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Streszczenie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 17 lutego 2011 roku regulamin Priorytetu
„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+.
Operatorem programu został ustanowiony Instytut Książki. Po roku od uruchomienia programu

instytut przygotował i rozesłał ankietę, mającą na celu zbadanie wśród potencjalnych

beneficjentów znajomości programu oraz zidentyfikowanie wyzwań, przed jakimi stoją gminne
biblioteki publiczne starające się o środki na budowę, rozbudowę lub remont budynku
biblioteki.

Szczegółowe cele badania określono w następujący sposób:


Uzyskanie informacji o przyczynach mniejszej niż oczekiwano liczby wniosków
złożonych w pierwszych trzech naborach do Programu Wieloletniego KULTURA+,




Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

Uzyskanie informacji o znajomości programu przez gminne biblioteki publiczne oraz ich
organizatorów – samorządy gminne, a także urzędy marszałkowskie.

Zebranie informacji o tym, czy udostępniona przez Instytut Książki dokumentacja

priorytetu pozwala uprawnionym wnioskodawcom bez problemów przygotować
wniosek.

Badanie zostało zrealizowane metodą sondażową w dniach od 1 maja 2012 do 4 czerwca 2012
roku. W trakcie badania wykorzystano technikę ankiety pocztowej. Ankiety zostały wysłane do
gminnych bibliotek publicznych, urzędów gmin oraz urzędów marszałkowskich.

Dzięki badaniu uzyskano następujące informacje:


Główną przyczyną mmiejszej niż oczekiwano liczby złożonych do tej pory
wniosków do programu jest brak funduszy gminnych. Jest to problem, który jest
zgłaszany zarówno przez gminne biblioteki, jak i przez urzędy gmin. W obu przypadkach





odpowiedzi takie stanowią ponad 50% wszystkich wskazań.

Program jest znany zarówno w urzędach gmin, jak i w bibliotekach (odpowiednio
89,9% i 96% odpowiedzi twierdzących).

89,3% badanych bibliotek, które wzięły udział w programie lub mają taki zamiar uważa

dokumentację Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w ramach
Programu Wieloletniego KULTURA+ za pomocną w przygotowaniu wniosku.
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1. Wprowadzenie
1.1 O Programie Wieloletnim KULTURA+,
priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”
Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki w
2008 roku. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych
w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym

uwzględnieniem bibliotek z wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz

bibliotek z małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra

dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu
certyfikującego dla bibliotek.

W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął kroki zmierzające do
uruchomienia infrastrukturalnej części programu Biblioteka+ jako specjalnego wieloletniego

programu rządowego wspierającego inwestycje realizowane w bibliotekach gminnych. 20
września 2010 roku program został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ramach

szerszego projektu Ministra Kultury pod nazwą KULTURA+. W jego ramach zdefiniowano
priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

Do programu może przystąpić każda biblioteka, która spełnia wymogi formalne, zawarte w
regulaminie 1 oraz poprawnie złoży wniosek. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na

dofinansowanie budowy biblioteki lub filii biblioteki głównej, remont, rozbudowę oraz
wyposażenie istniejącego budynku. Budżet priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”

wynosi 150 mln zł. W każdym roku organizowane są dwa nabory wniosków do priorytetu.
Priorytet jest realizowany w latach 2011-2015.

W związku nowelizacją Ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U.

1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.) w 2012 roku dokonano zmian w regulaminie tak, aby o
dofinansowanie mogły ubiegać się również biblioteki znajdujące się w strukturach innych

samorządowych instytucji kultury (np. w strukturach gminnego ośrodka kultury). W latach

poprzednich jedynymi uprawnionymi beneficjentami były biblioteki zorganizowane jako
samodzielne instytucje kultury.
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http://www.bibliotekaplus.pl/userimages/regulamin_priorytetu_biblioteka_.pdf, [dostęp: 04-06-2012].
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1.2 Cele badania
Podstawowe cele badania urzędów gmin, gminnych bibliotek publicznych oraz urzędów

marszałkowskich można sprecyzować następująco:

1. Uzyskanie informacji o przyczynach mniejszej niż oczekiwano liczby wniosków
złożonych w pierwszych trzech naborach do Programu Wieloletniego KULTURA+,

Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

2. Uzyskanie informacji o znajomości programu przez gminne biblioteki publiczne oraz ich
organizatorów – samorządy gminne, a także urzędy marszałkowskie.

3. Zebranie informacji o tym, czy udostępniona przez Instytut Książki dokumentacja

priorytetu pozwala uprawnionym wnioskodawcom bez problemów przygotować
wniosek.

1.3 Metodologia badania
Badanie zostało zrealizowane metodą sondażową w dniach od 1 maja 2012 do 4 czerwca 2012

roku. W trakcie badania wykorzystano technikę ankiety pocztowej, polegającej na wysyłce do
respondentów, za pośrednictwem poczty, kwestionariuszy z pytaniami, z prośbą o ich

wypełnienie.

Próba na jakiej zostało przeprowadzone badanie ma charakter pełny, co oznacza, że objęło ono

swoim zakresem całą grupę docelową programu. Dzięki takiemu doborowi próby wyniki są
precyzyjne, a błędy związane z uogólnianiem wniosków zostały zredukowane do minimum.

Ankieta została wysłana do wszystkich bibliotek gminnych uprawnionych do udziału w
programie oraz do urzędów gminnych z gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, stanowiących
główną grupę docelową programu.

Przed przystąpieniem do konstruowania ankiety określono grono respondentów. Biorąc pod
uwagę cel badania, ankiety skierowano do:

A. gminnych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz z gmin
miejskich do 15 tys. mieszkańców;

B. urzędów gminy w gminach wiejskich do 15 tys. mieszkańców, w gminach miejskowiejskich do 15 tys. mieszkańców oraz w gminach miejskich do 15 tys. mieszkańców;

C. samorządów wojewódzkich.

Dla każdej grupy respondentów (A., B. i C.) została przygotowana osobna ankieta. W przypadku

gminnych bibliotek publicznych zawierała ona trzy pytania zamknięte. W przypadku urzędów
gminy – dwa pytania zamknięte. W obu wymienionych ankietach ostatnie pytanie, dotyczące

przyczyny nieprzystąpienia biblioteki gminnej do programu, miało charakter pytania
5

półotwartego. Respondent miał do wyboru zbiór ustalonych przez badających odpowiedzi oraz
dodatkowo możliwość swobodnej wypowiedzi (opcja „inne”). Ostatnie pytanie było pytaniem

wielokrotnego wyboru. Ankieta skierowana do urzędów marszałkowskich składała się z trzech

pytań zamkniętych. Pytania umieszczone we wszystkich trzech wzorach ankiety były pytaniami
rozgałęzionymi, co oznacza, że poszczególne pytania lub ich cały blok mogły nie dotyczyć

konkretnego respondenta. Zależało to od odpowiedzi na konkretne pytania.

Ponadto każda z ankiet zawierała pytania identyfikujące uczestnika badania. Respondent był

proszony o podanie informacji o nazwie gminy, nazwie biblioteki (w przypadku ankiety

skierowanej do bibliotek gminnych), nazwie województwa, w którym znajduje się instytucja lub
jednostka administracyjna respondenta oraz informacji o rodzaju gminy i liczbie jej

mieszkańców (w przypadku ankiet skierowanych do urzędów gmin).

Nie doprecyzowywano, kto w danej instytucji powinien wypełniać ankietę. Nie postawiono

również wymogu sygnowania ankiety przez osobę uprawnioną do reprezentowania badanej
instytucji lub jednostki samorządu terytorialnego. Z mocy prawa osobą taką mogą być wyłącznie

osoby wskazane w statucie danej instytucji lub jednostki.

Ankieta została wysłana pocztą wraz z listem przewodnim od dyrektora Instytutu Książki oraz z

kopertą zwrotną z opłaconym znaczkiem pocztowym. Dodatkowo Instytut Książki uruchomił
specjalny adres mailowy: ankieta@instytutksiazki.pl, na który badani mogli wysyłać wypełnione
i zeskanowane ankiety. Z takiej formy komunikacji skorzystało 369 respondentów, a więc
18,5% wszystkich badanych.

Zestawienie wyników badań w formie tabelarycznej znajduje się w Załączniku nr 1 do Raportu.
Wzory ankiet zamieszczamy w Załączniku nr 2.

1.4 Stopa zwrotu wysłanych ankiet

Do urzędów gmin wysłano 1986 ankiet wraz z listem przewodnim. Po upływie miesiąca od
rozpoczęcia wysyłki otrzymano 1045 wypełnionych ankiet, co oznacza, że stopa zwrotu

wyniosła 52,6%.

Do gminnych bibliotek publicznych wysłano 2032 ankiety wraz z listem przewodnim.

Otrzymano 935 wypełnionych ankiet. W tym przypadku stopa zwrotu wyniosła 46%.

Ankiety wysłano również do wszystkich szesnastu urzędów marszałkowskich. Otrzymano 14

wypełnionych ankiet, co daje stopę zwrotu o wartości 87,5%.
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2. Analiza odpowiedzi na pytania kierowane do urzędów gmin
2.1 Podział respondentów ze względu na województwo
Jedną z podstawowych danych, którą należy uwzględnić w analizie wyników badania jest

informacja o regionach, w jakich znajdują się urzędy gmin, które wypełniły ankiety. Najwięcej
wypełnionych

ankiet

pochodzi

z

województwa

mazowieckiego

(14,4%).

Kolejnymi

województwami pod względem wypełnionych ankiet są lubelskie (8,9%), wielkopolskie (7,7%)

oraz łódzkie (7,0%). Najmniej wypełnionych kwestionariuszy wysłano z województwa
opolskiego (2,8%) oraz województwa lubuskiego (3,1%). Wyniki te odzwierciedlają faktyczną

wielkość regionów pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców zgodnie z informacjami

podanymi w Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2011 roku przez GUS. 2 Wyniki te

zgadzają się również z liczbą bibliotek gminnych w poszczególnych województwach (dane za
„Biblioteki Publiczne w Liczbach 2009”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2011). 3

Wykres 1. Rozkład liczby zwrotnych ankiet ze względu na
województwo (w %)
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2

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf, [dostęp: 06-062012].
3
http://bn.org.pl/download/document/1311762761.pdf, s. 73, [dostęp: 13-06-2012].
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2.2 Podział respondentów ze względu na rodzaj gminy
Kolejną informacją dotyczącą respondentów, którą uzyskano w trakcie badania był rodzaj

gminy, w jakiej znajduje się urząd. Zdecydowana większość odesłanych do Instytutu Książki

ankiet pochodziła z gmin wiejskich (77%). Znów jak w przypadku podziału na województwa

rozkład ten odzwierciedla faktyczny stosunek liczby bibliotek z gmin wiejskich do liczby
bibliotek z pozostałych rodzajów gmin. Według ostatnich danych Biblioteki Narodowej z 2009

roku w Polsce istnieje ogółem 2618 bibliotek gminnych, w tym 1616 w gminach wiejskich
(63,1%).

Wykres 2. Procentowy rozkład gmin, które wzięły
udział w badaniu, z uwagi na rodzaj gminy
wiejska

miejsko-wiejska

miejska do 15 tys

5%
18%

77%

2.3 Znajomość programu
Jedną z najważniejszych, a zarazem podstawowych informacji, jaką uzyskano dzięki badaniu jest
odpowiedź na pytanie o znajomość programu. Pytanie 1 ankiety brzmiało następująco: „Czy jest

Państwu znany Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”,
prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można otrzymać dotację na zadania
związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?”.
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Poniższy wykres pokazuje, że aż 89,9% respondentów zna Program Wieloletni KULTURA+

Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Oznacza to, że przyczyną małej liczby

składanych wniosków nie jest brak wiedzy o istnieniu programu. Zaledwie 10,1% gmin
zaznaczyło odpowiedź NIE. Wynik ten obliguje Instytut Książki do dalszej promocji priorytetu

wśród urzędów gmin, jednak dowodzi również skuteczności dotychczas podjętych działań
informacyjnych.

Wykres 3. Znajomość programu (w %)
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2.4 Czy biblioteka przystąpi do programu
Kolejne pytanie miało na celu selekcję respondentów pod względem ich przystąpienia

lub zamiaru przystąpienia do programu, rozumianego jako rozpoczęcie procesu

wdrażania programu (złożenie wniosku, realizacja). Pełna treść pytania 2 brzmiała: Jeśli

w pytaniu 1. zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać, czy biblioteka w Państwa gminie
przystąpiła lub ma zamiar przystąpić do programu w okresie jego funkcjonowania (2011-2015)? Z

deklaracji gmin wynika, że 35,7% bibliotek gminnych jest w trakcie realizacji programu
lub w trakcie przygotowań do przystąpienia do programu. Biorąc pod uwagę termin

uruchomienia programu (17 lutego 2011 roku), jest to informacja mimo wszystko

pozytywna. Odpowiedź NIE zaznaczyło 64,3% badanych. Prawie 2/3 urzędów gmin nie
przystąpiło zatem i nie zamierza przystąpić do programu. O przyczynach takiej decyzji
informuje odpowiedź na kolejne pytanie.
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2.5 Przyczyny nieprzystąpienia do programu
Ostatnie, trzecie pytanie ankiety było kierowane do gmin, w których biblioteka nie przystąpiła i

nie zamierza przystąpić do programu i brzmiało następująco: „Proszę podać, jakie są według
Państwa przyczyny nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu?”. W

kwestionariusz nie zastrzeżono, że na powyższe pytanie można wybrać tylko jeden rodzaj
odpowiedzi. Stąd pytanie 3 było pytaniem wielokrotnego wyboru.

Oprócz trzech ustalonych w ankiecie odpowiedzi do wyboru, respondent mógł również wybrać

opcje „inne” i swobodnie wypowiedzieć się na temat przyczyn nieprzystąpienia do programu. Po
analizie odpowiedzi można wyodrębnić ich nastepujące kategorie (por. Wykres 5):

Wykres 5. Rozkład odpowiedzi informujących o przyczynie
nieprzystąpienia do programu (w %)
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BIBLIOTEKA W STRUKTURACH DOMU KULTURY
ZBYT WYSOKI WKŁAD WŁASNY
NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU+
FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW
LIKWIDACJA PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH
PLANY PRZENIESIENIA DO NOWEGO BUDYNKU LUB ROZPOCZTĘTY REMONT
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Jako główną przyczynę najwięcej badanych wskazało brak funduszy gminnych (54,7%). Jeśli

dodamy do tego liczbę odpowiedzi otwartych o treści Zbyt wysoki wkład własny (1,5%), liczba

wskazań na zbyt niski budżet gminy wyniesie ponad 56%. W przypadku tych ostatnich można

bowiem także uznać, że ich podłożem jest brak funduszy gminnych. Jest to bardzo ważna

informacja dla grantodawcy i operatora programu, gdyż wskazuje na największy problem, z
jakim borykają się gminy.

Można się doszukiwać różnych przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze daje o sobie znać

europejski kryzys finansów publicznych oraz narzucone w Polsce przez rząd ograniczenia

związane z poziomem zadłużenia samorządów. Po drugie tradycyjnie już gminy jako priorytet

uznają np. inwestycje w infrastrukturę drogową itp. Wydatki na kulturę zajmują w budżetach

gmin stosunkowo mało miejsca. Program realizowany przez Instytut Książki zakłada 60-

procentowy wkład własny gminy, co zwłaszcza dla małych gmin jest barierą nie do pokonania.

Można więc stwierdzić, że zmniejszenie procentowego poziomu wkładu własnego, zwiększyłoby
zainteresowanie programem.

Pozytywną informacją, jaką otrzymano dzięki badaniu jest fakt, że 35,7% gmin (215
respondentów), które wcześniej zadeklarowały, że nie zamierzają przystąpić do programu,

posiada wyremontowane lub nowe budynki. Świadczy to o tym, iż wiele gmin zauważyło

wartość dobrze funkcjonującej, nowoczesnej i przystosowanej do potrzeb mieszkańców
biblioteki. Poza tym, jeśli mierzyć skalę inwestycji w infrastrukturę budowlaną bibliotek ich

powierzchnią, tak jak to robi w swoich badaniach Biblioteka Narodowa, wynik uzyskany w
badaniu Instytutu Książki potwierdza fakt, że każdego roku (z wyjątkiem roku 2008) sytuacja

lokalowa polskich bibliotek nieznacznie się poprawia. Należy przy tym nadmienić, że badania
Biblioteki Narodowej wskazują na poprawę głównie w większych, miejskich ośrodkach. 4

Ponadto do liczby gmin, które zadeklarowały, że ich biblioteki posiadają wyremontowane lub
nowe budynki można dodać liczbę odpowiedzi TAK na pytanie 2 (przystąpienie do programu
lub zamiar przystąpienia), gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 334 badanych. Można więc

zakładać, że aż 549 gmin, posiada lub będzie posiadało w najbliszych latach wyremontowane lub

nowo wybudowane budynki bibliotek – niezależnie od tego, czy dana inwestycja będzie lub była
finansowana z funduszy pochodzących z programu, czy też z innych źródeł. Liczba ta stanowi

58% gmin znających program. Nadal otwartym pozostaje pytanie o to, w jaki sposób respondent

zdefiniował „wyremontowany budynek/pomieszczenia”. Badanie nie pozwala stwierdzić
4

http://bn.org.pl/download/document/1311762761.pdf, s. 50, [dostęp: 14-06-2012]
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jednoznacznie, czy remont biblioteki był remontem generalnym, czy też polegał na odświeżeniu
pomieszczeń bibliotecznych.

Brak funduszy gminnych jako najczęściej wybierana odpowiedź skłania do większego
zainteresowania się tą zmienną. Szukając przyczyn takiego wyboru, poniżej przedstawiamy

rozkład odpowiedzi ze względu na rodzaj gminy (wykres 6). Okazuje się, że różnice są tu
stosunkowo niewielkie i nie da się zauważyć korelacji między rodzajem gminy, a wyborem tej

konkretnej odpowiedzi. Różnica pomiędzy gminami miejskimi, które wskazały ten konkretny
problem a resztą gmin wynosi zaledwie 10%. Może to jednak oznaczać, że środki, jakie są
potrzebne do ewentualnej budowy, rozbudowy lub remontu biblioteki są większe w miastach,
niż na wsiach.

Wykres 6.Rozkład odpowiedzi BRAK FUNDUSZY GMINNYCH
ze względu na rodzaj gminy

wiejska

54,89%

0%

20%

miejsko-wiejska

52,48%

40%

60%

63,16%

80%

miejska do 15 tys

100%

Z badania dowiadujemy się także, że 4% badanych, którzy znają program, ale nie zamierzają do

niego przystąpić, nie zapoznała się z treścią znowelizowanego w 2012 roku regulaminu.

Respondenci wskazywali bowiem jako jedną z przeszkód uczestnictwa w programie fakt, iż

biblioteka pozostaje w strukturach domu kultury (wykres 5). Znowelizowany regulamin
12

umożliwia jednak przystąpienie do programu tego typu bibliotekom. Jest to sygnał, że należy

zwrócić uwagę na bardziej skuteczne informowanie bibliotek oraz gmin o zmianach w

regulaminie.

3. Analiza odpowiedzi na pytania kierowane do bibliotek gminnych
3.1 Podział respondentów ze względu na województwo
Analogicznie

do

wyników

uzyskanych

z

ankiet

skierowanych do urzędów gmin, również rozkład
geograficzny bibliotek gminnych, które wypełniły i
odesłały

ankietę

zgadza

się

z

wielkością

oraz

zaludnieniem poszczególnych regionów Polski (por.

rozdz. 2.1). Pokrywa się on również z liczbą bibliotek w

danym regionie. Tak samo w przypadku urzędów gmin w
badaniu najwięcej odpowiedzi przysłały biblioteki z
województwa mazowieckiego (11,5%), potem kolejno

podkarpackiego (8,2%), lubelskiego (7,9%), łódzkiego (7,7%) i małopolskiego (7,4%). Najmniej
bibliotek wypowiedziało się z województw lubuskiego (3,4%) i opolskiego (3,1%).

Wykres 7. Rozkład zwrotnych ankiet ze względu na województwo
(w %)

11,5

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

7,9
6,4

8,2

7,7 7,4

5,9

5,5
3,4

5,1 5,5 4,8

5,8

6,9
4,8

3,1

2,0
,0

13

3.2 Znajomość programu
Jak pokazuje wykres 8, zainteresowanie programem jest większe w bibliotekach gminnych, niż

w samych urzędach gminy. Stan taki może być spowodowany faktem, że bezpośrednim odbiorcą
programu są właśnie biblioteki (uprawniony wnioskodawca). Z badania wynika, że ok. 6%

samorządów gminnych nie zostało poinformowanych o programie przez swoje biblioteki.

Natomiast bardzo dobrą wiadomością jest informacja, że aż 96% gminnych bibliotek
publicznych zna Wieloletni Program KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura
bibliotek”. Wynik ten potwierdza skuteczności kampanii informacyjnej prowadzonej przez
Instytut Książki, który jest operatorem programu.

Wykres 8. Znajomość programu (w %)

100,0

96,0

80,0
60,0
40,0
20,0

4,0

nie

tak

,0

3.3 Czy biblioteka przystąpi do programu
Z badania wynika, iż prawie 1/3 badanych zamierza przystąpić lub już przystąpiła do programu

(jest w trakcie jego realizacji). Z uwagi na fakt, że dotychczas do programu wnioski złożyło

zaledwie 31 bibliotek, większość z tych odpowiedzi dotyczy respondentów, którzy dopiero

zamierzają wziąć udział w programie i złożyć wniosek. W badaniu, podobnie jak w przypadku
urzędów gmin, ponad 2/3 respondentów zaznaczyło odpowiedź NIE.
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Wykres 9. Zamiar lub przystąpienie do programu w
okresie
(2011-2015) (w %)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
,0

69,2
30,8

nie

tak

3.4 Przyczyny nieprzystąpienie do programu
Tak jak w przypadku urzędów gmin, pytanie 3 skierowane do bibliotek brzmiało: Jeśli w pytaniu
2. zaznaczyli Państwo opcję NIE, proszę podać, jakie są według Państwa przyczyny

nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu? Można tu zauważyć rozdźwięk
między odpowiedziami urzędów gmin oraz bibliotek. 54,7% gmin uważa, że przyczyną

nieprzystąpienia ich bibliotek do programu jest brak funduszy gminnych, natomiast w
przypadku bibliotek twierdzi tak 56,9% respondentów. Nie jest to istotna różnica, jednak gdy

weźmiemy pod uwagę liczbę odpowiedzi, w których biblioteka stwierdza, że nie zamierza

przystąpić do programu, ponieważ mieści się w nowym lub wyremontowanym budynku,

rozbieżność zdań staje się bardziej wyraźna. Tego typu odpowiedź wybrało bowiem 31%

bibliotek i 35,7% urzędów gmin. 5-procentowa różnica w liczbie odpowiedzi może wynikać z

faktu, że urzędy nie zdają sobie sprawy z potrzeb bibliotek lub inaczej definiują remont
przestrzeni bibliotecznych – nawet odświeżenie pomieszczeń może być przez gminę traktowane

jako remont, który zaspokaja oczekiwania czytelników i bibliotekarzy.
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Wykres 10. Rozkład odpowiedzi informujących o przyczynie
nieprzystąpienia do programu. (w %)
60,0
50,0

56,9

40,0
30,0

31,0

20,0
10,0

12,6
6,6

4,8

2,0

5,5

1,6

1,1

,0
BRAK FUNDUSZY GMINNYCH
BRAK WSPARCIA FINANSOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
BIBLIOTEKA MIEŚCI SIĘ W NOWYM LUB WYREMONTOWANYM BUDYNKU
NIE SPEŁNIA FORMALNYCH KRYTERIÓW PROGRAMU
BIBLIOTEKA W STRUKTURACH DOMU KULTURY
ZBYT WYSOKI WKŁAD WŁASNY
NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU+
FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW
PLANY PRZENIESIENIA DO NOWEGO BUDYNKU LUB ROZPOCZTĘTY REMONT

Wyboru odpowiedzi Biblioteka w strukturach domu kultury dokonało 4,8% bibliotek. Jest to

liczba analogiczna do liczby urzędów gmin, które zaznaczyły tę sama opcję. Istnieje zatem

niewielka grupa bibliotek i gmin, które nie wiedzą o nowelizacji regulaminu, pozwalającej na
przystąpienie do programu, pomimo działania w strukturach domu kultury.

Dość licznie udzielaną przez biblioteki odpowiedzią była odpowiedź: Nie spełnia formalnych
kryteriów programu. Pod taką etykietą kryją się wskazania na problemy lokalowe (metraż
pomieszczeń) oraz prawne (brak aktów własności). 12,6% respondentów wskazało na tego

typu przeszkody. O problemach metrażowych bibliotek wiadomo z opracowań Biblioteki
Narodowej. „Wprawdzie powierzchnia użytkowa [bibliotek] ogółem – piszą autorzy raportu

„Biblioteki w liczbach 2009” – zwiększa się z roku na rok, co wskazuje na pozytywne zmiany,
jednak poprawa infrastruktury dotyczy określonych grup bibliotek – miejskich, wyżej
16

zorganizowanych”. 5 Przeciętna powierzchnia placówki bibliotecznej wyniosła w 2009 roku

115,3 m². Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że minimalna wymagana powierzchnia wyremontowanej

lub wybudowanej w ramach programu biblioteki wynosi, w zależności od liczby mieszkańców
gminy, 150 m² (do 5 tys. mieszkańców), 300 m² (do 10 tys. mieszkańców) lub 400 m² (więcej

niż 10 tys. mieszkańców), to okazuje się, że niewiele bibliotek dysponuje lokalami o powierzchni

spełniającej te standardy. Program Wieloletni KULTURA+ nie wyklucza jednak finansowania
całkiem nowego budynku, którego powierzchnię można zaplanować zgodnie z zapisami

regulaminu priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Duży odsetek wskazań na mały
metraż bibliotek jako przyczynę nieprzystąpienia do programu oznacza, że biblioteki te myślą
raczej o remoncie dotychczasowej siedziby, a nie nowej inwestycji.

Następnym problemem jest brak umów najmu lub aktów własności. Taki stan wyklucza

bibliotekę z uczestnictwie w programie.

Kolejną pod względem częstości udzielaną odpowiedzią (5,5%) była: Nie spełnia kryteriów
Certyfikatu+. Wskazywano, że główną barierą był czas pracy bibliotek oraz ilość potrzebnych
etatów w bibliotece głównej oraz jej filiach. Taka opinia jest związana z brakiem wsparcia
finansowego przez urzędy gmin w planach wieloletnich.

3.5 Ocena przydatności dokumentacji programu
Wykres 11. Czy dokumenty
pomagają w przygotowaniu
wniosku? (w %)

Ostatnie

pytanie

do

gminnych

bibliotek

publicznych w ankiecie brzmiało: Jeśli w pytaniu 2.
zaznaczyli

Państwo

opcję

TAK,

prosimy

o

informację, czy udostępniona przez Instytut Książki

dokumentacja programu pozwala bez problemów

100,0
80,0

89,3

60,0
40,0
20,0

dokumentów
Książki

przygotowanych

(regulaminu

przez

programu,

Instytut

formularza

wniosku, wzoru umowy itd.) oraz materiałów

10,7

,0

nie

przygotować wniosek? Miało ono służyć ewaluacji

tak

informacyjnych.

Jak widać na wykresie obok, prawie 90%

bibliotek, które przystąpiły lub mają zamiar

5

http://bn.org.pl/download/document/1311762761.pdf, s.50, [dostęp: 15-06-2012].
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przystąpić do programu, uważa, że materiały są pomocne. Wynik wskazuje na bardzo
pozytywną ocenę dokumentacji. Akcja informacyjna może zatem odbywać się przy użyciu
obecnie istniejących materiałów, co nie wyklucza możliwości ich dalszego udoskonalania.

4. Analiza odpowiedzi udzielonych przez urzędy marszałkowskie
Kwestionariusz ankiety dla tej grupy badanych różni się charakterem od tych, które zostały
skierowane do dwóch poprzednich grup – urzędów gmin i bibliotek. W odróżnieniu od

instytucji gminnych, urzędy marszałkowskie nie są pośrednim lub bezpośrednim beneficjentem

programu, lecz potencjalnym grantodawcą. Najważniejszym zadaniem było więc uzyskanie
informacji o ewentualnym udziale finansowym samorządu wojewódzkiego w programie.

Tak jak w przypadku kwestionariuszy wysłanych do urzędów gmin i bibliotek, kwestionariusz

wysłany do urzędów marszałkowskich zawiera pytania rozgałęzione. Pozytywna odpowiedź na
pytanie 1, uprawnia do odpowiedzi na pytanie 2. Podobnie rzecz się ma z pytaniem 2 i 3.

Z uwagi na charakter ankiety skierowanej do urzędów marszałkowskich oraz ich małą liczbę (16

ankiet), wyniki badania tej grupy przedstawiamy w układzie tabelarycznym. Na 16 wysłanych
kwestionariuszy otrzymano odpowiedzi z 14 urzędów.

Tabela 1. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 1: Czy Zarządowi województwa jest znany Program
Wieloletni KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” prowadzony przez Instytut

Książki, w ramach którego można otrzymać dotację na zadania związane z budową, remontem,
rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?

ODPOWIEDŹ

LICZBA ODPOWIEDZI

PROCENTOWO

TAK

14

100%

NIE

0

0

SUMA

14

100

Tabela 2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 2: Czy Państwa urząd marszałkowski przewiduje

wsparcie finansowe gminnych bibliotek publicznych przystępujących do programu w latach 20132015?

ODPOWIEDŹ

LICZBA ODPOWIEDZI

PROCENTOWO

TAK

6

42,8

18

NIE

8

57

BRAK DANYCH

1

0,2

SUMA

14

100

Respondenci mimo zaznaczenia w pytaniu 2 opcji NIE często wypowiadali się w załączonym

dodatkowo liście o sytuacji finansowej samorządu wojewódzkiego. Z racji wagi poruszanych

przez urzędy problemów poniżej zamieszczamy analizę również tych wypowiedzi, które nie
wynikają z bezpośrednio zadawanych respondentom pytań.

Urzędy marszałkowskie w wyżej wymienionych wypowiedziach deklarują duże zaangażowanie

w finansowanie Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura

bibliotek”, jednak, jak zaznaczają, „w miarę ich możliwości”. Z większości wypowiedzi wynika,

że środki finansowe zaplanowane w budżecie samorządu do 2014 roku już się skończyły. Jest to
związane z wydatkowaniem funduszy unijnych. Urzędy marszałkowskie widzą dużą szansę

wsparcia bibliotek gminnych ze środków pochodzących z nowego rozdania funduszy UE,

zwłaszcza z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z wyników badania można także wnioskować, że urzędy marszałkowskie nie są wstanie złożyć

w okresie, w którym było przeprowadzone badanie, deklaracji o finansowym wsparciu budowy,

rozbudowy lub remontu bibliotek gminnych, ponieważ nie posiadają jeszcze ustalonych
budżetów na lata późniejsze.

Pytanie 3, skierowane do urzędów marszałkowskich brzmiało: Jeśli w pytaniu 2 zaznaczyli
Państwo opcję TAK, proszę podać skalę przewidywanej pomocy finansowej skierowanej do

gminnych bibliotek publicznych w poszczególnych latach okresu 2013-2015 i miało charakter

otwarty.

Z odpowiedzi udzielonych przez urzędy wynika, iż średnio dwie biblioteki gminne otrzymują

dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w ciągu roku. W sumie na dofinansowanie bibliotek

gminnych urzędy średnio przeznaczają ok. 1mln. zł rocznie. Zdarzają się jednak województwa,

gdzie roczna pula na dofinansowania wynosi 500 tys. zł. Urzędy zwracały w odpowiedziach

uwagę na specyficzny charakter planowania środków przeznaczonych na wsparcie bibliotek

gminnych: ich wysokość jest ustalana każdego roku i nie jest uwzględniania w Wieloletniej

Prognozie Finansowej.

Wszystkie wypowiedzi dotyczące planów budżetowych urzędów marszałkowskich zawierały

obawy o stan finansowy samorządów wojewódzkich w latach przyszłych oraz ubolewanie nad

ich niezadawalającą sytuacją finansową w latach 2011-2012.
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5. Wnioski
Badanie pozwoliło zebrać informacje, które pozwalają oszacować rzeczywisty zasięg Programu
Wieloletniego KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz zdiagnozować

największe przeszkody, na które natykają się potencjalni beneficjenci zainteresowani
programem. Uzyskane dane stanowią również ocenę wiedzy, jaka urzędy gmin, biblioteki oraz
urzędy marszałkowskiej posiadają o programie.

Główną przyczyną mniejszej niż oczekiwano liczby złożonych do tej pory wniosków do
programu jest brak funduszy gminnych. Jest to problem, który jest zgłaszany zarówno przez

samych uprawnionych wnioskodawców, a więc biblioteki gminne, jak i przez ich organizatorów
– urzędy gmin. W obu przypadkach odpowiedzi takie stanowią ponad 50% wszystkich wskazań.

Okazuję się także, że program jest znany zarówno w urzędach gmin, jak i w bibliotekach

(odpowiednio 89,9% i 96% odpowiedzi). Mimo nieznacznej różnicy wyniki są bardzo

pozytywne, a niewielką rozbieżność pomiędzy bibliotekami i urzędami gmin można tłumaczyć

stopniem zainteresowania programem tych dwóch rodzajów instytucji.

Kolejnym celem badania była ewaluacja dokumentacji programu, która ma za zadanie pomoc w
wypełnianiu wniosków oraz udzielenie pełnej informacji o Programie Wieloletnim KULTURA+,
Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Okazuje się, że 89,3% badanych uprawnionych

wnioskodawców, którzy wzięli udział w programie lub mają taki zamiar, uważa te materiały za
pomocne w przygotowaniu wniosku.
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Załącznik nr 1 do Raportu
ANKIETA SKIEROWANA DO URZĘDÓW GMIN
Poniższe tabele przedstawiają zestawienie odpowiedzi na poszczególne pytania postawione w ankietach,
ich liczbę oraz ich rozkład procentowy.
W jakim województwie znajduje się gmina?
Odpowiedź

Liczba

%

dolnośląskie

56

5,7

kujawsko-pomorskie

59

6,0

lubelskie

86

8,8

lubuskie

31

3,2

łódzkie

68

6,9

małopolskie

59

6,0

mazowieckie

144

14,7

opolskie

28

2,9

podkarpackie

62

6,3

podlaskie

60

6,1

pomorskie

44

4,5

śląskie

62

6,3

świętokrzyskie

45

4,6

warmińsko-mazurskie

48

4,9

wielkopolskie

75

7,6

zachodniopomorskie

53

5,4

RAZEM

980

99,8

2

0,2

SUMA

982

100,0

Brak danych

1. Czy jest Państwu znany Program Wieloletni KULTURA + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można otrzymać dotację na zadania związane z budową
remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?
Odpowiedź
nie
tak

Liczba

%
98

10,0

880

89,6

brak danych
SUMA

4

0,4

982

100,0

2. Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać czy biblioteka w Państwa gminie przystąpiła lub
ma zamiar przystąpić do programu w okresie jego funkcjonowania (2011-2015)?
Odpowiedź
nie

Liczba

%

562

57,2

tak

317

32,3

nie dotyczy

101

10,3

2

0,2

982

100,0

brak danych
SUMA

3. Jeśli w pytaniu 2 zaznaczyli Państwo opcję NIE, proszę podać, jakie są według Państwa przyczyny
nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu? (można podać kilka odpowiedzi)
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Wskazanie na: Brak funduszy gminnych
Odpowiedź

Liczba

%

nie

257

26,2

tak

306

31,2

nie dotyczy

416

42,4

3

0,2

982

100,0

brak danych
SUMA

Wskazanie na : Brak wsparcia finansowego ze strony urzędu marszałkowskiego
Odpowiedź

Liczba

%

nie

531

54,1

tak

32

3,3

416

42,4

3

0,2

982

100,0

nie dotyczy
brak danych
SUMA

Wskazanie na: Biblioteka mieści się w wyremontowanym lub nowym budynku
Odpowiedź

Liczba

%

nie

359

36,6

tak

204

20,8

nie dotyczy

416

42,4

brak danych
SUMA

3

0,2

982

100,0

W pytaniu 3 można było wskazać także odpowiedź : „inne”. Wśród szczegółowych odpowiedzi można wyodrębnić
następujące kategorie :








BIBLIOTEKA NIE SPEŁNIA FORMALNYCH KRYTERIÓW PROGRAMU
BIBLIOTEKA ZNAJDUJE SIĘ W STRUKTURACH DOMU KULTURY
W PROGRAMIE MINIMALNY WKŁAD WŁASNY JEST NA ZBYT WYSOKIM POZIOMIE
BIBLIOTEKA NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU BIBLIOTEKA+
INWESTYCJA JEST FINANSOWANA Z INNYCH ŚRODKÓW
GMINA LIKWIDUJE PLACÓWKI BIBLIOTECZNE
GMINA PLANUJE PRZENIESIENIE BIBLIOTEKI DO NOWEGO BUDYNKU LUB ROZPOCZĘŁA JUŻ
REMONT

Odpowiedź

Liczba

%

NIE SPEŁNIA FORMALNYCH KRYTERIÓW PROGRAMU

66

6,3

BIBLIOTEKA W STRUKTURACH DOMU KULTURY

24

2,3

ZBYT WYSOKI WKŁAD WŁASNY

10

1,0

NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU+

24

2,3

FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW

9

,9

LIKWIDACJA PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH

3

,3

PLANY PRZENIESIENIA DO NOWEGO BUDYNKU LUB

6

,6

903

86,4

1045

100

ROZPOCZĘTY REMONT
nie dotyczy
SUMA
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STOPA ZWROTU
Ankietę wysłano do 1986 gmin. Otrzymano 982 wypełnionych ankiet (dane na dzień 04 czerwca 2012 r.), co
oznacza, że stopa zwrotu wynosi 49,4%.
Łącznie w bazie, którą dysponowaliśmy w trakcie przygotowywania badania znajduje się 2241 gmin, które mogą
brać udział w Programie Wieloletnim KULTURA +, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
255 gmin nie otrzymało ankiet. Są to gminy wiejskie powyżej 15 tysięcy mieszkańców oraz miejsko-wiejskie
powyżej 15 tysięcy mieszkańców.

ANKIETA SKIEROWANA DO GMINNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Poniższe tabele przedstawiają zestawienie odpowiedzi na poszczególne pytania postawione ankietach,
ich liczbę oraz ich rozkład procentowy.
W jakim województwie znajduje się biblioteka?
Odpowiedź

Liczba

%

kujawsko-pomorskie

55
47

6,7
5,7

lubelskie

62

7,6

lubuskie

27

3,3

łódzkie

52

6,3

małopolskie

59

7,2

mazowieckie

97

11,8

opolskie

24

2,9

podkarpackie

68

8,3

podlaskie

47

5,7

pomorskie

39

4,8

śląskie

46

5,6

świętokrzyskie

42

5,1

warmińsko-mazurskie

51

6,2

wielkopolskie

56

6,8

dolnośląskie

zachodniopomorskie

41

5,0

RAZEM

813

99,1

7

0,9

SUMA

820

100

Brak danych

1. Czy jest Państwu znany Program Wieloletni KULTURA + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można otrzymać dotację na zadania związane z budową
remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?
Odpowiedź

Liczba

%

nie

32

3,9

tak

786

95,9

brak danych
SUMA

2

0,2

820

100,0

2. Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać czy biblioteka w Państwa gminie przystąpiła lub
ma zamiar przystąpić do programu w okresie jego funkcjonowania (2011-2015)?
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Odpowiedź

Liczba

%

nie

544

66,3

tak

241

29,4

32

3,9

nie dotyczy
brak danych
SUMA

3

0,4

820

100,0

3. Jeśli w pytaniu 2 zaznaczyli Państwo opcję NIE, proszę podać, jakie są według Państwa przyczyny
nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu? (można podać kilka odpowiedzi)
Wskazanie na: Brak funduszy gminnych
Odpowiedź

Liczba

%

nie

234

28,5

tak

311

37,9

nie dotyczy

272

33,2

3

0,4

820

100,0

brak danych
SUMA

Wskazanie na : Brak wsparcia finansowego ze strony urzędu marszałkowskiego
Odpowiedź

Liczba

%

nie

507

61,8

tak

38

4,6

272

33,2

3

0,4

820

100,0

nie dotyczy
brak danych
SUMA

Wskazanie na: Biblioteka mieści się w wyremontowanym lub nowym budynku
Odpowiedź

Liczba

%

nie

377

46,0

tak

168

20,5

nie dotyczy

272

33,2

3

0,3

820

100,0

brak danych
SUMA

W pytania 3 można było wskazać także odpowiedź : „inne”. Wśród szczegółowych odpowiedzi można wyodrębnić
następujące kategorie :








BIBLIOTEKA NIE SPEŁNIA FORMALNYCH KRYTERIÓW PROGRAMU
BIBLIOTEKA ZNAJDUJE SIĘ W STRUKTURACH DOMU KULTURY
W PROGRAMIE MINIMALNY WKŁAD WŁASNY JEST NA ZBYT WYSOKIM POZIOMIE
BIBLIOTEKA NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU BIBLIOTEKA+
INWESTYCJA JEST FINANSOWANA Z INNYCH ŚRODKÓW
GMINA LIKWIDUJE PLACÓWKI BIBLIOTECZNE
GMINA PLANUJE PRZENIESIENIE BIBLIOTEKI DO NOWEGO BUDYNKU LUB ROZPOCZĘŁA JUŻ
REMONT

Odpowiedź
NIE SPEŁNIA FORMALNYCH KRYTERIÓW PROGRAMU

Liczba

%
78

8,3
24

BIBLIOTEKA W STRUKTURACH DOMU KULTURY

30

3,2

ZBYT WYSOKI WKŁAD WŁASNY

13

1,4

NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW CERTYFIKATU+

34

3,6

FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW

10

1,1

7

0,7

nie dotyczy

750

80,2

brak danych

13

1,4

935

100

PLANY PRZENIESIENIA DO NOWEGO BUDYNKU LUB
ROZPOCZĘTY REMONT

SUMA

4. Jeśli w pytaniu 2. Zaznaczyli Państwo opcję TAK, prosimy o informację, czy udostępniona przez Instytut
Książki dokumentacja programu pozwala bez problemów przygotować wniosek?
Odpowiedź

Liczba

%

nie

26

3,2

tak

210

25,6

nie dotyczy

576

70,2

8

1,0

820

100,0

brak danych
SUMA

STOPA ZWROTU
Ankietę wysłano do 2032 bibliotek. Otrzymano 820 wypełnionych ankiet (dane na dzień 4 czerwca 2012 r.), co
oznacza, że stopa zwrotu wynosi 40,3%.

ANKIETA SKIEROWANA DO URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH
Poniższe tabele przedstawiają zestawienie odpowiedzi na poszczególne pytania postawione ankietach,
ich liczbę oraz ich rozkład procentowy.
1. Czy Zarządowi województwa jest znany Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura
bibliotek” prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można otrzymać dotację na zadania związane z
budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?
Odpowiedź
tak
nie
SUMA

Liczba
14
0
14

%
100,0
0,0
100,0

2: Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyliście Państwo opcję TAK, proszę podać, czy Państwa urząd marszałkowski
przewiduje wsparcie finansowe gminnych bibliotek publicznych przystępujących do programu w latach 20132015?
Odpowiedź
tak
nie
brak danych
SUMA

Liczba
6
8
1
13

%
42,8
57
0,2
100,0

3. Jeśli w pytaniu 2 zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać skalę przewidywanej pomocy finansowej
skierowanej do gminnych bibliotek publicznych w poszczególnych latach okresu 2013-2015.
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Odpowiedzi są w formie otwartej. Ich analiza znajduje się w Raporcie.

STOPA ZWROTU
Ankietę wysłano do 16 urzędów marszałkowskich. Otrzymano 14 wypełnionych ankiet (dane na dzień 4 czerwca
2012 r.), co oznacza, że stopa zwrotu wynosi 87,5%.
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Załącznik nr 2 do Raportu
1. Wzór ankiety skierowanej do urzędu gminy

ANKIETA
dotycząca Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwoli nam
oszacować zasięg programu, zdiagnozować wyzwania oraz we właściwy sposób przygotować dalszą
akcję informacyjną.
Nazwa gminy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj gminy (proszę wybrać):

Gmina wiejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina miejska do 15 tys. mieszkańców





Liczba mieszkańców gminy (proszę podać): ……………………………………………………………
1. Czy jest Państwu znany Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+
Infrastruktura bibliotek” prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można
otrzymać dotację na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową
infrastruktury bibliotek gminnych?
TAK
NIE




2. Jeśli w pytaniu 1. zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać, czy biblioteka w Państwa
gminie przystąpiła lub ma zamiar przystąpić do programu w okresie jego funkcjonowania
(2011-2015)?
TAK
NIE




3. Jeśli w pytaniu 2. zaznaczyli Państwo opcję NIE, proszę podać, jakie są według Państwa
przyczyny nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu?
Brak funduszy gminnych

Brak wsparcia finansowego ze strony urzędu marszałkowskiego

Biblioteka mieści się w wyremontowanym lub nowym budynku

Inne (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Wypełnioną ankietę prosimy odesłać pocztą na adres zamieszczony na załączonej kopercie:
Instytut Książki
Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1, p. 911
00-901 Warszawa
Wypełnioną ankietę można również wysłać w postaci skanu na adres mailowy:
ankieta@instytutksiazki.pl
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

2. Wzór ankiety skierowanej do gminnej biblioteki publicznej

ANKIETA
dotycząca Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwoli nam
oszacować zasięg programu, zdiagnozować wyzwania oraz we właściwy sposób przygotować dalszą
akcję informacyjną.
Nazwa biblioteki: ………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa gminy: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy jest Państwu znany Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+
Infrastruktura bibliotek” prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego można
otrzymać dotację na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową
infrastruktury bibliotek gminnych?
TAK
NIE




2. Jeśli w pytaniu 1. zaznaczyli Państwo opcję TAK, proszę podać, czy biblioteka w Państwa
gminie przystąpiła lub ma zamiar przystąpić do programu w okresie jego funkcjonowania
(2011-2015)?
TAK
NIE
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3. Jeśli w pytaniu 2. zaznaczyli Państwo opcję NIE, proszę podać, jakie są według Państwa
przyczyny nieprzystąpienia biblioteki w Państwa gminie do programu?
Brak funduszy gminnych

Brak wsparcia finansowego ze strony urzędu marszałkowskiego

Biblioteka mieści się w wyremontowanym lub nowym budynku

Inne (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…......
4. Jeśli w pytaniu 2. zaznaczyli Państwo opcję TAK, prosimy o informację, czy udostępniona
przez Instytut Książki dokumentacja programu pozwala bez problemów przygotować
wniosek?
TAK
NIE




Wypełnioną ankietę prosimy odesłać pocztą na adres zamieszczony na załączonej kopercie:
Instytut Książki
Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1, p. 911
00-901 Warszawa
Wypełnioną ankietę można również wysłać w postaci skanu na adres mailowy:
ankieta@instytutksiazki.pl
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

3. Wzór ankiety skierowanej do urzędu marszałkowskiego

ANKIETA
dotycząca Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwoli nam
oszacować zasięg programu, zdiagnozować wyzwania oraz we właściwy sposób przygotować dalszą
akcję informacyjną.
Województwo: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………

1. Czy Zarządowi województwa jest znany Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” prowadzony przez Instytut Książki, w ramach którego
można otrzymać dotację na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub
przebudową infrastruktury bibliotek gminnych?
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TAK
NIE




2. Jeśli w pytaniu 1. zaznaczyliście Państwo opcję TAK, proszę podać, czy Państwa urząd
marszałkowski przewiduje wsparcie finansowe gminnych bibliotek publicznych
przystępujących do programu w latach 2013-2015?
TAK
NIE




3. Jeśli w pytaniu 2. zaznaczyliście Państwo opcję TAK, proszę podać skalę przewidywanej
pomocy finansowej skierowanej do gminnych bibliotek publicznych w poszczególnych latach
okresu 2013 - 2015.
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać pocztą na adres zamieszczony na załączonej kopercie:
Instytut Książki
Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1, p. 911
00-901 Warszawa
Wypełniona ankietę można również wysłać w postaci skanu na adres mailowy:
ankieta@instytutksiazki.pl
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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