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Ce|em Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
Po|sce i poza jej granicami, W szczegó|ności:

1. zwiększanie dostępu obywate| i ,  instytucj i  iorganizacj i  do Internetu oraz
technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie,

2, popu|aryzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania techno|ogii
informacyjnych i komunikacyjnych w zyciu obywatel i - w ich rozwoju osobistym,
zawodowym i działaIności gospodarczej oraz W funkcjonowaniu instytucji,
organizacji i  innych podmiotów,

3' inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów róznych sektorów
mającej na ce|u tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa
informacyjnego oraz popuIaryzacji wiedzy na temat korzyści płynqcych z
wykorzystania nowoczesnych narzędzi
komunikacyjnych.

i  technologi i  informacyjnych i

2) Zakres działaIności statutowej, opis głównych zdarzeń:

1' Rok 2009 był drugim rokiem działaIności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. od momentu rejestracji 15 kwietnia 2008 r', Fundacja zbudowała
stabiIny zespół i  os iągnęła stabiI izację instytucjonaIną' Na dzień 31 grudnia 2009
zatrudniała 74 osób. 24 sierpnia 2009 r. Fundacja przeniosła się do nowej,
zaadaptowanej do swoich potrzeb siedziby przy ul. Grójeckiej 1/3. Firma Perfectum-
Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o. o. kontynuowała obsługę księgowości,
płatności i spraw kadrowych Fundacji, natomiast kance|aria I&z spółka cywiIna
prowadzona przez m.in. Huberta Izdebskiego kontynuowała obsługę spraw prawnych
Fu ndacj i .

2, W 2009 r. odbyły się 3 spotkania Rady Fundacji, między innymi konstytuujqce
skład Rady drugiej kadencji oraz Wprowadzające zmiany w dotychczasowym składzie
Zarzqdu Fundacji. Uchwałq z dnia l7.o4.2oo9 r. powołany został nowy Członek
Zarządu - Pan Rafał Kramza| w miejsce Pana Roberta Mi|ewskiego, ktory złoŻył
rezygnację i przestał pełnić tę funkcję. Rada udzie|iła takze abso|utorium Prezesowi
Zarządu oraz dotychczasowemu Członkowi Zarządu Fundacji za okres 15.04'2008 r'
do 31.12.2008. Członkowie Rady zatwierdziI i  sprawozdanie f inansowe oraz
sprawozdanie z działa|ności Fundacj i  za okres od 15.04.20oB r.  do 31.12.2008 r.
Przyjęto równiez uchwałę aprobującq wniosek Zarzqdu dot. Przystqpienia Fundacji do
stowarzyszenia Europejskie Centrum Fundacji (EFC) oraz stowarzyszenia Grupa
Zagranica.

3. Fundacja zakończyła reaIizację tzw. Fazy pIanistycznej Programu Rozwoju
Bib|iotek. Projekt był f inansowany z dotacji przyznanej Fundacji 29 kwietnia 2008 r'
przez Fundatora - Po|sko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) - i f inansowanej w
ramach programu,,Global L ibrar ies" Fundacj i  Bi l la i  Mel indy Gates (BMGF), Projekt ten



umoz|iwił przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb środowiska bibl iotecznego W
Po|sce, opracowanie poszczegó|nych komponentów Programu odpowiadajqcych na te
potrzeby oraz przYgotowanie wniosku projektowego do BMGF na rea|izację Programu
Rozwoju Bib|iotek, który przekazano do PAFW do da|szych prac z Fundacją Gatesów.
Projekt był rea|izowany przez okres 12 miesięcy, a jego budzet wynosił 4640449,25
PLN' Raport końcowy (finansowy imerytoryczny) z rea|izacji projektu został
zaakceptowany przez PAFW z 28 lipca 2009 roku.

4. 28 maja 2009 r. Fundacja podpisała z PAFW umowę dotacji na reaIizację
Programu Rozwoju Bib|iotek (umowa nr BB5/20)9/PLN). Zgodnie z nią, budzet
Programu wynosi  82 47t 725,15 PLN, a Program będzie rea| izowany do 31 marca
2014 roku. Podobnie jak w przypadku fazy planistycznej Programu, dotacja na jego
realizację pochodzi z programu ,,G|obaI Libraries' '  BMGF. W ciągu 5 |at, Program ma się
przyczynić do trwałego odrodzenia bib|iotek gminnych, które staną się
wieIofunkcyjnymi ośrodkami informacyjno - edukacyjno kulturalnymi,
dostarczającymi społecznościom |oka|nym usługi dostosowane do ich potrzeb, m.in. w
oparciu o nowe technologie informacyjne (IcT). Program jest złoiony z 4
następujących komponentów: I. wsparcie informatyczne, II. Wsparcie szkoleniowe,
III. Wsparcie systemu bibl iotecznegot IV. Popularyzacja bibl iotek,

Doce|owo, Program obejmie m.in. 3350 p|acówek bibl iotecznych (gminnych i  f i I i i )
połozonych na terenie m.in. 1120 9min wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz z
małych miast (9miny miejskie do 20 tys' Mieszkańców). W ramach Programu
m.in. 1910 p|acówek otrzyma sprzęt komputerowy (komputery, |aptopy, urządzenia
wie|ofunkcyjne, rzutniki), a w róznego typu szkoleniach - warsztatach planowania
pracy bib|ioteki, szkoleniach specjaIistycznych w zakresie róznych dziedzin aktywności
bib|ioteki oraz W szko|eniach informatycznych, weźmie udział odpowiednio m.in. 2800,
1680 i 1900 bibl iotekarzy, |okaInych działaczy i przedstawicieIi urzędów gmin
odpowiedziaInych za ku|turę. Program obejmuje takze budowanie potencjału
regionaInych i centraInych instytucji i  stowarzyszeń tworzących system bib|ioteczny
(bib|iotek wojewódzkich, Bib|ioteki Narodowej i Stowarzyszenia Bib|iotekarzy Po|skich),
działania na rzecz pozyskiwania wsparcia d|a bib|iotek, edukowania bib|iotek, jak takie
wsparcie - w postaci sojuszników czy zasobów - pozyskiwać (budowanie koalicj i i
partnerstw na rzecz rozwoju bib|iotek na szczebIu IokaInym, wojewódzkim i
centralnym).

5. W 2009 r. W ramach Programu Rozwoju Bib|iotek, Fundacja wykonała następujące
działania:

. Rekrutacja bibl iotek do I rundy Programu: przeprowadzenie otwartego
ogó|nopo|skiego konkursu skierowanego do wszystkich 6650 bib|iotek pub|icznych z
gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz z małych miast. W jego efekcie wyłoniono
153 partnerstwa bib|iotek (złozonych z I bibIioteki ,,wiodącej,, i  3 bibl iotek
,,partnerskich") oraz podpisano umowy uczestnictwa z I53 gminnymi bibl iotekami
,,wiodącym(, i 457 gminnymi bib|iotekami ,,partnerskimi, ' . ogłoszenie konkursu zostało
poprzedzone organizacją 1B spotkań informacyjnych dla potencjaInych uczestników
(marzec - kwiecień 2009 r.); druga fa|a spotkań informacyjnych - d|a bib|iotek
zakwa|ifikowanych do Programu - została zorganizowana przez bib|ioteki wojewódzkie
na jes ieni  2009 r.

. Podpisanie umów dotacji z IB bib|iotekami wojewódzkimi, reguIujqcych ich
zaangazowanie w rea|izację Programu oraz Wsparcie d|a nich ze strony Programu
(szko|enia dla działów instrukcyjno-metodycznych, sprzęt komputerowy i
oprogramowanie zwiększajqce potencjał szkoleniowy bib|iotek)' W kazdej bib|iotece
wojewódzkiej został powołany koordynator regiona|ny Programu - ich zadaniem jest
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m.in. promocja Programu W województwie, monitorowanie uczestnictwa bib|iotek w
Programie oraz organizacja szko|eń informatycznych.

. Wyłonienie wykonawców działan Programu zap|anowanych W poszczegó|nych
komponentach oraz podpisanie z nimi umów. Umowy opiewajqce na największe
budzetowo zadania to: umowa ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Loka|nej
(obejmująca przeprowadzenie warsztatów planowania pracy bibIioteki, szkoIeń
specjaIistycznych oraz konsu|tacji d|a bib|iotekarzy z b|b|iotek uczestniczących w I i II
rundzie Programu) oraz umowa z Ta|ex SA, (obejmująca dostawę sprzętu
komputerowego' insta|ację i wsparcie techniczne d|a bib|iotek uczestniczących w I
rundzie Programu).

. Rozpoczęcie szkoleń d|a bib|iotekarzy uczestniczących w I rundzie Programu: w
całym kraju sformowano 77 grup szko|eniowych, z których 55 (m.in. 1340 osób)
odbyło po jednym spotkaniu W ramach warsztatu p|anowania rozwoju bibl ioteki.
Szko|enia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez bib|iotekarzy, zktórych większość
po raz pierwszy uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą warsztatową.

. PrzYgotowanie i pub|ikacja We współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich (SARP) poradnika ,,Biblioteka, Małe pomysĘ na wielkie zmiany,,, _ zbioru
porad i wskazówek dotyczqcych aranzacji przestrzeni w bib|iotekach. Poradnik został
wydany w 4000 egzemp|arzy i wysłany do wszystkich bib|iotek gminnych.

. Podpisanie porozumień z Marszałkami i Wojewodami o utworzeniu regiona|nych
partnerstw na rzecz rozwoju bib|iotek w 13 z 16 województw. W porozumieniach
władze województw zobowiqzały się m.in. do działań wspierających bib|ioteki W
uzyskiwaniu dostępu do Internetu oraz do promocji działań oferowanych bib|iotekom w
ramach Programu.

. Utworzenie Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, z udziałem
przedstawiciel i  ministerstw, nauki, kultury, sztuki i biznesu
(ponad 100 osób; w jego skład wchodzą m.in. Andrzej Wajda, Wisława Szymborska,
Maria Kaczyńska, Anna Komorowska, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Buzek, minister
Michał Boni, Barbara Kudrycka, Krzysztof Stanowski, Wito|d DrozdŻ, Jerzy Hausner
oraz Jerzy Baczyński; pełny skład na stronie www.bib|ioteki.org). Pierwsze spotkanie
Partnerstwa odbyło się 23 kwietnia 2009 r. przy okazji oficjaInej inauguracji Programu.

. Rozpoczęcie wsparcia instytucjona|nego d|a k|uczowych regionaInych i centralnych
instytucji oraz stowarzyszeń tworzących system bib|ioteczny W Po|sce: bib|iotek
wojewódzkich, Bib|ioteki Narodowej oraz Stowarzyszenia Bib|iotekarzy Po|skich :

- uruchomienie szkoIeń d|a pracowników działów instrukcyjno-metodycznych
bib|iotek wojewódzkich z zakresu organizacji i  prowadzenia szko|eń (od paż.dziernika
2oo9 r.) oraz zebranie zapotrzebowania bib|iotek wojewódzkich na sprzęt
komputerowy W ceIu podniesienia standardu i rozszerzenia zakresu szkoIeń
prowadzonych dla bibl iotekarzy,

- przeprowadzenie serii warsztatów d|a władz i członków Stowarzyszenia
Bib|iotekarzy Po|skich słuzących przygotowaniu długofa|owej strategii Stowarzyszenia
oraz wynikających z niej rocznych p|anów pracy (strategia na |ata 2oL0-202|; p|an
pracy na 2010 r.) ,

- uzgodnienie zakresu wsparcia d|a Zakładu Edukacji Bib|iotekarskiej, Informacyjnej
i Dokumentacyjnej (ZEBID) Bib|ioteki Narodowej, które będzie po|egać na wsparciu
modernizacji kursów zawodowych oferowanych bib|iotekarzom przez ZEBID,
przygotowaniu nowego kursu kwalifikacyjnego oraz wyposazeniu Sali szkoleniowej
ZEBID w sprzęt komputerowy.

o Intensywna promocja Programu i  b ib l iotek, m. in. poprzez:



- organizację uroczystej inauguracji Programu (23 kwietnia 2009 r. w Warszawie),
w której uczestniczyło bIisko 30Oosób, przedstawicieIi władz, środowiska organizacji
pozarządowych, akademickiego, med iów,

- stworzenie witryny bibI iotek pubIicznych www.bibl ioteki .org i jej  rozwój W
kierunku portaIu społecznościowego d|a bib|iotekarzy We współpracy ze
Stowarzyszeniem Bib|iotekarzy Po|skich (porta| osiągnie pełną funkcjona|ność w 2010
roku),

- publikację comiesięcznego eIektronicznego biuletynu Programu (1 wersja
ogó|nopolska i  16 wersj i  regiona|nych, rozsyłany do b| isko 3500 abonentów),

- organizację w paź.dzierniku 2009 r. wizyty studyjnej po|skich dziennikarzY w
Rumunii, w ceIu zapoznania ich z efektami pi|otazu b|iżniaczego pro9ramu ,,BibIionet' ' ,
reaIizowanego W ramach ,,G|obaI Libraries,, przez IREX, międzynarodową pozarzqdową
organizacją pomocową'

- reguIarne, biezące kontakty z mediami ogó|nopoIskimi,  regionaInymi i  IokaInymi
( informacje prasowe, br ief ingi ,  m. in,),

. Prowadzenie biezących badań i anaIiz dotyczqcych bib|iotekarzy i bib|iotek:
ankieta autoewa|uacyjna bib|iotekarzy uczestniczących w I rundzie Programu (|istopad
2009 r.), bieząca ewaluacja oferowanych szkoleń (warsztat planowania pracy
bib|ioteki, szko|enia dla działów instrukcyjno-metodycznych bib|iotek wojewódzkich z
zakresu organizacji i  prowadzenia szko|eń).

6. Największym sukcesem osiągniętym przez Fundację w 2009 roku było zawarcie
porozumienia w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibl iotek
publicznych. Na mocy porozumienia podpisanego 6 sierpnia 2OO9 roku przez
Ministerstwo Ku|tury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupę
Telekomunikacja Polska S.A., Grupa TP zaoferuje wszystkim bibl iotekom publicznym w
Po|sce bezpłatne podłączenie do Internetu i zwo|nienie z opłat abonamentowych.
Porozumienie będzie obowiązywać przez trzy |ata.

7. Ponadto w 2009 roku:

. Fundacja w październiku 2009 roku dołączyła do Koa|icji na Rzecz Społeczeństwa
Informacyjnego (KRESI)' której ceIem jest stworzenie p|atformy dialogu i
współdziałania środowisk i organizacji związanych z branŻą te|einformatyczną na rzecz
przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego W Po|sce oraz propagowanie
wiedzy i podejmowanie wspó|nych działań słuzących jego budowie (www.kresi.p|).

. Fundacja podejmowała wysiłki na rzecz dywersyfikacji Źrodeł finansowania,
składając 4 wnioski grantowe, z których dwa otrzymały dofinansowanie: ,,Biblioteki w
społeczeństwie wiedzy _ strategie dla przyszłości,, (Fundusz Wymiany Ku|tura|nej, w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego) oraz
,,Rozwój osobisty i podwyższenie kwaIifikacji bibIiotekarek drogą do integracji
środowiska lokalnego i poprawy jakości życia mieszkańców W wybranych
municypalitetach regionu Imeretii" (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Pomoc
2010). Fundacja zlłoŻyła takze wniosek na szko|enie i wizytę studyjną bibIiotekarzy w
ramach programu Leaders and Innovators Training Program, prowadzonego przez
Mortenson Center (Univers i ty of I|| inois,  USA) iczeka na jego rozstrzygnięcie.

. Przedstawiciele Fundacji braIi udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych
w ramach sieci grantobiorców programu ,,G|oba| Libraries', BMGF.
. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyl i w wielu wydarzeniach, istotnych dla rozwoju
bib|iotek i rozwoju obszarów wiejskich, m.in. w X Kongresie Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospol itej Polskiej.
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