
 

 

 

 

 

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
 

Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych w roku 2015 

 

I. Założenia: 

W Programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek planowana  

na 2015 r. kwota dotacji wynosi 25.000.000 zł. 

1. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych wyłącznie do bibliotek publicznych. 

2. Uprawnionymi wnioskodawcami są: 

 biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane  

do rejestru instytucji kultury)  

 inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane 

do rejestru instytucji kultury). 

 

II. Kryteria podziału dotacji 

W podziale dotacji na poziomie 16 województw proponuje się następujące kryteria: kryterium  

czytelnicze (wg liczby czytelników) i kryterium demograficzne (wg liczby ludności). 

W ramach każdego z województw przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki proponuje się 

przyjęcie kryterium demograficznego – 1/3 kwoty dotacji i kryterium czytelniczego – 2/3 kwoty 

dotacji. 

Biblioteka wojewódzka może też zastosować uzupełniające, indywidualne kryteria uwzględniające 

specyfikę regionu lub odnoszące się do szczególnych sytuacji zaistniałych w ostatnim okresie (roku) 

na danym terenie lub w danej bibliotece. W tym celu biblioteka wojewódzka może wydzielić odrębną 

kwotę (do 5%) z dotacji przeznaczonej na dane województwo z zachowaniem postanowień  

 pkt III ust. 2 pkt. c i d.  

 

III. Podział dotacji na województwa 

1. W 2015 r. dotacja ogółem (25 mln zł) podzielona jest wg następujących zasad: 

 1/3 (8.333.333 zł) według liczby ludności (wg danych GUS – stan w dniu 31.12.2013 r.), 

przelicznik na jednego mieszkańca – 0,216474616008  



 2/3 (16.666.667 zł) według liczby czytelników (wg rocznika Biblioteki Publiczne w Liczbach 

2013-maszynopis); przelicznik na jednego czytelnika – 2,59018900661  

Szczegółowy podział dotacji dla województw zawiera załącznik nr 1. 

 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla bibliotek: 

a) Udział środków własnych zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora  

lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2015 r. nie może być mniejszy niż 30% 

wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.  

b) Dotacja dla biblioteki – instytucji kultury – nie może być niższa niż 1 500 zł.  

c) Dotacja dla biblioteki wojewódzkiej w miastach wojewódzkich, w których funkcjonuje także sieć 

bibliotek miejskich nie może przekraczać 5% dotacji przydzielonej dla województwa  

(w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim kwoty przydzielone dla dwóch wbp  

nie mogą przekroczyć 7,5% dotacji przydzielonej dla województwa).  

d) Łączna kwota dotacji dla biblioteki wojewódzkiej i miejskiej w mieście wojewódzkim nie może 

przekroczyć 10% środków przeznaczonych na dane województwo (w województwach kujawsko-

pomorskim i lubuskim dotacja dla dwóch wbp nie może przekroczyć 13% środków przyznanych 

dla danego województwa). 

e) W ramach Programu biblioteki mogą nabywać:  

a. książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem 

Braille’a, książki elektroniczne),  multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne, które są 

dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.  

b. drukowane czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne (np. literackie, teatralne, muzyczne), 

o charakterze ogólnopolskim z nominalną datą wydania 2015 r., o częstotliwości ukazywania 

się od miesięcznika do rocznika. W przypadku roczników dopuszcza się również zakup 

czasopism opublikowanych w 2015 r.  

f) W ramach Programu nie można kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń 

lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów 

ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych 

instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp 

do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism 

ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także nie można opłacać prenumeraty.  

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1: Podział dotacji w 2015 r. dla województw. 


