
Презентація Г. Гаудена, директора Інституту Книжки (Польща) 

«Промоція і розвиток читання через підтримку бібліотек: польський 

досвід» на ІV Львівському бібліотечному форумі «Бібліотек@ : Читай! 

Формат не має значення!». 

1. Інститут Книжки Презентація діяльності на розвиток бібліотек. 

2. Стратегічною метою програми є переоснащення районних бібліотек 

на сучасні центри доступу до знань, культури та засобів суспільного життя 

Бібліотека+ www.instytutksiazki.pl. 

3. Електронна, зінтеґрована бібліотечна система, створена і поширювана 

Інститутом Книжки, субсидована Міністерством культури і національної 

спадщини РП. Система забезпечує можливість створення бібліотечного 

електронного каталогу, бази користувачів осередку, реєстрації удоступнення 

засобів, а також ведення бібліотечної статистики. До кінця серпня 2013 р. 

програму MAK+ встановлено у 1205 бібліотеках у Польщі та за кордоном. 

Бібліотечна система MAK+ www.instytutksiazki.pl. 

4. Бібліотечну систему MAK+ встановлено в Інформаційному центрі 

Польського інституту в Києві. Кількість зареєстрованих примірників: 2225 

(дані станом на 2 вересня 2013 р.) MAK+ в Україні www.instytutksiazki.pl. 

5. Навчання для бібліотекарів Навчальна програма передбачає, зокрема, 

навчальні курси в галузі розвитку персональних управлінських та 

адміністративних компетенцій, а також використання нових комп’ютерних 

технологій. У рамках програми навчання пройшли 2158 бібліотекарів, а 

повний бюджет навчального курсу становив 6 млн злотих. Навчання для 

бібліотекарів www.instytutksiazki.pl. 

6. У 2013 р. навчання для бібліотекарів продовжено за зміненою 

формулою. 1. Частина засобів для організації навчання передається обласним 

публічним бібліотекам на засаді дотацій. 2. Друга частина призначається для 

фінансування навчального курсу «Менеджмент культурного проекту», який 

реалізує Інститут Книжки для представників обласних публічних бібліотек. 

Продовження навчання у 2013 р. www.instytutksiazki.pl. 

7. Програма малих ґрантів (2009–2010). Бюджет програми у 2009–2010 

роках становив 7,5 млн злотих. Дотації отримали 190 районних бібліотек. За 

отримані кошти здійснено ремонт та технічно оснащено 465 бібліотечних 

осередків. Дотації отримали всі обласні бібліотеки. Інфраструктура бібліотек 

www.instytutksiazki.pl 

8. Багаторічна Програма KULTURA+, Пріоритет «Бібліотека+. 

Інфраструктура бібліотек» 2011–2015. Кошти, передбачені цим пріоритетом, 

можуть призначатися для будівництва, ремонту, розбудови чи перебудови 

публічних бібліотек у сільських місцевостях, селищах міського типу та 



невеликих районах. Бюджет програми становить 150 млн злотих. 

www.instytutksiazki.pl. 

9. 27 грудня 2012 р. уряд прийняв ухвалу про внесення змін до 

попередньої ухвали щодо затвердження Багаторічної програми 

«KULTURA+». Фінансова підтримка уряду для місцевих культурних 

інституцій становить на сьогодні 75 % загальних коштів інвестицій. На 

період 2011–2015 рр. бюджет програми становить 150 млн злотих. 

www.instytutksiazki.pl 

10. Кошти, призначені для реалізації програмних цілей на період 2011–

2015 рр.: 150 млн злотих. Кошти, використані на сьогодні: 8771582,13 злотих 

Кількість цільових інвестицій (будова, ремонт, технічне оснащення), 

дофінансованих у рамках Багаторічної програми KULTURA+, Пріоритет 

«Бібліотека+. Інфраструктура бібліотек» – 240 www.instytutksiazki.pl. 

…12. Інтернетизація бібліотек Це результат порозуміння, 

підтвердженого 23 липня 2012 р. Міністерством культури і національної 

спадщини РП, Міністерством адмінстрування і цифрування, Фондом 

розвитку інформаційного суспільства та Orange Polska. Порозуміння є 

продовженням програми інтернетизації публічних бібліотек від 2009 р. Цією 

пропозицією скористалися на сьогодні понад 3500 осередків, завдяки чому 

їхні користувачі мають вільний доступ до цифрового світу. Інтернетизація 

www.instytutksiazki.pl. 

13. Програма «Крашевскі. Комп’ютери для бібліотек». У рамках 

Національної програми розвитку читацтва у 2012 р. 214 бібліотек придбали 

988 комплектів комп’ютерної техніки загальною сумою 3.291.986 злотих 

Комп’ютери для бібліотек www.instytutksiazki.pl. 

14. Наприкінці 2012 р. у Польщі функціонувало 1079 клубів, які 

реалізували 9174 зустрічей. З метою реалізації програми куплено близько 20 

тис. книжок. Клуби налічують сьогодні близько 11 тис. членів. У 1004 

авторських зустрічах брали участь 142 письменники для дорослих та 56 для 

юнацтва й дітей. DKK www.instytutksiazki.pl… (Презентація Гжегоша 

Гаудена, директора Інституту Книжки (Польща) «Промоція і розвиток 

читання через підтримку бібліотек: польський досвід» // slideshare 

(http://www.slideshare.net/uba2010/prezentacja-lwow-targi-ksiazki-

ostatecznaua#). – 2013. – 23.09). 

 

 

 


