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Rok 2010 był drugim rokiem działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-

cyjnego. Na dzień 31.12.2010 r. Fundacja zatrudniała 18 osób (wzrost o 4 osoby  

w porównaniu z rokiem poprzednim według stanu na 31.12.2009 r.). Firma Perfec-

tum Audit kontynuowała obsługę księgowości, płatności i spraw kadrowych Fundacji, 

natomiast kancelaria I&Z spółka cywilna prowadzona przez prof. Huberta Izdebskie-

go kontynuowała obsługę spraw prawnych Fundacji.

W 2010 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Fundacji. Między innymi Rada udzieliła 

absolutorium  Prezesowi Zarządu za 2009 rok oraz Członkowi Zarządu Fundacji  

za okres od 17.04.2009 r. (data powołania) do 31.12.2009. Członkowie Rady zatwierdzili 

także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji za okres  

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Przyjęto również roczny plan działania oraz plan  

finansowy na 2010 r.

Podstawową działalnością prowadzoną przez Fundację w 2010 r. była realizacja  

Programu Rozwoju Bibliotek, na podstawie umowy dotacji podpisanej z Polsko-

-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) w dniu 28.05.2009 r. (umowa nr B85/2009/

PLN). Zgodnie z umową Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany do 31.03.2014 

r., a wysokość dotacji od PAFW wynosi 82 471 725,15 PLN. Środki te pochodzą  

z programu „Global Libraries” Fundacji Billa i Melindy Gates, której grantobiorcą  

i partnerem w Polsce jest PAFW. W ciągu 5 lat Program przyczyni się do trwałego 

odrodzenia bibliotek gminnych w Polsce, które staną się wielofunkcyjnymi ośrodkami 

informacyjno-edukacyjno-kulturalnymi, dostarczającymi lokalnym społecznościom 

usługi dostosowane do ich potrzeb, m.in. w oparciu o nowe technologie informacyjne 

(ICT). Program jest złożony z czterech komponentów: I. wyposażenie bibliotek  

w sprzęt informatyczny, II. szkolenia, III. wzmacnianie środowiska bibliotecznego,  

IV. promocja bibliotek.

Docelowo Program Rozwoju Bibliotek obejmie ok. 3350 placówek bibliotecznych 

(gminnych i filii) położonych na terenie ok. 1120 gmin wiejskich, gmin wiejsko-miej-

skich oraz z małych miast (gminy miejskie do 20 tys. mieszkańców). W jego ramach 

ok. 1910 placówek otrzyma sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, urządzenia 
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wielofunkcyjne, rzutniki), a w różnego typu szkoleniach – warsztatach planowania 

pracy biblioteki, szkoleniach specjalistycznych w zakresie różnych dziedzin aktywności 

biblioteki oraz w szkoleniach informatycznych – weźmie udział ok. 2800 osób – 

przede wszystkim bibliotekarzy, a także lokalnych liderów i przedstawicieli urzędów 

gmin odpowiedzialnych za kulturę. Program przyczyni się również do wzmocnienia 

potencjału otoczenia instytucjonalnego bibliotek w Polsce – Biblioteki Narodowej, 

wojewódzkich bibliotek publicznych oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Program obejmuje także działania promujące biblioteki oraz wzmacniające postrze-

ganie ich roli jako istotnych aktorów lokalnego życia społecznego, m.in. poprzez bu-

dowanie koalicji i partnerstw na rzecz rozwoju bibliotek na szczeblu lokalnym,  

wojewódzkim i centralnym. 

W pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek bierze udział 1865 bibliotek z ob-

szaru całej Polski. 

System szkoleniowy zaprojektowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek koncen-

truje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy i zadbaniu, aby nowe umiejętności 

- zwłaszcza te związane z ICT - bibliotekarze wykorzystywali z pożytkiem dla lokalnej 

społeczności. System składa się z następujących szkoleń i warsztatów:

1.  Warsztat planowania rozwoju biblioteki – przeznaczony dla pracowników bibliotek, 

przedstawicieli samorządów oraz osób aktywnych w społeczności lokalnej,  

podczas którego dowiadują się, w jaki sposób zaplanować działania swojej  

biblioteki, aby były ciekawe dla mieszkańców i odpowiadały na ich potrzeby;  

jak promować działalność swoich placówek; w jaki sposób pozyskiwać partnerów 

do współpracy. Warsztaty są prowadzone przez trenerów Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej (CAL) i składają się z pięciu dwudniowych spotkań. Wszyscy 

uczestnicy pierwszej rundy Programu ukończyli już warsztat – w całej Polsce 

wzięło w nim udział ponad 1800 osób, podzielonych na 77 grup szkoleniowych.  

W efekcie warsztatu powstało ponad 400 trzyletnich planów rozwoju biblioteki. 

Na ich realizację 150 bibliotek uzyskało dofinansowanie w wysokości 5 000 PLN  

w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”, którego pierwsza edycja 

SZKOLENIA1
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została przeprowadzona w ramach Programu w 2010 r.  Operatorem konkursu 

jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

2.  Szkolenia informatyczne – ich celem jest edukacja bibliotekarzy w zakresie obsłu-

gi przekazanego w ramach Programu sprzętu, korzystania z Internetu oraz przy-

gotowanie bibliotekarzy do przekazywania nabytej wiedzy użytkownikom  

bibliotek. Szkolenia są realizowane przez trenerów z 18 bibliotek wojewódzkich, 

według jednolitej metodologii w skali kraju w podziale na pięć jednodniowych 

modułów:

 — Moduł I – Pierwsze kroki z komputerem;

 —  Moduł II – Przygotowywanie materiałów multimedialnych;

 —  Moduł III – Programy użytkowe;

 —  Moduł IV – Prezentacje, ich tworzenie i wykorzystanie;

 —  Moduł V – Wsparcie techniczne i organizacyjne. 

W 2010 r. szkolenia prowadzono dla blisko 1300 osób. Zostaną one zakończone w 

pierwszym kwartale 2011 r. Program szkoleń informatycznych został przygoto-

wany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEZIK), 

który także w 2010 r. przeprowadził kurs dla trenerów i opracował podręcznik 

oraz zeszyt ćwiczeń dla uczestników.

3.  Szkolenia specjalistyczne – są realizowane przez Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej (CAL) od listopada 2010 r. W pierwszym roku Programu opracowane  

zostały programy szkoleń, materiały dla trenerów oraz podręczniki dla uczestników. 

Bibliotekarki i bibliotekarze, w zależności od zapotrzebowania, mogli wybrać dwa 

moduły szkoleniowe spośród ośmiu poniższych (w nawiasie liczba uczestników 

szkoleń):

 — Biblioteka - miejsce dla młodych;

 — Biblioteka - miejsce promocji kultury;

 — Multimedia i nowoczesna komunikacja;

 — Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych;

 — Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą;

 — Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać;

 — Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych;

 — Miejsce dla obywateli: e-administracja.
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Łącznie w szkoleniach specjalistycznych uczestniczy ponad 1000 osób. Jedno szkolenie 

specjalistyczne trwa trzy dni. Szkolenia zakończą się w pierwszym kwartale 2011 r.

 

W obszarze technologicznym podstawowym celem Programu Rozwoju Bibliotek jest 

zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

na wsiach i w małych miejscowościach. Do bibliotek uczestniczących w pierwszej 

rundzie Programu zostały więc przekazane zróżnicowane zestawy sprzętu informa-

tycznego, z przeznaczeniem do publicznego dostępu dla użytkowników bibliotek.

Dostawy sprzętu były realizowane w pierwszym i drugim kwartale 2010 r. - komputery 

i inne urządzenia trafiły do prawie 1300 bibliotek uprawnionych do otrzymania sprzętu 

informatycznego. Łącznie na terenie całej Polski do bibliotek dostarczono:

 —  ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 

i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramo-

waniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym;

 — 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. 

 

Dostarczony sprzęt jest objęty pięcioletnią gwarancją. Dodatkowo każda biblioteka 

uczestnicząca w Programie (1865 placówek w ramach pierwszej rundy) otrzymała 

aparat cyfrowy wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele 

różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki. Sprzęt dostarczono 

także do 18 bibliotek wojewódzkich oraz do Biblioteki Narodowej.

Za dostarczenie, konfigurację i instalację sprzętu była odpowiedzialna poznańska firma 

Talex, która w ramach Programu świadczy również pomoc informatyczną dla bibliotek. 

Wszystkie dostawy odbywały się w sposób możliwie najbardziej przyjazny i komfor-

towy dla bibliotek.

DOSTAWY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 
DO BIBLIOTEK2
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Ponadto w 2010 r. Fundacja utrzymywała robocze kontakty z Telekomunikacją Polską 

SA i Fundacją Orange wynikające z porozumienia w sprawie utworzenia programu 

informatyzacji polskich bibliotek publicznych. Na mocy porozumienia podpisanego 

6.08.2009 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego oraz Grupę Telekomunikacja Polska S.A., Grupa TP zaoferowała wszystkim  

bibliotekom publicznym w Polsce bezpłatne podłączenie do Internetu i zwolnienie  

z opłat abonamentowych na okres trzech lat (programy „Biblioteki z Internetem TP” 

oraz „Akademia Orange dla bibliotek”).

 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek prowadzony jest szereg działań na rzecz 

wzmocnienia i integracji systemu bibliotecznego:

 —  Wsparcie dla wojewódzkich bibliotek publicznych – w 2010 r. był realizowany 

cykl siedmiu trzydniowych warsztatów dla pracowników działów instrukcyj-

no-metodycznych 18 bibliotek wojewódzkich z zakresu przygotowywania  

i organizacji szkoleń, w wyniku których m.in. działy te przygotowały regionalne 

strategie szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek powiatowych i gminnych.  

W warsztatach uczestniczyło 90 osób. Ponadto wojewódzkie biblioteki  

publiczne zostały wyposażone w sprzęt informatyczny (laptopy, rzutniki,  

urządzenia wielofunkcyjne, itp.) zgodnie z zapotrzebowaniem każdej z bibliotek 

w celu zwiększenia jej potencjału szkoleniowego.

18 regionalnych koordynatorów Programu wyznaczonych spośród pracowni-

ków działów instrukcyjno-metodycznych każdej z bibliotek wojewódzkich 

wspiera realizację Programu poprzez m.in. jego promocję w swoich woje-

wództwach, utrzymywanie kontaktów z bibliotekami gminnymi, monitoro-

waniu ich uczestnictwa w Programie oraz organizację wybranych zadań, ta-

kich jak organizacja konferencji regionalnych, szkoleń informatycznych czy 

konkursów dla gminnych koalicji.

WZMACNIANIE SYSTEMU  
BIBLIOTECZNEGO3
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 —  Wsparcie dla Biblioteki Narodowej – dzięki dotacji przekazanej przez FRSI  

w ramach Programu Biblioteka Narodowa uruchomiła nowy projekt szkoleniowy 

„Kursy Rozwoju Zawodowego Bibliotekarzy”. Szkolenia są przeznaczone  

dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem 

bibliotek publicznych. Otrzymała także sprzęt komputerowy (m.in. 21 kompu-

terów, 2 urządzenia wielofunkcyjne) na potrzeby Zakładu Edukacji Bibliotekar-

skiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej (ZEBID) - jednostki organizacyjnej  

Biblioteki Narodowej w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia  

bibliotekarzy.

 —  Wsparcie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – w ramach cyklu warsztatów 

Stowarzyszenie wypracowało wieloletnią strategię rozwoju i na jej podstawie 

stworzyło plan działania na 2010 r. Plan ten jest przedmiotem wsparcia ze strony 

Programu, obejmującego m.in. dotację na stworzenie nowego portalu Stowa-

rzyszenia www.sbp.pl, komplementarnego z portalem Programu Rozwoju  

Bibliotek www.biblioteki.org. Prace nad portalem Stowarzyszenia trwały  

w 2010 r. a został on uruchomiony w połowie grudnia 2010 r.

 —  Wsparcie dla uczelni wyższych kształcących bibliotekarzy – Polskie Towarzystwo 

Bibliologiczne (PTB) w ramach dotacji przekazanej przez FRSI w ramach Programu 

rozpoczęło współpracę z dziewięcioma uniwersytetami oferującymi studia  

bibliologiczne, której celem jest uruchomienie nowych programów, kursów  

lub specjalizacji przygotowujących bibliotekarzy do prowadzenia małej lokalnej 

biblioteki. W 2010 r. PTB przygotowało także raport „Aktualizacja kształcenia 

akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”.

 —  Kurs trenerski dla bibliotekarzy – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarzą-

dowych (STOP) uruchomiło kurs trenerski dla bibliotekarzy. W 2010 r. uczestni-

czyły w nim 32 osoby. Łącznie w kursach weźmie udział 80 osób.

 —  Wsparcie dla organizacji pozarządowych – objęło granty dla czterech organizacji, 

które przygotowały projekty (konkursy grantowe) skierowane dla bibliotek  

lokalnych uczestniczących w Programie: 

 » Centrum Edukacji Obywatelskiej – projekty: „Ślady przeszłości”, 

„Literacki Atlas Polski” oraz „Młodzieżowe Kluby Filmowe”;

 » Fundacja Ośrodka KARTA – projekt „Cyfrowe Archiwum Tradycji  

Lokalnej”;

 » Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego – projekt „Biblioteczne  

zajęcia dla dzieci i rodziców”;
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 » Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – projekt „Młodzi menedżerowie 

kultury w bibliotekach”.

Do projektów przygotowanych przez te organizacje zgłosiło się ponad 480 bibliotek, 

z których 214 otrzymały dofinansowanie na realizację swoich aplikacji. 

Ponadto w ramach tego komponentu Programu: 

 — Instytut Spraw Publicznych otrzymał dotację na realizację projektu „Lokalne 

biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej w Europie” (konferencja, publikacja);

 — Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) otrzymało dotację na promowanie 

ciekawych rozwiązań architektonicznych w bibliotekach; Fundacja we współ-

pracy z SARP wydała przewodnik pt. „Biblioteka. Małe pomysły na wielkie 

zmiany”. Pokazuje on, jak za pomocą niewielkich środków uczynić wygląd  

bibliotek atrakcyjniejszym, bardziej nowoczesnym i dostosowanym do udo-

stępniania ICT oraz realizowania przez biblioteki funkcji wychodzących poza 

upowszechnianie czytelnictwa i wypożyczanie książek. Przewodnik ten został 

dostarczony do wszystkich bibliotek gminnych, a w 30 bibliotekach spośród 

tych, które otrzymały środki inwestycyjne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” (małe granty), 

SARP przeprowadził proces partycypacyjnego kształtowania przestrzeni.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek prowadzone są działania promocyjne i infor-

macyjne, których celem jest ukazywanie biblioteki jako miejsca atrakcyjnego oraz 

wzmocnienie pozytywnego wizerunku bibliotekarza. W 2010 r. do najważniejszych 

działań należały:

 —  Ogólnopolska kampania społeczna na rzecz bibliotek – jej celem było zwróce-

nie uwagi na lokalną bibliotekę jako na miejsce dostępu do wiedzy, informacji 

i kultury, w którym bibliotekarz, korzystając z nowoczesnych technologii, 

może pełnić rolę przewodnika zarówno po świecie książek, jak i multimediów. 

Kampania społeczna została zainaugurowana 19 stycznia w Bibliotece  

Uniwersyteckiej w Warszawie, a wśród jej elementów znalazły się:

PROMOCJA BIBLIOTEK4



— 10 —

 » spoty telewizyjne, emitowane od 18 stycznia do końca lutego 2010 r. 

na antenie siedmiu stacji; przedstawiające małą bibliotekę, w której 

twórczo – często z książką, ale nie tylko – spędzają czas zarówno dzieci, 

jak i dorośli, a bibliotekarka służy im pomocą, wiedzą i inspiracją.  

Kampania telewizyjna miała na celu wzmocnić prestiż bibliotek i środo-

wiska bibliotekarskiego a także uświadomić m.in. przedstawicielom 

władz lokalnych, że biblioteka może odegrać istotną rolę w rozwoju 

lokalnej społeczności, pokazując bibliotekę jako bezpieczne i estetyczne 

miejsce spotkań mieszkańców, w którym można ciekawie spędzić czas;

 » wystawa „Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania” w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie. Do 20 lutego w przestrzeni BUW można 

było oglądać instalację poświęconą przestrzeni biblioteki, sposobowi 

jej działania i związanej z nią mitologii, a do 23 stycznia można było 

wziąć udział w warsztatach, prezentacjach i akcjach artystycznych 

związanych z biblioteką i aktywnościami, które oferuje. Od maja 2010 r. 

instalacja jest wystawiana w bibliotekach w całej Polsce;

 » konkurs internetowy „Spotkajmy się w bibliotece”, w którym wzięło 

udział ponad 1000 osób, a zadanie polegało na opisaniu wymarzonego 

spotkania w bibliotece. Uczestnicy musieli także wskazać bibliotekę, 

która w przypadku wygranej ich opisu również otrzyma nagrodę.  

Aplikacje do konkursu składane były za pośrednictwem portalu  

www.biblioteki.org, przysyłali je dorośli i dzieci. Przyznano trzy nagrody 

oraz dziesięć wyróżnień. 

 » reklamy na autobusach PKS – 45 oklejonych reklamami autobusów  

od kwietnia do lipca 2010 r. przemierzało Polskę docierając do naj-

mniejszych miejscowości z hasłem kampanii „Spotkajmy się w bibliotece”.    

 —  Portal bibliotek publicznych (www.biblioteki.org) – służący wymianie  

doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz przedstawianiu działalności 

bibliotek posiada obecnie ponad 11000 unikanych użytkowników. Jest  

na nim zamieszczany comiesięczny elektroniczny biuletyn, wysyłany dodatkowo 

do ponad 4000 prenumeratorów. Biuletyn jest przygotowywany we współ-

pracy z bibliotekami wojewódzkimi. Sekcja ogólnopolska zawiera wybór  

wiadomości o Programie, a wersje wojewódzkie przedstawiają dodatkowo 

nowości i dobre praktyki z bibliotek lokalnych.

 —  I ogólnopolski kongres bibliotekarzy „Biblioteka: lubię to!”, który odbył się  
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w Warszawie w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w dniach 22-23.11.2010 r. 

Ponad 500 osób uczestniczyło w 32 warsztatach i spotkaniach podzielonych 

na cztery bloki tematyczne: „Nowoczesna biblioteka”, „Pasje w bibliotece”,  

„Wysłuchaj eksperta”, „Ludzie w bibliotece”. Kongres był także okazją do drugiego 

spotkania Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, złożonego  

z przedstawicieli władz publicznych, środowisk nauki, kultury, sztuki, biznesu, 

organizacji pozarządowych i mediów. Łącznie w skład Partnerstwa wchodzi 

ponad 100 osób, m.in. małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Wisława 

Szymborska, Andrzej Wajda, Tadeusz Mazowiecki, prof. Jerzy Buzek, minister 

Michał Boni, prof. Barbara Kudrycka, Krzysztof Stanowski, Witold Drożdż,  

prof. Jerzy Hausner oraz Jerzy Baczyński; pełny skład na stronie www.biblioteki.org).

 —  Współpraca z mediami w celu wprowadzenie tematu bibliotek do debaty  

publicznej. W 2010 r. ogółem w mediach ukazało się ponad 1800 materiałów 

na temat bibliotek. Co ważne, już w rządowym raporcie „Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe” biblioteki zostały uznane za „dźwignie zmian i dyfuzji”. Liderzy 

opinii zaczęli również coraz częściej poruszać temat bibliotek w swoich  

publicznych wypowiedziach.

 —  Kontynuacja tworzenia i wspieranie Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwo-

ju Bibliotek, skupiających marszałków, wojewodów i przedstawiciela Fundacji 

w 16 województwach (w 2010 r. partnerstwa utworzono w województwach: 

zachodniopomorskim, śląskim oraz podkarpackim). Władze województw  

deklarują w nich wsparcie gminnych bibliotek publicznych m.in. poprzez 

uwzględnianie ich jako beneficjentów Regionalnych Programach Operacyjnych. 

 — Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju Bibliotek, inicjowane przez animatorów 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, gromadzą wokół bibliotek ważne osoby 

dla lokalnego życia społecznego - przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów 

szkół, liderów społeczności lokalnej, miejscowych przedsiębiorców - których 

zaangażowanie przyczyni się do wzmocnienia pozycji bibliotek w lokalnej 

społeczności oraz realizacji przez biblioteki ich planów rozwoju. W 2010 r.  

powstało 135 koalicji (w tym 57 opartych o formalne, spisane porozumienia); 

łącznie do koalicji przystąpiło 1355 partnerów. Jesienią 2010 r. w każdym wo-

jewództwie odbyła się konferencja poświęcona wymianie doświadczeńi do-

brych praktyk z tworzenia i funkcjonowania koalicji. Konferencje - organizo-

wane przez biblioteki wojewódzkie - były także okazją do spotkania 

przedstawicieli Regionalnych Partnerstw. 
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Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie  

dla przyszłości

Projekt skierowany do 18 wojewódzkich bibliotek publicznych, którego celem jest 

wsparcie tych bibliotek w stworzeniu długofalowych strategii działania i rozwoju.  

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.02.2010 r. do 30.06.2011 r. w ramach dotacji 

w wysokości 1 011 092 PLN z Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finanso-

wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-

sowego (całkowity budżet projektu: 1 137 572 PLN). Partnerami Fundacji w projekcie 

są Małopolski Instytut Kultury, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek  

Publicznych, Biblioteka Narodowa Norwegii oraz trzy norweskie biblioteki regionalne 

(odpowiedniki polskich bibliotek wojewódzkich) z Akershus, Buskerud i Vestfold. 

W ramach projektu w 2010 r. odbył się cykl czterech trzydniowych warsztatów budo-

wania strategii działania dla instytucji kultury (marzec-październik 2010 r.). W każdym 

z warsztatów wzięło udział ponad 70 uczestników. We wrześniu 2010 r. odbyła się 

sześciodniowa wizyta studyjna w Norwegii dla 39 uczestników projektu, której celem 

było zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania 

strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt bibliotekarze z Polski odwiedzili 

10 bibliotek z regionów Akershus, Buskerud i Vestfold oraz Bibliotekę Narodową  

w Oslo. Podczas prac nad strategiami polscy uczestnicy warsztatów mieli możliwość 

konsultacji on-line z polskimi i norweskimi ekspertami poprzez powstały blog  

i forum internetowe. Projekt będzie kontynuowany w 2011 r., na który jest zaplano-

wane przygotowanie i wydana publikacja na temat zarządzania strategicznego insty-

tucją kultury pt. „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju”, zawierająca m.in. przykłady 

innowacyjnych działań prowadzonych przez biblioteki z Polski i Norwegii oraz zorga-

nizowana konferencja „Strategia dla kultury – kultura dla rozwoju” (14-15.05.2011).

Poza Programem Rozwoju Bibliotek  
w 2010 roku FRSI realizowała następujące 
projekty:
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Rozwój osobisty i podwyższanie kwalifikacji bibliotekarek 

drogą do integracji środowiska lokalnego i poprawy jakości 

życia mieszkańców w wybranych municypalitetach regionu 

Imeretii w Gruzji (Azja Centralna)

 

Projekt był realizowany w Polsce i w Gruzji, w okresie 1.04.2010-31.12.2010 w ramach 

dotacji otrzymanej z programu „Polska Pomoc 2010” Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych RP w wysokości 357 735,00 PLN (całkowity budżet projektu: 398 619 PLN). Part-

nerem projektu po stronie gruzińskiej było Stowarzyszenie Kobiety na Rzecz Rozwoju 

Regionów z Imeretii (QRG). Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji bibliote-

karek z wybranych municypalitetów regionu Imeretii, stworzenie możliwości rozsze-

rzenia oferty działań bibliotek (dzięki wykorzystaniu ICT) oraz wzmocnienie systemu 

bibliotecznego w Imeretii i współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami, organi-

zacjami, lokalnymi liderami.

Pierwszym działaniem w ramach projektu była pięciodniowa wizyta studyjna w Polsce 

i warsztat dla 6 trenerów z Gruzji. W maju 2010 r. w Kutaisi (głównym mieście  

regionu Imereti) odbyło się  spotkanie promocyjno-informacyjne na temat projektu, 

w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Na przełomie maja i czerwca miały miejsce 

dostawy sprzętu (komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, 

projektorów wraz z ekranami, aparatów cyfrowych) i podłączenie Internetu do 10 

bibliotek z miast Kutaisi, Tshaltubo, Samtredia w regionie Imeretii. Od czerwca  

do września przeprowadzono szkolenia dla 54 osób (głównie bibliotekarek):  

trzydniowe szkolenia informatyczne, trzydniowe warsztaty rozwoju osobistego oraz 

sześciodniowy warsztat „Skuteczne działania lokalne”. Po zakończeniu warsztatów 

każda biblioteka zrealizowała mini-projekt dla lokalnej społeczności, z wykorzystaniem 

otrzymanego sprzętu komputerowego i przy wsparciu konsultantów (np. pokaz ulu-

bionych filmów animowanych dla dzieci, kurs korzystania z komputera i Internetu  

dla dzieci uchodźców). W grudniu 2010 r. miało miejsce spotkanie podsumowujące 

projekt wraz z prezentacją mini-projektów. Podczas trwania projektu prowadzony 

był blog on-line. Powstała również publikacja w języku gruzińskim „Dobre praktyki 

bibliotek w Imereti” (80 egz., 84 str.). Publikacja oprócz dobrych praktyk bibliotek  

gruzińskich (mini-projekty) zawiera także dobre praktyki bibliotek polskich, wybrane 

spośród działań bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek.
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Wizyta studyjna grupy 10 bibliotekarzy w Stanach  

Zjednoczonych.

 

Wizyta studyjna została przygotowana we współpracy z Ambasadą Stanów Zjedno-

czonych. Uczestnikami wizyty byli dyrektorzy bibliotek publicznych i pedagogicznych, 

bibliotekarze praktycy i nauczyciele akademiccy (łącznie 10 osób). Wizyta odbyła się 

w dniach 5.-15.12.2010, w ramach projektu „Library & Information Science”, realizo-

wanego jako część szerszego programu wymiany „International Visitor Leadership 

Program” Departamentu Stanu USA i Akademii Rozwoju Oświaty (AED - Academy  

of Educational Development). Część kosztów (m.in. transport, ubezpieczenie) została 

pokryta z budżetu Programu Rozwoju Bibliotek. 

Podczas wizyty studyjnej jej uczestnicy odwiedzili biblioteki różnych typów i różnych 

wielkości: Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie, biblioteki publiczne w dużych  

i małych miastach w stanie Virginia i Illinois (Arlington, Champaign, Paris, Kankakee, 

Chicago), biblioteki szkolne (Paris-Crestwood, Chicago) i biblioteki uczelni wyższych 

(Uniwersytet Stanu Maryland, Uniwersytet Stanu Illinois – Urbana-Chaimaign, Uniwer-

sytet w Chicago). Zapoznali się także z działalnością Amerykańskiego Stowarzyszenia 

Bibliotek ALA i Fundacji Biblioteki Publicznej w Chicago. Przez cały czas trwania wizy-

ty uczestnicy publikowali relację z jej przebiegu na utworzonym w tym celu blogu 

BiblioLab.pl http://bibliolabpl.blogspot.com/, gdzie opisywali przykłady nowocze-

snych usług amerykańskich bibliotek, rozwiązań organizacyjnych, innowacji i dobrych 

praktyk możliwych do zastosowania w polskich bibliotekach. Współpraca grupy 

uczestników wizyty kontynuowana jest po jej zakończeniu: blog BiblioLab.pl prowa-

dzony jest nadal, planowana jest także realizacja wspólnych projektów we współpra-

cy z FRSI.
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Ponadto w 2010 r. Fundacja:
 — Przystąpiła jako współzałożyciel do Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 

50+ „Dojrz@łość w sieci”, powołanej przez UPC Polska wraz z Akademią  

Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Koalicji jest zjednoczenie działań firm,  

organizacji pozarządowych, urzędów oraz instytucji na rzecz cyfrowego  

włączenia osób 50+ (http://dojrzaloscwsieci.pl/);

 — Przystąpiła do koalicji „Masz głos, masz wybór”, w ramach której włączyła się  

w akcje na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach prezydenckich (kampa-

nia  „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj”) i samorządowych, przed którymi zaofe-

rowała bibliotekom materiały promocyjne oraz wystawę dotyczącą praw  

wyborczych i procedur w wyborach samorządowych (do ściągnięcia z portalu 

Programu - http://biblioteki.org/repository/PLIKI/WIADOMOSCI/WYDARZE-

NIA/20100827_masz_glos_materialy/Masz_glos.ppt); 

 — 17.05.2010 została uhonorowana statuetką Społeczeństwa Informacyjnego 

InfoStat, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Informatyczne z okazji 

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (hasło obchodów: „ICT for  

a better life” – „Technologie informacyjne podnoszą jakość życia”);

 — Jej przedstawiciele brali udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych 

w ramach sieci realizatorów programu „Global Libraries” Fundacji Billa i Melindy 

Gates.

W 2011 r. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będzie kontynuowała  

swoją działalność statutową, w tym realizację Programu Rozwoju Bibliotek oraz  

projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2010 wykazuje sumę bilansową 

w wysokości 8 241 599,36 zł. Przychody Fundacji wyniosły 25 583 423,04 zł a koszty 

25 357 523,25 zł. Rok obrotowy zakończono wynikiem finansowym netto (nadwyżką 

przychodów nad kosztami) w kwocie 225 899,79 zł.
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