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Program Rozwoju Bibliotek

1. Raport: Biblioteki publiczne m. st. Warszawy. Diagnoza i 
rekomendowane zmiany. Andrzej Ociepa, dr. Weronika 
Parfianowicz-Vertun, dr. Roman Chymkowski. Marzec 2017

Analiza materiałów zastanych (m. in. raporty biblioteczne, 
raporty czytelnictwa), badania jakościowe użytkowników i 
nieużytkowników bibliotek (GfK Polonia) , wizyta studyjna w   
Berlinie.

2.    Plan wykonawczy rozwoju bibliotek m. st. Warszawy. Fundacja  
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Kultury  
Dialogu. Lipiec 2017

Warsztaty z udziałem bibliotekarzy, urzędników, aktywistów. 
Konsultacja zapisów raportu Biblioteki publiczne m. st. 
Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany ze 
środowiskiem bibliotecznym. Wpisanie rekomendacji w 
projekty realizowane przez Biuro Kultury w latach 2017-20 z 
perspektywą do 2030 roku.
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Program Rozwoju Bibliotek

Rekomendacje:

• Warszawska biblioteka marzeń powinna łączyć w sobie zalety 
scentralizowanego systemu (wspólny katalog, wspólna karta do 
wszystkich bibliotek, możliwość wypożyczeń i zwrotów w różnych 
punktach) z walorami biblioteki dzielnicowej, znajdującej się blisko 
domu, znającej realia życia w danej części miasta i działającej na rzecz 
swojego najbliższego sąsiedztwa 

• W idealnym systemie bibliotek publicznych w proces jego 
reformowania zaangażowani są bibliotekarze. W jego efekcie 
zmniejszone zostają nierówności między bibliotekami w 
poszczególnych dzielnicach. 

•Dzięki automatyzacji zostanie uwolniony potencjał personelu
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Działania w bibliotekach w latach 2017-2018

1. Budowa katalogu centralnego (I etap - do 31 XII 2018r.)
- integracja zasobów bibliotek m. st. Warszawy
- otwarcie portalu bibliotek m. st. Warszawy obsługującego 

katalog centralny 
- wprowadzenie możliwości korzystania z karty miejskiej jako karty  

bibliotecznej we wszystkich bibliotekach (zakup nośników)

2. Nowa identyfikacja wizualna warszawskich bibliotek
- ujednolicenie identyfikacji wizualnej warszawskich bibliotek
- wprowadzanie nowej identyfikacji: I etap – do 31 XII 2018r. – zmiana 
oznakowania zewnętrznego

3. Działania skierowane do bibliotekarzy/ działania wizerunkowe
- wdrożenie wartościowania stanowisk i wyrównanie płac
- regularne spotkania z bibliotekarzami
- przygotowanie długofalowego programu szkoleń dla 

bibliotekarzy
- organizacja Nocy Bibliotek i współpraca programowa z bibliotekami
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Budowa katalogu centralnego

I Etap (do końca 2018 roku) 

- stworzenie portalu bibliotecznego

- konfiguracja i uruchomienie multiwyszukiwarki na potrzeby katalogu 

centralnego (w tym wyposażenie jej w dodatkowe funkcje – np. 

geolokalizację)

- ujednolicenie i integracja poszczególnych źródeł danych z 

multiwyszukiwarką

II Etap (do końca 2019 roku) 

- stworzenie wspólnej, centralnej bazy czytelników oraz uzupełnienie 

poszczególnych systemów bibliotecznych o API umożliwiające pełną 

obsługę konta czytelnika z poziomu Katalogu Centralnego (zamawianie 

książek, powiadomienia o opłatach bibliotecznych, historia wypożyczeń

itp.) oraz podłączenie zasobów cyfrowych

III Etap (od 2020 roku) przewiduje integrację Katalogu Centralnego z 

portalem e-usług w Warszawie. 
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Nowa identyfikacja wizualna 
warszawskich bibliotek
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średnie CR po rozdzieleniu  pozostałych 400 000 budżetu
podwyżkowego

średnie CR po rekomendowanych regulacjachśrednie CR przed rekomendowanymi regulacjami

Wpływ mechanizmu podwyżkowego na średnie compa ratio w Bibliotekach Warszawskich
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WARSZAWSKA NOC BIBLIOTEK

• 9/10 czerwca 2018

• 77 warszawskich bibliotek, w tym 60 miejskich,
w 18 dzielnicach

• spotkania, warsztaty, pokazy filmowe, koncerty

• gra miejska „Znajdź swoją bibliotekę”, 
we wszystkich bibliotekach biorących udział w akcji

• centralny punkt akcji Biblioteka na Koszykowej
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Plany na 2019 rok

1. Budowa katalogu centralnego (II etap - do 31 XII 2018r.)
- integracja użytkowników bibliotek m. st. Warszawy
- ujednolicenie stron internetowych bibliotek m. st. Warszawy 

2. Nowa identyfikacja wizualna warszawskich bibliotek
- wprowadzanie nowej identyfikacji, 
II etap: zmiana oznakowania wewnątrz bibliotek

3. Działania skierowane do bibliotekarzy/ działania wizerunkowe
- rozpoczęcie długofalowego programu szkoleń dla 

bibliotekarzy
- przygotowanie w Biurze Kultury funduszu na zakup nowości
- wprowadzanie książkomatów
- ewaluacja wartościowania stanowisk i wyrównanie płac
- kampania promująca warszawskie biblioteki
- organizacja Nocy Bibliotek i współpraca programowa z bibliotekami
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Dziękuję za uwagę

Leszek Napiontek: lnapiontek@um.warszawa.pl


