
Biblioteka z plusem  
 

Wolność, zasobność i rozwój  mogą być osiagnięte przez społeczeństwa, których 

obywatele korzystają z praw demokratycznych i odgrywają aktywną rolę w życiu 

kulturalnym, społecznym i gospodarczym.   Konstruktywne uczestnictwo  zależy od 

właściwego wykształcenia i swobodnego dostępu do wiedzy, kultury i informacji. 

Misją bibliotek pulicznych jest: 

1. stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat 

najmłodszych; 

2. wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia, jak i ustawowych 

programów kształcenia na wszystkich poziomach; 

3. zapewnienie możliwości twórczego rozwoju jednostki; 

4. stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży; 

5. promowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznanie dla sztuk 

pięknych, osiągnięć nauki i wynalazczości; 

6. udostepnianie przejawów ekspresji wszystkich sztuk przedstwiających; 

7. otaczanie opieką dialogu międzykulturowego i popieranie odmienności 

kulturowej; 

8. popieranie tradycji mówionej; 

9. zapewnienie obywatelom dostępu do  wszelkiego rodzaju informacji lokalnej; 

10. dostarczanie odpowiednich serwisów informacyjnych lokalnym 

przedsiebiorstwom, stowarzyszeniom i grupom zainteresowań; 

11. ułatwianie rozwoju informacji i umiejętności posługiwania się komputerem; 

12. popieranie i uczestniczenie w akcjach i programach na rzecz walki z 

analfabetyzmem we wszystkich grupach wiekowych, jak i inicjowanie takiej 

działalności, o ile zachodzi tego potrzeba.  

 

Analiza kondycji polskich bibliotek publicznych wykazała, że istnieje  potrzeba 

radykalnej poprawy ich stanu. Strategicznym celem programu MKiDN Biblioteka + 

jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, 

kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu 

certyfikującego ich działalność.  

Biblioteka publiczna może przyczynić się do podniesienia jakości życia 

mieszkańców nie tylko w wymiarze kulturowym, ale także czysto praktycznym. Z 



punktu widzenia wyzwań rozwojowych naszego kraju jednym z najistotniejszych 

problemów pozostaje wykluczenie informacyjne, które zagraża mieszkańcom małych 

miejscowości. W porównaniu z mieszkańcami dużych miast mieszkańcy wsi znacznie 

rzadziej korzystają z internetu. Bariery w dostępie do internetu mają charakter nie 

tylko ekonomiczny, ale także psychologiczny i kompetencyjny. Według danych GUS 

w przypadku 45% gospodarstw domowych przyczyną braku dostępu do internetu jest 

niedostrzeganie potrzeby korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Odsetek osób, które nie mają odpowiednich umiejętności w tym zakresie, jest wysoki. 

Zaledwie  36% mieszkańców wsi umie korzystać z wyszukiwarki internetowej, a 

jedynie 23% potrafi wysłać e-maila z załącznikiem.  Walka z cyfrowym wykluczeniem 

wymaga więc zarówno stworzenia odpowiedniej infrastruktury, jak i wsparcia 

edukacyjnego dla osób wdrażających się w korzystanie z nowoczesnych technologii.   

Nowoczesna biblioteka powinna być ośrodkiem pomocnym w nabywaniu 

umiejętności i nawyków  korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

które zapewniają niemal nieograniczony dostęp do informacji, kontakt z urzędami i 

instytucjami, ułatwiają aktywność społeczną i polityczną, umożliwiają wymianę opinii 

itd.  Biblioteka może być miejscem, w którym osoby dorosłe, niepełnosprawne czy 

bezrobotne otrzymają nie tylko dostęp do informacji, ale także instruktaż  

umożliwiający samodzielne korzystanie z technologii informacyjno - 

komunikacyjnych. Dobrze wykształcony bibliotekarz w nowoczesnej bibliotece 

powinien  być w stanie pomóc mieszkańcom w kontakcie z urządzeniami rozwiniętej 

techniki (aparatami cyfrowymi, nagrywarkami,  kamerami), a także pomóc 

zredagować pismo i wysłać je przez internet; nowoczesna biblioteka mogłaby 

świadczyć usługi w zakresie kserowania czy skanowania. 

Certyfikat Biblioteka + potwierdza, że gminna biblioteka publiczna funkcjonuje 

zgodnie z najlepszymi standardami, zarówno pod względem infrastruktury, 

wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i obsługi czytelnika. Samorząd gminy, 

stwarzając odpowiednie warunki rozwoju biblioteki, dba o poziom czytelnictwa, 

edukacji oraz uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy i przeciwdziała  

negatywnemu zjawisku  cywilizacyjnego wykluczenia.  

Aby otrzymać certyfikat, biblioteka musi spełnić wszystkie kryteria określone w 

regulaminie, uwzględniające stan organizacji i wyposażenia technicznego. Certyfikat 

Biblioteka+ jest potwierdzeniem wysokich standardów jakości i jednocześnie 

prestiżową formą uznania osiągnięć władz gminy.    



 

Uzyskanie Certyfikatu Biblioteka+ to w dłuższej perspektywie potwierdzenie 

skoku cywilizacyjnego i kulturowego całej gminy, to przybliżenie jej do 

standardów obowiązujących w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 


