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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

25.04.2013 r. g. 8.30 s. 330 Biuro Kultury. 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Włodzimierz Paszyński 

2. Alina Gałązka 

3. Agata Diduszko – Zyglewska 

4. Marek Kraszewskie 

5. Marcin Jasiński 

6. Janusz Kostynowicz 

7. Katarzyna Ratajczyk 

8. Mirosław Sielatycki 

9. Paweł Sajnog 

10. Wojciech Feliksiak 

11. Krzysztof Herbst 

12. Katarzyna Materska 

13. Roman Osadnik 

 

Przebieg posiedzenia 

Posiedzenie otworzył Pełnomocnik Prezydenta ds. PRK pan Marcin Jasiński, który 

przywitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował, że tematem dzisiejszego 

spotkania będzie prezentacja prof. Katarzyny Materskiej dotycząca działalności warszawskich 

bibliotek w roku 2012. Pan Jasiński przedstawił także zaproszoną na posiedzenie Dyrektor 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla na Pradze Południe panią Mirosławę 

Majewską. 

 

Katarzyna Materska powiedziała, że impulsem do przygotowania prezentacji było 

zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem dot. bibliotek publicznych, które dla Biura Kultury 

przygotowuje placówka przy ul. Koszykowej (będąca biblioteką powiatową).  

Sprawozdanie w formie tabeli prezentuje jedynie liczbę czytelników, woluminów                            

i wypożyczeń w poszczególnych placówkach, co sprawia, że biblioteki jawią się wciąż jako 

zwykłe, nieatrakcyjne wypożyczalnie.   

 

W prezentacji Pani Materska skupiła się na działalności edukacyjno- kulturalnej bibliotek                

w roku 2012. Prezentacja ma w pewien sposób określić miejsce dla bibliotek                                     

w przygotowywanych programach w ramach PRK. 

 

Najważniejsze Punkty prezentacji: 
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 Liczba placówek bibliotecznych - 194; 

 W stosunku do 2011 roku przybyło 78.879 woluminów; 

 W Warszawie przypada 310 woluminów na 100 mieszkańców co daje miastu dopiero 

22 w województwie; 

 Liczba wypożyczeń wynosi ponad 6 500 000 (wzrost o 187 519 w porównaniu z 

rokiem 2011). Wynik ten daje Warszawie 1 miejsce w województwie; 

 Prawie pół miliona warszawiaków jest czytelnikami bibliotek publicznych (1/4 

mieszkańców miasta) 

 Liczba pracowników bibliotek spada – efektywność bibliotek rośnie  

 

Wniosek: 

„Systematycznie wzrastająca liczba czytelników i wypożyczeń książek w bibliotekach 

publicznych dzielnic Warszawy – mimo rozszerzonego dostępu do zbiorów na innych 

nośnikach – świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu mieszkańców Stolicy na tradycyjną formę 

książki (…).”  

 

Następnie przedstawione zostały działania bibliotek wobec specjalnych grup użytkowników 

(seniorzy, niepełnosprawni):  

ksiązki mówione, ksiązki drukowane dużą czcionką, e-booki, książki na telefon z dostawą do 

domu (przy pomocy wolontariuszy), audio lektor, kursy komputerowe dla seniorów, gry 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wykłady uniwersytetu II wieku Na 194 placówki – (92) ma 

odpowiednie wejścia do budynku, 50 odpowiednie przejścia wewnątrz lokali, 12 lokali 

dostosowanych do obsługi niedowidzących i słabo widzących.  

 

Pani Materska poinformowała, że kilka tygodni temu rozesłała list do wszystkich 

dyrektorów bibliotek dzielnicowych z prośba o przesłanie materiałów dotyczących 

niesamowitej działalności edukacyjno kulturalnej (te, które nie znalazły się w sprawozdaniu 

biblioteki na koszykowej). Na chwilę obecną  materiały przesłała połowa bibliotek dlatego 

pani Katarzyna poprosiła by prezentowane na posiedzeniu materiały traktować jako 

informację, która zostanie uzupełnieniu. 
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Następnie zostały przedstawione dane dotyczące przykładowych działań edukacyjnych 

warszawskich bibliotek w odniesieniu do różnych grup odbiorców (najmłodsi, młodzież 

szkolna, dorośli i seniorzy) min zajęcia głośnego czytania, wykłady, koncerty, wystawy, 

zajęcia muzyczne i taneczne, kursy nauki angielskiego, warsztaty komputerowe, lekcje 

biblioteczne oraz akcje lato i zima w mieście, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu itp. 

Frekwencja na przedstawionych wydarzeniach była bardzo duża, m.in. dlatego, że 

mieszkańcy Warszawy darzą biblioteki zaufaniem.  

 

Na poziomie regionalnym biblioteki działają bardzo prężnie. Tworzone są np. cyfrowe 

archiwa regionaliów. Biblioteka publiczna na Woli stworzyła portal „Wolskie Regionalna”. 

Biblioteki biorą także udział w partnerstwach i przedsięwzięciach dzielnicowych. 

Podsumowując Pani Materska stwierdziła dane przedstawione podczas prezentacji 

uświadamiają rzeczywisty obraz współczesnej biblioteki jako miejsca nie będącego jedynie 

zwykłą wypożyczalnią książek. Biblioteki należy zatem traktować jako miejsca inspiracji                 

i aktywizacji czytelnictwa, spędzania wolnego czasu, zabawy oraz miejsca spotkań.  

 

Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki publicznej na Pradze Południe Pani Mirosława 

Majewska. 

 

Na wstępie pani Majewska poinformowała, że działalność biblioteki na Pradze, jest bardzo 

związana z ideologią zawartą w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej. Działalność 

edukacyjno - kulturalna biblioteki jest także ściśle powiązana z miejscem jej położenia i 

skupia się na dwóch obszarach – współpracy z dwunastoma ambasadami oraz obszaru 

łączącego zagadnienia historyczne i kulturowe usytuowania biblioteki wokół  postaci jak np. 

gen Bór-Komorowski, gen. Fieldorf. W 2011 roku biblioteka otrzymała imię Zygmunta Jana 

Rumla – poety kresowego i oficera armii krajowej. 

 

Następnie pani Majewska zaprezentowała sprawozdanie z działalności biblioteki na Pradze 

Płd. 

 

Działalność biblioteki w zakresie edukacji kulturalnej opiera się także na „Manifeście 

biblioteki publicznej UNESCO” i zakłada oferowanie podstawowych warunków kształcenia              

i rozwoju kulturalnego dla osób i grup społecznych,  wpieranie edukacji indywidualnej             

i samodzielnej na wszystkich poziomach i udostępnianie kultury dla osób niepełnosprawnych. 
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Biblioteka organizuje warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli pod 

hasłem Biblioteka najmłodszego czytelnika oferujące m. in. zajęcia plastyczne i teatralne oraz 

udział dzieci a akcjach „Zima w mieście” i „Lato w miesicie”. 

 

Organizowane są także warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół 

podstawowych oraz zajęcia z przygotowywania bibliografii, prezentacji maturalnych czy 

lekcji historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Biblioteka organizuje kursy językowe i warsztaty komputerowe, warsztaty językowo 

kulturowe dla seniorów, a także wystawy plastyczne uniwersytetu III wieku.  

 

Jednym z oddziałów Biblioteki jest Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych z zasobem 50 

tys. zbiorów książkowych i 3 tysiące audiobooków w językach: angielskim, niemieckim, 

rosyjskim, francuskim hiszpańskim i włoskim, a także ok.1000 książek w języku chorwackim. 

(jedyna taka biblioteka w Warszawie) 

Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych posiada dział:  film i muzyka w oryginalnej wersji 

językowej liczący 1637 filmów i 697 płyt z muzyką. 

Od 28 lipca 2008 po przekazaniu przez Instytut British Council zbiorów anglojęzycznych 

Biblioteka działa  jako instytucja partnerska British Council. W zasobach  Wypożyczalni 

Książek Obcojęzycznych znajduje się największy w Warszawie zbiór materiałów 

dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego. 

 

W ramach działalności wielokulturowej Biblioteka kontynuuje swój projekt  pt. Uwolnij 

obcojęzyczną (pozyskiwanie obcojęzycznych książek od wydawnictw i instytucji), 

uczestniczy w Europejskich dniach Języków. W bibliotece organizowany jest także dzień 

Szwajcarii. 

 

Działalność biblioteki na Pradze Płd. Wiąże się także z aktywizacją osób słabowidzących                 

i niewidomych poprzez wykorzystanie Internetu dla niewidomych, powołanie klubu 

czytelnika i recenzenta dla osób niewidomych i słabowidzących stworzenie mówionej bazy 

recenzji krytycznoliterackich i umieszczanie na stronie internetowej Biblioteki, 

upowszechnianie  ich wśród instytucji zajmujących się osobami niewidomymi. 

 

W ramach współpracy ze społecznością lokalną biblioteka wydaje czasopismo pt. 

„Bibliotekon Praski”, organizuje projekt „uliczne czytelnie” (wychodzenie z książką  do 



 5 

czytelników przechodniów) a w tym roku zamierza zorganizować grę miejską związaną                 

z nazwami uli na Gocławiu pt. „Gdzie jest Generał”, organizuje doroczny happening 

czytelniczy pl Pragnienie Czytania. Biblioteka bierze również udział w różnych wydarzeniach 

i piknikach dzielnicowych. 

 

Z inicjatywy pracowników biblioteki utworzono Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej 

(BiPIK) stanowiący punkt informacyjny dla mieszkańców Warszawy i turystów, miejsce 

spotkań z bezpłatnym dostępem do Internetu. W Bibiku znajduje się także czytelnia 

wydawnictw lokalnych. 

 

W zakresie edukacji kulturalnej biblioteka współpracuje z organizacjami pozarządowymi                     

i instytucjami kultury na Pradze takimi jak Centrum Promocji Kultury, Sinfonia Varsovia, 

Teatr Powszechny, Fundacja „Wspólna Droga”, Fundacja „Sukces” Fundacja „Muzyka jest 

dla Wszystkich” a także z Centrum Edukacji – Kruk, szkołami i przedszkolami oraz 

placówkami edukacyjnymi.  

 

Janusz Kostynowicz podkreślił, że obydwie prezentacje pokazały jak ogromny potencjał  

znajduje się w bibliotekach, które zaraz po szkołach tworzą druga największą sieć placówek 

edukacyjnych, Ta sieć jednocześnie jest bardzo elastyczna i może dostosowywać się do 

różnych potrzeb. Pan Kostynowicz odnosząc się do sondażu naukowego przeprowadzonego 

przez Katarzynę Materską, zwrócił  uwagę działanie systemu dzielnicowego. Zasugerował, że 

może powinno powstać jedno miejskie pismo, które opisywało by działalność poszczególnych 

bibliotek, byłaby to znakomita informacją dla czytelników o tym jaki zajęcia w zakresie 

edukacji kulturalnej są realizowane w warszawskich bibliotekach.   

 

Krzysztof Herbst powiedział, że należałoby także żebrać dane, jakie książki czytają 

Warszawiacy. Pan Krzysztof przyznał, że sam jest czynnym użytkownikiem jednej z filii 

biblioteki na Pradze Południe, która jest tradycyjną wypożyczalnią książek. Zauważył, że 

przede wszystkim brakuje w niej informacji o wydarzeniach organizowanych w innych 

bibliotekach, np. zajęcia, warsztaty itp. Podkreślił, że dzisiaj zaprezentowany został raport               

z tego co zostało już zrobione, natomiast teraz przydałaby się druga rozmowa na temat 

przyszłości warszawskich bibliotek.   
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Dyrektor Biura Edukacji Mirosław Sielatycki powiedział, że z jednej strony bardzo cenna 

jest działalność bibliotek w zakresie edukacji kulturalnej zwłaszcza dla najmłodszych 

czytelników (żłobki i przedszkola) ora seniorów, natomiast sama sieć bibliotek jest bardzo 

posegmentowana, mamy biblioteki pedagogiczne, szkolne, uczelniane itp. między, którymi 

brakuje współpracy. Dyrektor poddał także w wątpliwość rzetelność wskaźników 

dotyczących liczby nowych woluminów zakupionych przez warszawskie biblioteki, które 

plasują Warszawę na dalekim miejscu w rankingu powiatów w województwie.  

 

W odpowiedzi Pani Materska zauważyła, że we wszystkich wypowiedziach pojawiło się 

słowo klucz - współpraca. Jej zdaniem problem tkwi w działalności biblioteki przy ul. 

Koszykowej, która jest placówką powiatową i wszystkie dane dotyczące działalności które 

były przedstawiane w prezentacjach powinna przesyłać do Biura Kultury (do biura trafia 

jedynie raport zbiorczy zawierający dane ilościowe). Natomiast w Biurze odpowiednia osoba 

powinna zająć się opracowaniem tych danych. 

 

Dyrektor Biura Kultury Marek Kraszewski podziękował za uwagi Pani Profesor, poprosił 

także by swoje sugestie zgłosiła droga oficjalną do Biura Kultury. Pan dyrektor powiedział, że 

biblioteka przy ul. Koszykowej jest w części finansowana z funduszy Biura Kultury, dlatego 

Biuro ma prawo zażądać przesyłania zbiorczych sprawozdań z działalności bibliotek w wersji 

poszerzonej o dane z prezentacji (liczba i rodzaj prowadzonej działalności w ramach edukacji 

kulturalnej). Pan Kraszewski dodał, że zgodnie z uchwałą kompetencyjną bezpośredni nadzór 

nad bibliotekami pełnią Urzędy Dzielnic jednak Biuro Kultury może dzięki przyjętemu przez 

Radę Miasta Programowi Rozwoju Kultury pełnić swego rodzaju nadzór nad kulturą całego 

miasta.   

 

Marcin Jasiński dodał, że Biuro Kultury przy zawieraniu kolejnej umowy z biblioteką przy 

Koszykowej powinno załączyć dokument określający jakich informacji oczekuje                    

w zbiorczym raporcie dotyczącym działalności warszawskich bibliotek. Ponad to dokument 

powinien być dostarczany także w formie cyfrowej. 

 

Katarzyna Materska stwierdziła, że biblioteka przy Koszykowej mogła by zacząć korzystać             

z Mazowieckiego systemu informacji bibliotecznej – narzędziu internetowemu, które                      

w założeniu miało służyć prezentacji działań wszystkich bibliotek w całym województwie. 

Problem leży w mentalności dyrektorów dzielnicowych bibliotek. W Warszawie nie ma także 
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instytucji, która koordynowałaby współpracę bibliotek, a wszystkie decyzje pozostają                       

w kompetencji burmistrzów dzielnic.  

 

Janusz Kostynowicz zapytał gdzie w strukturze PRK należałoby umieścić zaprezentowane 

informacje? 

 

Marcin Jasiński powiedział, że to co dzisiaj usłyszeliśmy powinno znaleźć się przede 

wszystkim w strukturze programu operacyjnego pod nazwą np. Program Rozwoju 

Czytelnictwa oraz w innych propozycjach programów – np. w Warszawskim Programie 

Edukacji Kulturalnej.    

 

Włodzimierz Paszyński powiedział, że omawiany problem należałoby podzielić na trzy 

aspekty: 

 Techniczny - związany z funkcjonowaniem bibliotek jako wypożyczalni (np.                        

w przyszłości można by wypożyczyć książkę w jednej placówce a oddać w drugiej),  

 

 Działalność bibliotek w zakresie edukacji kulturalnej (współpraca bibliotek), 

 

 Pokazanie że Warszawa stoi za rozwojem czytelnictwa (wspieranie nagród literackich, 

działania na rzecz księgarń i warszawskiej książki, kiermasze, promocja itp.)  

 

Niestety cześć tych działań jest uzależniona od budżetu miasta, który jak wiadomo w tym 

roku jest bardzo ograniczony przez co nie odbędzie się np. kiermasz książki na rynku 

mariensztackim.  

 

Marek Kraszewski dodał, że w tym roku odbędą się dwa eventy związane z promocją 

czytelnictwa – Noc Jana Kochanowskiego organizowana przez Bibliotekę Narodową oraz Big 

Book Festival organizowaną przez fundację Kultura nie boli. Biuro kultury będzie zabiegało                 

o to by oba te wydarzenia były ze sobą w jakiś sposób zintegrowane (oba odbywają się w tym 

samym czasie). 

 

Katarzyna Materska zauważyła, że biblioteki często nie mają możliwości zrealizowania  

wydarzenia kulturalnego ponieważ nie dysponują miejscem w samej placówce czy choćby 

małym placem przed biblioteką. 
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Pojawiły się sugestie zorganizowania systemu szkoleń dla bibliotekarzy. 

 

Marek Kraszewski stwierdził, że najpierw należałoby dokładnie określić w jakim zakresie 

mielibyśmy dokształcać bibliotekarzy. Na pewno podstawą do określenia tego zakresu są 

wnioski, które padają podczas prac Zespołu Sterującego, oraz korzystanie z dobrych praktyk. 

Pan Kraszewski podał przykład Wrocławia gdzie już pięć lat temu Urzędowi Miasta przy 

pomocy „Programu rozwoju bibliotek” udało się zintegrować miejskie biblioteki i przede 

wszystkim określić obszary integracji bibliotek jak np. miejska karta biblioteczna czy 

wspólny katalog.   

 

Katarzyna Materska podała także przykład Gdańska gdzie funkcjonują karta kultury, której 

posiadacze otrzymują zniżki na wiele wydarzeń kulturalnych oferowanych w mieście oraz 

biblioteka w centrum handlowym Manhattan, która oferuje wiele możliwości dla czytelników 

m. in.  strefy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz strefę audio (możliwość gry na 

instrumentach). 

Według pani Materskiej problem braku integracji bibliotek w Warszawie wynika przede 

wszystkim w braku jednej osoby – animatora i koordynatora działalności bibliotek. 

 

Marcin Jasiński zaproponował by dalsze rozmowy na temat bibliotek przenieść na najbliższe 

spotkanie Zespołu Roboczego ds. Programów Operacyjnych Poinformował, że następne 

posiedzenie Zespołu Sterującego będzie dotyczyło omówienia raportu z Badania sektora 

kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL), a także działań                

i zadań z niego wynikających. Projekt ten jest realizowany w kontekście Programu 

Innowacyjna Warszawa, także we współpracy z Biurem Kultury. 

 

Wszyscy przystali na te propozycję. Wobec braku kolejnych wniosków posiedzenie 

zakończyło się. 

 

 

                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)  
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