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Biblioteka w Ostroszowicach

BiBlioteki się liczą!



2

1/4 EuropEjczyków
(prawiE 100 milionów ludzi)
korzysta co roku
z bibliotEk publicznych.

Dlaczego?
W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?
Jakie mają z tego korzyści?
Sprawdzała niezależna firma badawcza TNS, na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów w 17 krajach:

Fundacja Billa i Melindy Gatesów w kilkunastu krajach świata wspiera biblioteki publiczne, 
realizując inicjatywę Global Libraries. W Polsce partnerem Fundacji Gatesów jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, która otrzymała grant na realizację Programu Rozwoju 
Bibliotek (PRB). Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które ma ułatwić polskim bibliotekom 
publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest 
realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki PRB biblioteki 
publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości.

www.biblioteki.org

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Wielka Brytania
Włochy

Biblioteka w Ostroszowicach
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kto w EuropiE najczęściEj
odwiEdza bibliotEki?

Odsetek dorosłych, korzystających z biblioteki publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ostatniego miesiąca
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FR 

Roczne wydatki na biblioteki per capita

Najczęściej spotykamy tu Duńczyków i Finów
To między innymi zasługa ich inwestycji w biblioteki, które w rezultacie przyczyniają się do 
rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.
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co EuropEjczykom dają
odwiEdziny w bibliotEkach?

Znajdują materiały i informacje przydatne w nauce.
Dowiadują się, jak korzystać z komputera i Internetu.
Odkrywają tajniki cyfrowej obróbki zdjęć.
Nabierają wprawy w korzystaniu z Facebooka i Skype’a.
Przychodzą na spotkania z ekspertami.
Uczą się języków obcych.
Szukają pracy, sprawdzają, jak napisać życiorys czy list motywacyjny.

25% użytkowników EuropEjskich bibliotEk 
(24 miliony ludzi) przychodzi tu, żEby 
uczyć się i rozwijać swojE umiEjętności.

Biblioteka w Twardogórze
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14 milionów EuropEjczyków korzysta

z komputErów w bibliotEkach.

• Dania – 94% gospodarstw domowych podłączonych jest do Internetu

• Finlandia – 84% mieszkańców ma Internet

Odsetek osób przychodzących do biblioteki, by skorzystać 
z komputera, jest największy w Finlandii i Danii 
– to aż 1/5 mieszkańców, czyli niemal 800 tysięcy ludzi 
w każdym z tych krajów. 

Przychodzą tu mimo, że większość z nich ma Internet 
we własnym domu.

Biblioteka w Starych Bogaczowicach
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Znajdowanie informacji 
w związku z poszukiwaniem 

pracy/ubieganiem się o pracę

Szukanie pracy

Którakolwiek z wymienionych

Napisanie CV lub listu 
motywacyjnego

Doskonalenie umiejętności 
potrzebnych w obecnej pracy

Ubieganie się o pracę w kraju

Szukanie informacji 
o pracodawcy

Znajdowanie firmy 
rekrutacyjnej 

Korzystanie z arkusza 
kalkulacyjnego/bazy danych

Szukanie pracy w innych 
krajach UE

Aplikowanie o pracę w innych 
krajach UE

Którakolwiek z wymienionych czynności wykonana
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Czynności związane z zatrudnieniem wykonywane na publicznych komputerach w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przeczytaj „Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych. Raport 
końcowy, marzec 2013”.

www.biblioteki.org

4 miliony EuropEjczyków wykorzystujE 
komputEry i intErnEt w bibliotEkach 
do poszukiwania pracy.
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To jeden z kluczowych wniosków z raportu „Po co Polakom biblioteki?”
www.biblioteki.org/maszap
Raport przygotowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA,
która na zlecenie FRSI przeprowadziła badania w placówkach uczestniczących
w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka w Starych Bogaczowicach

polskiE bibliotEki tEż mają 
ogromny potEncjał!

Biblioteka publiczna pełni funkcję trzeciego miejsca – jest przestrzenią, która łączy w sobie to, 
co najlepsze w domu – rodzinną atmosferę, poczucie bycia u siebie, z tym, co najciekawsze 
w miejscach publicznych – możliwością poznawania nowych osób, bycia razem z innymi ludźmi. 
Biblioteka jest otwarta dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. 
Jest idealnym miejscem spotkań, tak potrzebnym zwłaszcza w małych miejscowościach. 
Jest przestrzenią, która sprzyja edukacji i integracji społecznej. Instytucją budzącą zaufanie 
i pozytywne skojarzenia, potrafiącą przyciągnąć partnerów do swoich przedsięwzięć, realizującą 
wiele różnorodnych funkcji w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.
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w programiE rozwoju bibliotEk uczEstniczy 
ponad 3800 bibliotEk z małych miEjscowości.

Budżet programu to 33 miliony dolarów przekazane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

SPRZĘT
W BIBLIOTEKACH

• 2784 komputery z oprogramowaniem
• 2155 urządzeń wielofunkcyjnych
• 557 drukarek A3
• 281 laptopów
• 281 projektorów i ekranów
• 3327 aparatów cyfrowych

SZKOLENIA DLA 
UCZESTNIKÓW
PROGRAMU

• Ponad 3000 osób wzięło udział w warsztacie planowania rozwoju biblioteki
• Ponad 2000 osób uczestniczyło w szkoleniach informatycznych
• Ponad 2400 osób ukończyło szkolenia specjalistyczne

GRANTY
DLA UCZESTNIKÓW 
PROGRAMU

• Niemal 400 grantów na realizację ciekawych pomysłów
• Ponad 500 projektów dla mieszkańców dzięki współpracy z organizacjami 

pozarządowymi
• 150 mikrograntów na spotkania współpracujących ze sobą bibliotekarzy
• Ponad 250 Lokalnych Partnerstw i Gminnych Koalicji

Wsparcia bibliotekom publicznym w Polsce udzielają także:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki – instytut 
na zlecenie ministerstwa realizuje program Biblioteka+, którego celem jest przekształcenie 
bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia 
społecznego.

• Microsoft – bezpłatnie zapewnia oprogramowanie w ponad 1200 bibliotekach z małych 
miejscowości. Oferta obejmuje blisko 200 produktów firmy Microsoft, w tym systemy 
operacyjne i pakiet Office.

• Orange Polska – oferuje wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatny dostęp do Internetu. 
To rezultat porozumienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Orange 
Polska. Z oferty korzysta ponad 3500 bibliotek w całej Polsce.

• Funmedia – oferuje wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatny dostęp do 
e-learningowych kursów języka angielskiego dla dorosłych i dla dzieci. 
Kursy są dostępne w ponad 1500 bibliotekach.

bibliotEki w polscE się zmiEniają!



Biblioteka w Starych Bogaczowicach

każda inwEstycja w bibliotEkę to inwEstycja 
w rozwój miEszkańców i lokalnych społEczności.

wykorzystajmy potEncjał polskich bibliotEk 
w planowanych stratEgiach i programach opEracyjnych.
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to iNWestYcJA W RozWÓJ
cAŁeGo kRAJU!

www.biblioteki.org


