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Programy i granty dla bibliotek,
czyli pieniądze na realizację bibliotekarskich pomysłów — felieton
wstępny

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania pozyskiwaniem zewnętrznych
funduszy dla polskich bibliotek i ich dynamiczny rozwój. Temat bieżącego numeru jest
dość obszerny ze względu na wielość źródeł, z których można otrzymać grant i powinien
okazać się atrakcyjny zarówno dla zorientowanych, jak i tych, którzy dopiero zamierzają
sięgnąć po dodatkowe finanse dla swoich instytucji. Możliwości ubiegania się o środki są
niemal nieograniczone, stąd też uprzedzamy Czytelników „Biuletynu EBIB”, że nie wyczer paliśmy tematu. Kilka artykułów, komunikaty i sprawozdanie tematycznie związane z bieżącym numerem to zaledwie namiastka informacji nt. funduszy, jakie mogą uzyskać kreatywni bibliotekarze dla swoich bibliotek i dla własnego rozwoju.
Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć, w jakim kierunku zamierzamy
podążać, a następnie z uporem i wraz z dobrze dobranym zespołem pozytywnie zmotywo wanych bibliotekarzy dążyć do realizacji celów, pomysłów, marzeń… O tym, że warto i że
można, przekonują nas autorzy kolejnych tekstów.
Kwietniowy numer ma zatem, jak to zwykle wiosną, pobudzić wyobraźnię, wykrzesać
z nas siły i pomysły, aby z zaangażowaniem realizować bibliotekarską misję wspierania
rozwoju nowoczesnego, kulturalnego i wykształconego społeczeństwa.
W pierwszym artykule Paulina Milewska przybliżyła zasady składania i oceny wniosków
w programach grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Omówiła te, do których mogą aplikować biblioteki i przedstawiła przykładowe projekty, zaakceptowane przez grantodawcę w ubiegłych latach.
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Urszula Cimoch odsłoniła kulisy procesu przygotowywania wniosków do MKiDN — od pomysłu, przez składanie wniosku, po realizację i rozliczenie. Autorka sformułowała wiele
cennych wskazówek dla bibliotekarzy i przytoczyła ciekawe przykłady realizacji projektów.
Kolejny artykuł poświęcony został środkom finansowym oferowanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Bożena Bednarek-Michalska zwróciła uwagę na
różnorodność grantów MNiSW i agend ministerstwa odpowiedzialnych za rozdzielanie funduszy. Przedstawiła możliwości finansowanego wspierania młodych bibliotekoznawców,
polskiej humanistyki, ze środków upowszechniania nauki czy budżetu europejskiego.
W „Biuletynie EBIB” nie zabrakło także informacji nt. środków pieniężnych z III sektora.
Paulina Milewska zaproponowała wgląd w granty pochodzące spoza budżetu. W artykule
znajdują się opisy dotacji proponowanych przez fundacje korporacyjne. Przedstawiono
także przykładowe projekty zrealizowane w polskich bibliotekach dzięki grantodawcom z III
sektora.
Aleksandra Marciniak i Beata Wawrzyniak-Chrzanowska, reprezentujące Centrum Synergii Biznesu, przybliżyły nowe możliwości, jakie daje program Erasmus+. Autorki w artykule
zachęcają do współpracy międzynarodowej, która nie tylko wzbogaci ofertę naszych bibliotek, ale także przyczyni się do rozwoju uczestniczących w projektach placówek i pracujących w nich bibliotekarzy. Międzynarodowa inicjatywa wokół realizacji pomysłów może
mieć wyłącznie pozytywny wpływ na udział bibliotek w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.
W dziale „Komunikaty” przybliżona została nowa dla Polski inicjatywa, funkcjonująca pod
nazwą „Kreatywna Europa”. Kamila Rola podkreśliła znaczenie tego unijnego programu
dla rozwoju kultury w wymiarze międzynarodowym. Zachęciła do zapoznania się z ofertą
Kreatywnej Europy i włączenia się w realizację pomysłów z wykorzystaniem dofinansowania z tego źródła.
Natomiast Elżbieta Maruszczak nakreśliła obraz regionalnych programów operacyjnych,
w ramach których również znajdują się obszary, umożliwiające pozyskanie pieniędzy dla
bibliotek. Przybliżyła projekty, które z powodzeniem zostały zrealizowane w polskich bibliotekach dzięki RPO.
Kwietniowy „Biuletyn…” zamyka sprawozdanie Małgorzaty Furgał z seminarium poświęconego pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na rozwój bibliotek. Jak wynika z treści, seminarium, choć krótkie, dostarczyło uczestnikom wielu cennych wskazówek. Organizatorzy
natomiast dostrzegli potrzebę częstszego inicjowania tego rodzaju spotkań, podczas których można dzielić się doświadczeniami i pokazywać nowe perspektywy. Pozostaje nam
tylko czekać na kolejne seminarium, o którym z pewnością Państwa poinformujemy w serwisie EBIB.
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Na koniec warto odwołać się do najnowszych informacji MNiSW, z których wynika, że
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rusza kolejny moduł „Rozwój” zakładający udział w nim także bibliotek naukowych. Szczegóły znajdą Państwo na stronie
MNiSW1. I właśnie ta wiadomość, niemal z ostatniej chwili, potwierdza, że my, biblioteka rze, mamy wielorakie możliwości pozyskiwania finansów na rzecz kształtowania polskiego
bibliotekarstwa.
Zachęcamy do lektury, życzymy kreatywnych pomysłów i uporu w ich realizacji, a także radości z odniesionych sukcesów.

1

Innowacyjność i interdyscyplinarność – rusza moduł „Rozwój” w ramach NPRH [on-line]. Warszawa:
MNiSW, 2015 [dostęp 4.04.2015]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosciministerstwo/innowacyjnosc-i-interdyscyplinarnosc-rusza-modul-rozwoj-w-ramach-n prh.html.
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