PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych w roku 2014
I. Założenia:
W programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek planowana
na 2014 r. kwota dotacji wynosi 20.000.000 zł.
1. Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, w tym
dla dzieci i młodzieży
2. Uprawnionymi wnioskodawcami są:
 biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane
do rejestru instytucji kultury)
 biblioteki publiczne stanowiące część innej samorządowej instytucji kultury (wpisanej
do rejestru instytucji kultury).
II. Ogólne kryteria podziału dotacji
W podziale dotacji na poziomie 16 województw proponuje się następujące kryteria: kryterium
czytelnicze (wg liczby czytelników) i kryterium demograficzne (wg liczby ludności).
W ramach każdego z województw przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki proponuje się
kryterium demograficzne (wg liczby ludności) oraz kryterium czytelnicze (odmiennie niż
na poziomie ogólnokrajowym określone przez wskaźnik: liczba czytelników na 100 mieszkańców).
Biblioteka wojewódzka może też zastosować uzupełniające, indywidualne kryteria uwzględniające
specyfikę regionu lub odnoszące się do szczególnych sytuacji zaistniałych w ostatnim okresie (roku)
na danym terenie lub w danej bibliotece. W tym celu biblioteka wojewódzka może wydzielić odrębną
kwotę (do 5%) z dotacji przeznaczonej na dane województwo z zachowaniem postanowień
ust. 2 pkt. c, d.
W obrębie każdego województwa 1/3 kwoty przyznanej dotacji jest przeznaczona na zakup nowości
wydawniczych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

III. Zasady podziału dotacji
1. W 2014 r. dotacja ogółem (20 mln zł) podzielona jest wg następujących zasad:


1/3 (6.666.667 zł) według liczby ludności (wg danych GUS – stan w dniu 31.12.2012 r.),
przelicznik na jednego mieszkańca – 0,173010543426349 zł



2/3 (13.333.333 zł) według liczby czytelników (wg rocznika Biblioteki Publiczne w Liczbach
2012-maszynopis); przelicznik na jednego czytelnika – 2,0609038846442 zł

2. Szczegółowe kryteria podziału:
a) Udział środków własnych zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora
lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2014 r. nie może być mniejszy niż 25%
całości zadania;
b) Dotacja dla biblioteki – instytucji kultury – nie może być niższa niż 1 500 zł;
c) Dotacja dla biblioteki wojewódzkiej w miastach wojewódzkich, w których funkcjonuje także sieć
bibliotek miejskich nie może przekraczać 5% dotacji przydzielonej dla województwa
(w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim kwoty przydzielone dla dwóch wbp
nie mogą przekroczyć 7,5% dotacji przydzielonej dla województwa).
d) Łączna kwota dotacji na realizację funkcji wojewódzkich i miejskich w mieście wojewódzkim nie
może przekroczyć 10% środków przeznaczonych na dane województwo (w województwach
kujawsko-pomorskim i lubuskim dotacja dla dwóch wbp nie może przekroczyć 13% środków
przyznanych dla danego województwa), z zastrzeżeniem lit. e.
e) Odrębna kwota (do 5%) z dotacji przeznaczonej na województwo mazowieckie

może być

przekazana jednorazowo na dotację dla bibliotek dzielnicowych m. st. Warszawy.
f) W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać każdą publikację, która ukazała się drukiem lub
na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne,
wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne), dostępną na rynku
księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.
Ze środków dotacji nie można kupować czasopism, programów i gier komputerowych, filmów i
nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych
od osób prywatnych lub z innych instytucji, a także książek i innych dokumentów dostępnych
na rynku antykwarycznym.
g) Minimum jedna trzecia kwot dotacji przyznanych poszczególnym bibliotekom, jest przeznaczona
na nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. W przypadku gdy w obrębie danego województwa
znajduje się biblioteka, która nie prowadzi obsługi czytelniczej dzieci i młodzieży, kwota dotacji
zostaje pomniejszona o 1/3, która to część pozostaje do rozdysponowania pomiędzy biblioteki
prowadzące obsługę czytelniczą dzieci i młodzieży w danym województwie, przy zachowaniu
zasady wysokości wkładu własnego nie mniejszego niż 25% całości zadania. W takiej sytuacji

biblioteki w województwie mogą otrzymać kwoty wyższe niż 1/3 przydzielonej im dotacji
na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Takie rozlokowanie kwoty w obrębie województwa
nie zmieni wielkości dotacji przyznanej dla danego województwa.
W ramach 1/3 dotacji przeznaczonej dla dzieci i młodzieży biblioteki mogą zakupić lektury,
znajdujące się na liście lektur szkolnych, a będące aktualnie na rynku księgarskim, beletrystykę
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularno-naukową adresowaną do dzieci i
młodzieży, książki – zabawki dla najmłodszych, książki obrazkowe tzw „picture books”, komiksy
dla dzieci i młodzieży, literatura dwujęzyczna dla dzieci i młodzieży, serie streszczające arcydzieła
w różnych językach przeznaczone do nauki języków dla dzieci i młodzieży, słowniki językowe
przeznaczone dla dzieci i młodzieży, leksykony, kompendia dla dzieci i młodzieży, antologie
wierszy, opowiadania zawierające pełne teksty , audiobooki dla dzieci i młodzieży, poradniki np.
dla nastolatków, śpiewniki z nutami przeznaczone dla dzieci i młodzieży, atlasy dla dzieci i
młodzieży.
Z dotacji dla dzieci i młodzieży nie można kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i
streszczeń lektur szkolnych, książek o dzieciach (te są skierowane najczęściej dla dorosłych),
programów i gier komputerowych, gier planszowych i innych, wycinanek, płyt cd z nagraniami
muzycznymi

Załączniki:
Załącznik Nr 1: Podział dotacji w 2014 r. wg województw
Załącznik Nr 2: Podział dotacji na zakup nowości wydawniczych w latach 2011-2014
Załącznik Nr 3: Podział dotacji podstawowej w 2014 r. (maksymalne kwoty dla wbp i bibliotek
w miastach wojewódzkich).

