NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
6 października 2015 roku Rada Ministrów uchwaliła Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2015-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej
społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. W programie tym znalazł się również Priorytet
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej korzystała z Priorytetu 1: Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa.
Obowiązkiem beneficjenta programu jest:
1) składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu
2) zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu
3) realizacja dofinansowanego projektu
4) zapewnienie finansowania projektu po jego zakończeniu
5) osiągnięcie standardów merytorycznych deklarowanych na etapie
składania wniosku o dofinansowanie
6) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu.
W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:
1) książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane
alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, publikacje nutowe i kartograficzne,
które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy
wznowienie;
2) drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze
ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.
Środki pozyskane z dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1) zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych,
2) programów i gier komputerowych,
3) filmów i nagrań muzycznych,
4) dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych
lub instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym,
5) licencji na dostęp do baz danych,

6) gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się
częściej niż miesięcznik, a także na opłacenie prenumeraty.
Ogółem za kwotę 568 854,00 złotych zakupiono 25 173 książek i 2902 audiobooków.

Zakupy Książnicy Beskidzkiej z Priorytetu 1 w latach 2016 – 2020- dane
według poszczególnych lat.

ROK
2016
2017
2018
2019
2020

KSIĄŻKI
5381
5806
5444
4834
3708

AUDIOBOOKI
1783
1119
-

KWOTA w zł.
136 514
143 700
113 000
98 140
77 500

