnieni z teorii” realizowana przez Fundację Social Wolves
– ponad 7 000 młodych ludzi z całej Polski realizując projekty społeczne nabywa
cenne doświadczenia potrzebne przyszłym przedsiębiorcom, a także uzyskuje
certyfikaty z zarządzania projektami.
W trzeciej edycji projektu bierze udział 100 bibliotek, które goszczą młodych
profesjonalistów. Spotkania są także prowadzone w formule online. Do końca
marca 2015 roku działania obejmą ok. 4 000 osób.
Spotkania w ramach projektu są przyjmowane entuzjastycznie – aż 98% uczestników oceniło je dobrze lub bardzo dobrze. Wysokie są również oceny efektywności
spotkań: 83% uczestników uzyskało nowe informacje o wyborze zawodu,
znalezieniu pracy lub otwarciu biznesu, a 63% potwierdziło, że spotkanie zwiększyło
ich zainteresowanie studiowaniem lub pogłębianiem umiejętności związanych
z nowymi technologiami. Łącznie w dwóch edycjach projektu dotarliśmy do ponad
20 000 młodych ludzi w wieku 15-19 lat.
FRSI pozyskała także kolejną dotację od Microsoft w wysokości 100 000 USD
na realizację czwartej edycji projektu, planowaną od stycznia do grudnia 2015 roku.
Jak wskazuje tytuł nowej edycji – „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę.”
– nasze działania będą zorientowanie na zachęcenie młodzieży do nauki
kodowania i tworzenia prostych programów komputerowych.

Od grudnia 2013 roku do końca listopada 2014 roku FRSI realizowała trzecią
edycję projektu „O finansach… w bibliotece”, finansowanego dzięki dotacji
od Narodowego Banku Polskiego w wysokości 482 853,40 PLN.
Projekt był realizowany w 113 bibliotekach z 15 województw. Polegał na organizacji
spotkań dla osób starszych z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem kursu
e-learningowego na temat m.in. bankowości elektronicznej, wyboru korzystnych
ofert bankowych, bezpiecznego korzystania z kart i bankomatów. Spotkania były
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prowadzone przez przeszkolonych wcześniej bibliotekarzy. Wzięło w nich udział
ponad 2 450 uczestników. W listopadzie w Warszawie odbyło się seminarium
podsumowujące projekt z udziałem ponad 100 bibliotekarzy i uczestników
spotkań lokalnych.
W poprzednich dwóch edycjach projektu w spotkaniach wzięło udział ponad 4 000
osób, a przeszkolonych zostało ok. 240 bibliotekarzy. Fundacja planuje ubiegać się
o dofinansowanie kolejnej edycji projektu w 2015 roku.

Z końcem sierpnia zakończył się projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” realizowany
przez FRSI od września 2012 roku, finansowanego przez PAFW ze środków Open
Society Foundations w wysokości 1 mln USD. Projekt był wdrażany w partnerstwie
z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniem „CAL”.
82 biblioteki z 37 gmin z regionów o wysokim bezrobociu (woj. mazowieckie,
łódzkie i świętokrzyskie) przygotowały się do rozszerzenia swojej oferty o działania
związane z rynkiem pracy. Do bibliotek został dostarczony sprzęt komputerowy,
a bibliotekarze ukończyli 5-dniowe szkolenia komputerowe przygotowujące
do korzystania ze sprzętu komputerowego i przekazywania tej wiedzy użytkownikom. Uczestniczyli także w warsztatach planowania rozwoju biblioteki oraz
przygotowali plany rozwoju biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
pracy. Następnie ukończyli kurs e-learningowy pt. „Biblioteczne okno na rynek
pracy”, 4-dniowe warsztaty „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” oraz 2-dniowe
warsztaty z zakresu tworzenia projektów. Biblioteki, przy wsparciu animatorów
CAL, zainicjowały także partnerską współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na lokalnym rynku pracy. Zrealizowały również projekty mające
na celu pomaganie poszukującym pracy lub zawodu albo zamierzających zmienić
swoje kwalifikacje, w których wzięło udział ok. 1 400 uczestników (najczęściej
kobiety chcące powrócić do aktywności zawodowej oraz młodzież wybierająca
dalszą ścieżkę edukacji po gimnazjum).
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Dzięki udziałowi w projekcie bibliotekarze nabyli i rozwinęli dotychczasową
wiedzę oraz poznali narzędzia potrzebne do skutecznego zapewnienia edukacji
nieformalnej w obszarze rynku pracy. Jak pokazała ewaluacja, 80% bibliotek
uczestniczących

w

projekcie

pozyskało

nowych

użytkowników

(łącznie

ok. 600 osób) – wśród nich przede wszystkim bezrobotnych i młodzież w wieku
powyżej 15 lat. Warto podkreślić, że w wyniku realizacji projektu w bibliotekach
objętych wsparciem pojawiło się prawie 2 000 osób poszukujących tam informacji
związanych z pracą. Zrealizowane w ramach projektu działania przyczyniły się
także do rozwoju potencjału instytucjonalnego bibliotek w zakresie planowania,
monitorowania i identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, a także tworzenia
i realizacji projektów. W oparciu o doświadczenia projektu opracowany został
model działania bibliotek w obszarze rynku pracy, który będzie szeroko upowszechniany przez FRSI w środowisku bibliotekarskim.

W grudniu FRSI zakończyła realizację projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu
kultur” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej
w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Projekt realizowany od maja
2013 r. miał na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, wielokulturową społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności
potrzebne do planowania i realizacji działań podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości kulturowych. W projekcie brało udział 36 bibliotek miejskich
i gminnych, dziewięć bibliotek powiatowych oraz biblioteki wojewódzkie z czterech
zróżnicowanych kulturowo regionów (woj. małopolskie, opolskie, pomorskie
i warmińsko-mazurskie). Projekt opierał się na doświadczeniu i współpracy
z bibliotekami norweskimi: Biblioteką Wielojęzyczną, bibliotekami okręgowymi
w Buskerud, Hordaland i Oppland oraz biblioteki gminnymi w Bergen i Trondheim.
Budżet projektu wynosił ponad 1,6 mln PLN, w tym kwota przyznanej dotacji
to ok. 1,4 mln PLN. Wkład własny do projektu zapewniła PAFW oraz Biblioteka
Narodowa Norwegii.
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W 2014 roku bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu analizy
i diagnozy otoczenia pod kątem wielokulturowości oraz wypracowali 3-letnie plany
działań wielokulturowych w bibliotece, a także sposoby wspierania w tych
działaniach bibliotek gminnych przez biblioteki powiatowe i wojewódzkie.
Po szkoleniach partnerstwa zrealizowały ponad 300 wielokulturowych działań
w swoich społecznościach – w warsztatach, wystawach, koncertach i spotkaniach
uczestniczyło łącznie ponad 25 000 osób. Ponadto 23 biblioteki wyłonione
w drodze konkursu zrealizowały projekty polsko-norweskie, w ramach których
bibliotekarze z obu krajów wzajemnie wspierali się w zaplanowaniu, przygotowaniu
i przeprowadzeniu wydarzenia bibliotecznego dla mniejszości, np. w skansenie
w Olsztynku została przeprowadzona gra miejska, podczas której prezentowały się
poszczególne mniejszości i partner norweski, natomiast dla biblioteki w Dramen
polskie bibliotekarki nagrały film, w którym zachęcają tamtejszą mniejszość polską
do korzystania z usług biblioteki. Odbyły się także dwie wizyty polskich bibliotekarzy
w norweskich bibliotekach oraz pięć wizyt norweskich bibliotekarzy w polskich
placówkach.
Projekt został podsumowany podczas trzech jednodniowych konferencji zorganizowanych w listopadzie i w grudniu w Olsztynie, Opolu i Gdańsku. Uczestnikami
konferencji byli przede wszystkim bibliotekarze z Polski i Norwegii, a także osoby
reprezentujące organizacje pozarządowe działające w obszarze wielokulturowości.
Wydarzenia przebiegły w angażującej, interaktywnej formule gry, dzięki której
uczestnicy mogli lepiej poznać wypracowany w projekcie model wielokulturowej
biblioteki. Prezentowane były także dobre praktyki wielokulturowych działań oraz
materiały edukacyjne. W konferencjach wzięło udział ok. 300 osób. W ramach
http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/wielokulturowa_biblioteka
projektu wydana została
publikacja pt. „Wielokulturowa biblioteka” w nakładzie

500 egzemplarzy. Zawiera ona opis modelu wielokulturowej biblioteki wraz
ze sposobem jego wdrażania oraz dobre praktyki działań prowadzonych przez
biblioteki polskie i norweskie, które mogą być inspiracją dla innych instytucji
chcących rozpocząć pracę w obszarze wielokulturowości.
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Od czerwca FRSI we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa realizuje
projekt „Biblioteka publiczna jako współczesna agora – budowanie dialogu
w społeczności lokalnej”. Przedsięwzięcie to jest finansowane przez Fundację
Edukacja dla Demokracji w ramach Programu PAFW „Przemiany w Regionie
– RITA”. Budżet projektu wynosi 161 240 PLN (w tym dotacja 39 680 PLN;
pozostałe środki to finansowy i niefinansowy wkład własny partnerów).
W wyniku projektu utworzona zostanie grupa 12 liderów z Gruzji, Mołdawii
i Ukrainy zaangażowanych w działalność społeczno-kulturalną, którzy będą
stanowić zalążek nowej kadry kierowniczej zdolnej do przeprowadzenia reform
i budowania planów strategicznych oraz prowadzenia efektywnej współpracy
międzynarodowej. Szczególne miejsce w projekcie mają biblioteki, gdzie
utworzone zostaną „strefy eksperymentu społecznego”, w których bibliotekarze
będą testować i wdrażać nowe funkcje bibliotek.
W 2014 r. przeprowadziliśmy webinaria nt. prowadzenia spotkań, diagnozy
społecznej, budowania partnerstw oraz rzecznictwa. FRSI zorganizowała także
wizytę studyjną w Warszawie, której program obejmował spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych
zaangażowanych w procesy transformacji (w tym tworzenia systemowego
zarządzania systemem instytucji kultury) i upowszechniających modele
zwiększania zaangażowania mieszkańców w działania na poziomie lokalnym.
Ponadto w ramach wizyty odbyły się prezentacje struktury oraz sposobu
działania i aktywności polskich sieci organizacji pozarządowych, wizyty
w instytucjach kultury, warsztaty budowania programów współpracy międzykulturowej. Uczestnicy wizyty wzięli również udział w kongresie bibliotek.
Na początku grudnia odbył się 5-dniowy warsztat we Lwowie, którego celem było
pogłębianie wiedzy nt. budowania partnerstw lokalnych, rzecznictwa i prowadzenia
spotkań oraz przygotowanie uczestników projektu do prowadzenia szkoleń.
Projekt potrwa do marca 2015 roku.
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Od maja FRSI uczestniczy w realizacji projektu pt. „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” (www.zielonegry.pl),
którego celem jest zwiększenie wiedzy młodzieży nt. ekologii poprzez działania
edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe i biblioteki w szczególności poprzez popularyzację gier planszowych o tematyce ekologicznej.
Projekt

jest

realizowany

przez

Stowarzyszenie

Centrum

Rozwiązań

Systemowych we współpracy z FRSI i Fundacją na rzecz Ekorozwoju. Całkowita
wartość budżetu projektu to 987 192 PLN. Finansowanie pochodzi ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu uczestnicy zostaną przeszkoleni ze sposobów wykorzystania
gier w edukacji ekologicznej. Planowane są rozgrywki w bibliotekach i organizacjach z udziałem łącznie blisko 9 000 osób. Zostanie także opracowana gra
internetowa nt. zmian klimatu. Rolą FRSI jest promocja projektu wśród bibliotek,
współpraca przy tworzeniu scenariuszy wykorzystania gier oraz popularyzacja
idei gier ekologicznych w bibliotekach. W 2014 roku prowadzono m.in. prace
przygotowawcze do stworzenia gier oraz scenariuszy rozgrywek w bibliotekach.
Rozpoczęto także promocję projektu. Jego realizacja zakończy się w kwietniu
2016 roku.

— 23 —

W 2014 roku Fundacja realizowała także kampanie społeczne i zachęcała
głównie biblioteki do realizowania różnorakich inicjatyw edukacyjnych:

FRSI już po raz czwarty koordynowała polską edycję międzynarodowej kampanii
„Tydzień z Internetem” (Get Online Week) organizowanej przez stowarzyszenie
Telecentre-Europe. Jej celem jest zachęcenie jak największej liczby osób
do poznania możliwości Internetu.
Każdego roku w ramach kampanii FRSI wraz z partnerami przygotowują
scenariusze spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania zasobów i zastosowań nowych technologii. Spotkania odbywają się
lokalnie w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu – przede
wszystkim w bibliotekach, a także w szkołach, domach kultury, pracowniach
komputerowych. Kampania odbyła się w dniach 24-30 marca 2014 r., a tematyka
polskiej edycji dotyczyła zastosowań Internetu i nowych technologii na rynku
pracy, przede wszystkim w planowaniu ścieżki zawodowej. Akcja została objęta
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, a inauguracja odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Jak co roku
kampanię wspierało wielu partnerów zarówno z sektora biznesu (Microsoft,
Orange Polska, UPC Polska), jak i organizacji pozarządowych. Odnotowaliśmy
także znaczne zainteresowanie mediów. W tegoroczną edycję lokalnie włączyło
się blisko 500 podmiotów, z których większość stanowiły biblioteki. Kampanii
towarzyszył konkurs pt. „Odyseja technologiczna 2025”, w ramach którego
uczestnicy spotkań mieli za zadanie opisać jeden dzień swojego życia wśród
nowoczesnych technologii w 2025 roku. Nagrody dla osób indywidualnych
i instytucji organizujących spotkania ufundowały firmy Orange Polska i UPC Polska.
Łącznie w polskich edycjach „Tygodnia z Internetem” udział wzięło ponad
1 300 instytucji oraz blisko 22 500 osób.
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W ramach współpracy z firmą Megawiedza w akcji „MegaMatma uczy w bibliotece”,
w której użytkownicy bibliotek publicznych z całej Polski mogą bezpłatnie
korzystać zasobów portalu edukacyjnego z materiałami do nauki matematyki,
został rozstrzygnięty konkurs na zastosowanie matematyki w dniu codziennym.
Konkurs pt. „Matma jest mega” był adresowany do młodych ludzi korzystających
z zasobów portalu w bibliotekach i polegał na przedstawieniu zastosowania
zasobów „MegaMatmy” w multimedialny sposób (filmy, zdjęcia, prezentacje).
https://www.youtube.com/watch?v=iQVA0tQlEhc
Autor
zwycięskiego materiału video otrzymał tablet iPad. Dotychczas z oferty
Megawiedzy skorzystało ponad 500 bibliotek.

FRSI kontynuowała współpracę z firmą Funmedia, która oferuje bibliotekom
publicznym bezpłatnie e-learningowe kursy języka angielskiego dla dzieci
pt. „FunEnglish w bibliotece”. Ponadto biblioteki w ramach specjalnej oferty mogą
otrzymać 150 lub 400 indywidualnych dostępów do pięciu wybranych kursów
e-learningowych oferowanych przez FunMedia (np. kursów języków obcych,
szybkiego czytania czy obsługi programu Photoshop).

Wspólnie z Wydawnictwem „Zysk i Spółka” oraz Fundacją Forum Obywatelskiego
Rozwoju kierowaną przez prof. Leszka Balcerowicza przeprowadziliśmy akcję
„Wolność: czujesz to?”. 50 bibliotek z całej Polski wybranych w trybie konkursowym otrzymało bezpłatny egzemplarz książki prof. Balcerowicza „Odkrywając
wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” oraz 50% rabat na zakup wszystkich
publikacji z oferty wydawnictwa. Do połowy kwietnia biblioteki przeprowadziły
debaty dla młodzieży według scenariusza przygotowanego przez FRSI (debata
oksfordzka na temat lokalnej, istotnej kwestii) i przygotowały z nich relacje.
Trzy najciekawsze relacje zostały wyróżnione – w zwycięskich bibliotekach
odbyły się spotkania z prof. Balcerowiczem.
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We współpracy z wydawnictwem „Widnokrąg” zainicjowaliśmy akcje „Wielokulturowość – jestem na tak!” oraz „Małe, ważne książeczki”. W 60 bibliotekach odbyły
się spotkania dla młodzieży inspirowane książkami wydawnictwa „Widnokrąg”
z obszaru wielokulturowości (np. dot. Meksyku czy Maroka). W ramach drugiej
akcji 100 bibliotek otrzymało książeczki dla dzieci, które były inspiracją
do ciekawych zajęć według przygotowanego przez FRSI scenariusza. Biblioteki
zamieszczają relacje z przeprowadzonych spotkań i zajęć w Internecie
i w nagrodę otrzymują dodatkowe zestawy książek.

FRSI była partnerem konkursu filmowego „Moja Polska samorządna”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z okazji 25-lecia reformy
samorządowej w Polsce. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu filmu
o samorządzie, a z najlepszych prac konkursowych powstał jeden wspólny film
pt. „Nasza Polska samorządna”. FRSI przygotowała dla bibliotek scenariusz zajęć
dla młodzieży przybliżających ideę samorządności i początków reformy
samorządowej pt. „Jutro obudzimy się w innej Polsce…”. Odbyło się także
webinarium na temat sposobu przeprowadzenia tych zajęć.
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Działalność FRSI
w organizacjach
branżowych
w 2014 roku:

—— W ramach członkostwa w europejskiej sieci stowarzyszenia
Telecentre-Europe
http://www.telecentre-europe.org/
zrzeszającego telecentra w całej Europie i organizacje działające na ich
rzecz FRSI przede wszystkim prowadzi opisaną wyżej kampanię „Tydzień
z Internetem”.

http://dojrzaloscwsieci.pl/
—— FRSI jest współzałożycielem Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+
http://dojrzaloscwsieci.pl/
„Dojrz@łość w sieci”, powołanej przez UPC Polska i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. W 2014 roku Koalicja ogłosiła trzecią edycję konkursu
„Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, który ma na celu popularyzację
inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania
z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W trzeciej edycji roku
organizatorzy zwracali szczególną uwagę na projekty o charakterze
międzypokoleniowym. Dwa spośród sześciu zgłoszeń finałowych pochodzą
z bibliotek z Wrocławia i Oświęcimia.
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
—— FRSI należy do http://ofop.eu/
zrzeszającej ponad 100 organizacji z całej Polski, stawiającej sobie za cel
dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności trzeciego
sektora. W szczególności FRSI aktywnie uczestniczyła w pracach grupy
monitorującej przygotowania administracji rządowej do wydatkowania
środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.
Grupa Zagranica, skupiającym polskie
http://zagranica.org.pl/
—— FRSI działa również w Stowarzyszeniu
organizacje pozarządowe zaangażowane w międzynarodową współpracę
rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.
Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju
—— FRSI jest sygnatariuszem http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
Umiejętności Cyfrowych, powołanego z inicjatywy Ministra Administracji
i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
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Ponadto przedstawicielka FRSI uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny „Polska Cyfrowa”. To jeden z ponad 20 programów
określających przedsięwzięcia wspierane z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w okresie 2014-2020. Dotyczy rozwoju szerokopasmowego Internetu,
tworzenia e-usług i e-treści administracji publicznej oraz edukacji cyfrowej.
W ostatnim obszarze przewidywane jest m.in. wsparcie dla lokalnych centrów
aktywności cyfrowej prowadzących działania aktywizujące i edukacyjne dla grup
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności na obszarach wiejskich.
Łączny budżet programu wynosi ok. 2,56 mld EUR (z czego 2,17 mld EUR to środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Komitety monitorujące pełnią
funkcję

doradczo–opiniodawczą

wobec

instytucji

zarządzającej

danym

programem operacyjnym (w przypadku programu „Polska Cyfrowa” jest
to Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Rozpatrują i zatwierdzają kryteria
wyboru projektów w ramach Programu, analizują postęp w zakresie osiągania
celów Programu i przedkładają propozycje jego zmian. W ich skład wchodzą
przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pracodawców
i organizacji pozarządowych.

W roku 2015 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będzie
kontynuowała swoją działalność statutową, w tym realizację Programu Rozwoju
Bibliotek (do marca 2015 roku finansowanego ze środków Fundacji Billa
i Melindy Gates), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia trwałości zmian
będących efektem PRB.
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