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RZĄDOWE PROGRAMY WSPIERANIA 

CZYTELNICTWA



W roku 2015 ogłoszono dwa rządowe programy czytelnicze:

1. „Książki naszych marzeń”

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020



Program „Książki naszych marzeń” był adresowany do szkół podstawowych 

i realizowany tylko  w roku szkolnym 2015/2016.

Program polegał na udzieleniu wsparcia finansowego szkołom podstawowym na zakup 

książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.



„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to wieloletni program czytelniczy

realizowany w latach 2016-2020 przez dwa ministerstwa - Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cel podstawowy programu - wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa

oraz rozwój bibliotek w Polsce.



PROGRAM OBEJMUJE TRZY PRIORYTETY:

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Operator priorytetu - Biblioteka Narodowa

Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020
Operator priorytetu - Instytut Książki w Krakowie

Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie 

i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych
Operator priorytetu – wojewoda za pośrednictwem kuratora oświaty i organów prowadzących szkoły



Źródłem finansowania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

są środki z budżetu państwa w wysokości 435 000 000 oraz jednostek

samorządów terytorialnych, na terenie których znajdują się biblioteki objęte

programem.



Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Cel priorytetu - uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych

oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez

wsparcie finansowe szkół i bibliotek szkolnych z przeznaczeniem na zakup nowości

wydawniczych.



Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”...

(Dz.U. 2015 poz. 1667) 



REALIZACJA PROGRAMU

Szkoła ubiegająca się o środki finansowe jest zobowiązana w osobie dyrektora szkoły do

złożenia wniosku do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego. Rozporządzenie

określa dokładnie zawartość wniosku oraz harmonogram realizacji programu.

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji

książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu.

Szkoła otrzymuje wsparcie finansowe tylko raz.

W przypadku nie uzyskania w danym roku szkolnym wsparcia finansowego szkoła może

ponownie ubiegać się o jego uzyskanie.



O środki finansowe aplikuje szkoła reprezentowana przez dyrektora szkoły, a nie

bibliotekarz. Program jest zatem szkolny, a nie biblioteczny. Odpowiedzialność

za realizację programu spoczywa także na organach prowadzących szkołę. Daje

to dyrektorowi szkoły możliwość zwiększenia zainteresowania organów prowadzących

sprawami czytelnictwa i warunkami pracy biblioteki szkolnej.



Tematyka książek zakupywanych w ramach programu jest określona jednym słowem

„książki niebędące podręcznikami”, czyli możliwa jest duża różnorodność tematyczna

zakupywanych pozycji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi

12.000 w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi więcej niż 170.

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły

i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.



Szkoła aplikująca o pieniądze jest zobowiązana do spełnienia tzw. wymogów, które są 

precyzyjnie określone w rozporządzeniu. Najwięcej wątpliwości budzi zrealizowanie co 

najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział  w szkole z wykorzystaniem 

księgozbioru bibliotecznego czy też dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej 

do potrzeb uczniów w szczególności poprzez umożliwienie wypożyczania książek 

również na okres ferii letnich i zimowych.  Wymogi te są podobne do wymogów jakie 

postawiono przed szkołami podstawowymi, które realizowały w 2015 roku program 

„Książki naszych marzeń”.



W dniu 28 kwietnia na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w zakładce jednostki

samorządu terytorialnego zamieszczono pismo Kuratora Oświaty podsumowujące

posiedzenie zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup

nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa”. Na stronie zamieszczona jest lista szkół, które otrzymały dofinansowanie

z NPRCz.



Dziękuję za uwagę


