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l

Zaanga¿owanie polskiego spo³eczeñstwa w ¿ycie
obywatelskie jest ca³y czas s³abe w porównaniu
z sytuacj¹ w krajach zachodniej Europy. Wskazuje na to
miêdzy innymi frekwencja wyborcza czy poziom
zaanga¿owania Polaków w prace spo³eczne.

l

Ten stan rzeczy mo¿na zmieniæ, kszta³tuj¹c odpowiednie
postawy. Tymczasem oficjalny (szkolny) system edukacji
obywatelskiej jest w Polsce z ró¿nych przyczyn
niewydolny. Remedium mo¿e byæ w takiej sytuacji
wspieranie dzia³añ nale¿¹cych do zakresu nieformalnej
edukacji obywatelskiej.

l

Nieformalna edukacja obywatelska mo¿e byæ
realizowana przez instytucje, dla których kszta³cenie nie
jest g³ównym nurtem dzia³alnoœci, na przyk³ad domy
kultury, oœrodki pomocy spo³ecznej, organizacje
pozarz¹dowe.

l

Idealnym oœrodkiem nieformalnej edukacji obywatelskiej
s¹ biblioteki publiczne. To miejsca oferuj¹ce dostêp do
wiedzy i informacji oraz naturaln¹ przestrzeñ otwart¹
dla lokalnych wspólnot, w której obywatele mog¹ siê
spotykaæ, komunikowaæ i podejmowaæ wspólne dzia³ania
na rzecz dobra wspólnego.
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Obywatelstwo, krótko rzecz ujmuj¹c, to uczestnictwo we wspólnocie politycznej, które opiera siê na wiêzi ³¹cz¹cej jednostkê z pañstwem. W du¿ym stopniu trwa³oœæ tej wiêzi zale¿y od
tego, jak dalece cz³owiek ma w sobie zakodowan¹ potrzebê wspó³dzia³ania z innymi ludŸmi,
grupami, instytucjami. Co wiêcej, przekonanie to nale¿y nieustannie podtrzymywaæ. S³u¿y
temu szeroko pojêta socjalizacja, œciœlej zaœ edukacja obywatelska, czyli kszta³towanie postaw
przez przekazywanie informacji i wiedzy niezbêdnej do odgrywania przez ludzi roli aktywnych
i odpowiedzialnych jednostek, œwiadomych swoich praw i obowi¹zków wobec demokratycznego spo³eczeñstwa i pañstwa, zdolnych do nawi¹zania relacji z pañstwem i innymi obywatelami.
Od kilkunastu lat w Polsce trwa proces intensywnych przemian spo³ecznych. Wp³yn¹³ on
równie¿ na kszta³towanie siê sposobu rozumienia przynale¿noœci do wspólnoty politycznej.
Jednym z wyzwañ stoj¹cych obecnie przed Polsk¹ jest zintensyfikowanie tych przeobra¿eñ, co
przewiduje miêdzy innymi przygotowany na zlecenie rz¹du raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe1. Jego realizacja nie bêdzie jednak mo¿liwa bez zaanga¿owania i aktywnoœci obywateli
na najni¿szych szczeblach organizacji spo³eczeñstwa.
Olbrzymi¹ rolê w tym procesie mog¹ odegraæ biblioteki publiczne – instytucje kulturalno-edukacyjne funkcjonuj¹ce w ka¿dym samorz¹dzie, dobrze osadzone w lokalnych spo³ecznoœciach (w ca³ym kraju jest ich oko³o 8,5 tysi¹ca). Narzêdziem, które mo¿na wykorzystaæ w tych
placówkach do obywatelskiego animowania lokalnych spo³ecznoœci, s¹ dzia³ania mieszcz¹ce
siê w zakresie nieformalnej edukacji obywatelskiej. Poni¿ej omówimy mo¿liwoœci prowadzenia
tego rodzaju dzia³alnoœci edukacyjnej w bibliotekach.

Czym jest nieformalna edukacja obywatelska?

N

a wstêpie warto opisaæ trochê dok³adniej ideê nieformalnej edukacji obywatelskiej.
Zacznijmy od ustalenia kwestii ogólnych. Pod pojêciem edukacji najczêœciej jest
rozumiany oficjalny system nauczania, ucieleœniony w takich instytucjach, jak
przedszkola, szko³y czy uczelnie. W œlad za tym edukacja kojarzy siê naturalnie z dzia³alnoœci¹
ukierunkowan¹ na osoby m³ode. Bior¹c jednak pod uwagê zagadnienia, które interesuj¹ nas tu
najbardziej, na edukacjê musimy spojrzeæ nieco szerzej. Badacze i eksperci zajmuj¹cy siê zagadnieniem edukacji obywatelskiej rozró¿niaj¹ trzy podstawowe typy edukacji:
n oficjaln¹ edukacjê obywatelsk¹ (formal civic education) – prowadzon¹ w ramach systemu
oœwiaty i ukierunkowan¹ na osoby m³ode,
n nieoficjaln¹ edukacjê obywatelsk¹ (non-formal civic education) – prowadzon¹ w sposób
zorganizowany, ale poza systemem oœwiaty (na przyk³ad przez organizacje pozarz¹dowe),
która mo¿e byæ ukierunkowana na wszystkie grupy wiekowe,
n nieformaln¹ edukacjê obywatelsk¹ (informal civic education) – intencjonaln¹, zwykle
jednak niebêd¹c¹ czêœci¹ jakiegokolwiek systemu lub nieprowadzon¹ w ramach statutowej
dzia³alnoœci konkretnych podmiotów. Nieformalna edukacja mo¿e byæ realizowana przez
instytucje, dla których kszta³cenie nie jest g³ównym nurtem dzia³alnoœci (na przyk³ad oœrodki pomocy spo³ecznej, biura poœrednictwa pracy, biblioteki, domy kultury, firmy prywatne),
i ukierunkowana na wszystkie grupy wiekowe.
Przedstawiony wy¿ej sposób rozumienia nieformalnej edukacji obywatelskiej zosta³ opracowany przez badaczy z Eurostatu. Na potrzeby niniejszej analizy proponujemy jednak przyj¹æ
trochê szersze podejœcie.
1

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, lipiec 2009 roku, s. 2–3 – http://www.zds.kprm.gov.pl/userfiles/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostêp: 4 listopada 2010 roku].
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Przede wszystkim, kszta³cenie nieformalne jako takie z za³o¿enia jest procesem trwaj¹cym
ca³e ¿ycie. Z wiekiem ka¿dy z nas przyjmuje nowe role spo³eczne, przechodzi przez kolejne etapy oficjalnej edukacji, kariery zawodowej, zdobywa nowe albo udoskonala posiadane ju¿ kompetencje i umiejêtnoœci. Uczymy siê ci¹gle i przy ka¿dej okazji. Dziêki nowym technologiom
jesteœmy zanurzeni w informacjach. Mamy dostêp do mediów z ca³ego œwiata i we wszystkich
jêzykach, mo¿emy czytaæ dowolne ksi¹¿ki, ogl¹daæ wszelkiego rodzaju programy telewizyjne,
nie wspominaj¹c ju¿ o Internecie. Coraz czêœciej podró¿ujemy. Wszystko to przek³ada siê na
nasze doœwiadczenie ¿yciowe i zwiêksza nasz¹ ogóln¹ wiedzê o œwiecie. Na tej samej zasadzie
mo¿emy zdobywaæ wiedzê i kompetencje obywatelskie – „przy okazji” wszelkich naszych
aktywnoœci.
W najszerszym rozumieniu nieformalna edukacja obywatelska mo¿e byæ wiêc ujmowana
jako intencjonalny, ale niekoniecznie zaplanowany lub zorganizowany proces, przebiegaj¹cy
poza oficjalnym systemem kszta³cenia, w którym jednostka zdobywa wiedzê i kompetencje
pozwalaj¹ce jej na utrzymanie i wzmacnianie wiêzi z pañstwem i innymi cz³onkami spo³eczeñstwa.

Nieformalna edukacja obywatelska a niedostatki oficjalnej
edukacji obywatelskiej w Polsce

W

Polsce oficjalna edukacja obywatelska sprowadza siê w zasadzie do zajêæ z zakresu
wiedzy o spo³eczeñstwie, które rozpoczynaj¹ siê w klasach gimnazjalnych. Ponadto nauczyciele prowadz¹cy lekcje z przedmiotu „wiedza o spo³eczeñstwie” s¹ s³abo
przygotowani do wykonywania swojej pracy. Czêsto s¹ to osoby o specjalizacji z zakresu innych
przedmiotów, których siê nie szkoli do zajêæ z wychowania obywatelskiego ani siê nie inwestuje
w ich rozwój. Nie s¹ oni równie¿ odpowiednio motywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji
jako osoby przekazuj¹ce m³odzie¿y wiedzê o tym, jak powinno siê poprawnie budowaæ swoje
relacje z pañstwem, korzystaæ ze swoich praw i byæ aktywnym w ¿yciu publicznym2. A przecie¿
mówimy w tym miejscu wy³¹cznie o kszta³ceniu obywatelskim w systemie edukacji szkolnej.
Omawiaj¹c niedostatki oficjalnego modelu kszta³cenia obywatelskiego w Polsce, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e szko³y tylko w niewielkim zakresie wspó³pracuj¹ w tym obszarze z innymi instytucjami – organizacjami pozarz¹dowymi czy na przyk³ad bibliotekami. Oficjalna edukacja obywatelska w zasadzie nie wychodzi poza system oœwiaty. Nie istniej¹ ¿adne krajowe programy
edukacji obywatelskiej przeznaczone dla s³uchaczy szkó³ pomaturalnych, uczelni wy¿szych,
nie wspominaj¹c ju¿ o kszta³ceniu ustawicznym pracowników. Edukacja obywatelska nie jest
tak¿e przedmiotem refleksji decydentów i rzadko stanowi temat debaty publicznej. W porównaniu na przyk³ad z systemem niemieckim, polskie rozwi¹zania w zakresie edukacji obywatelskiej
w³aœciwie trudno nawet okreœliæ mianem systemu. W Niemczech kszta³cenie obywateli tak,
¿eby dzia³ali na rzecz demokratycznego pañstwa, jest misj¹ i jednym z g³ównych priorytetów
politycznych.
Mimo to na podstawie analizy dostêpnych wyników porównawczych badañ miêdzynarodowych mo¿na wywnioskowaæ, ¿e Polska radzi sobie ca³kiem nieŸle z kszta³ceniem obywateli.
W latach 2004–2005 – z rekomendacji holenderskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
i na zlecenie Komisji Europejskiej – zrealizowano badania nad szkolnymi systemami edukacji
obywatelskiej3. Z opublikowanego raportu z badañ wynika, ¿e na tle innych pañstw jakoœæ
2

Zob. Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech, red. K.E. Siellawa-Kolbowska, A. £ada, J. Æwiek-Karpowicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
3
Zob. Citizenship Education at School in Europe, Eurydice, Brussels 2005.
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kszta³cenia obywatelskiego w placówkach oœwiatowych w Polsce jest dobra. Ma ona, byæ mo¿e,
nieco staroœwiecki charakter, skupia siê bowiem g³ównie na krzewieniu w¹sko pojêtych wartoœci i postaw patriotycznych, a tak¿e wiedzy teoretycznej dotycz¹cej nakazów i zakazów wynikaj¹cych z czysto formalnych uwarunkowañ, w jakich funkcjonuje demokratyczne pañstwo.
Ogólnie rzecz bior¹c, mo¿na by wiêc uznaæ, ¿e nie jest najgorzej. Niestety, twarde fakty i rezultaty innych badañ poœwiêconych kondycji spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce nie pozwalaj¹ na taki optymizm.
Wystarczy choæby spojrzeæ na zachowania wyborcze Polaków. Cieszy na przyk³ad to, ¿e
w wyborach parlamentarnych w 2007 roku wziê³o udzia³ ponad 53 procent uprawnionych. Dla porównania – w ostatnich wyborach parlamentarnych w Szwecji frekwencja wynios³a jednak ponad
80 procent. Wybory samorz¹dowe ciesz¹ siê w Polsce wyraŸnie mniejszym zainteresowaniem.
W 2006 roku zanotowano frekwencjê na poziomie oko³o 45 procent. W wyborach w 2010 roku
wskaŸnik ten by³ podobny – w pierwszej turze do urn posz³o trochê powy¿ej 47 procent uprawnionych obywateli, ale w drugiej zainteresowanie ju¿ zdecydowanie spad³o i frekwencja wynios³a
niewiele ponad 35 procent. Po¿a³owanie wzbudzaj¹ wyniki ogólnopolskich referendów, uznawanych za podstawow¹ formê demokracji bezpoœredniej. Spoœród czterech referendów og³oszonych
po 1989 roku w wiêkszoœci wypadków nie zanotowano frekwencji, która czyni³aby je wa¿nymi
(obecnie musi ona przekroczyæ 50 procent). W zasadzie jedynym pozytywnym przyk³adem jest
„referendum unijne” z 2003 roku. Frekwencja przekroczy³a wówczas 58 procent, aby jednak
osi¹gn¹æ ten wynik, ca³¹ procedurê trzeba by³o specjalnie wyd³u¿yæ do dwóch dni.
Udzia³ w wyborach i referendach to „sól demokracji” – podstawowe uprawnienie, które ka¿dy
obywatel powinien realizowaæ, jeœli chce mieæ wp³yw na otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ. To rytua³, który cementuje demokratyczn¹ wspólnotê polityczn¹, tak jak udzia³ w nabo¿eñstwie podtrzymuje wspólnotê religijn¹. Powinniœmy czuæ siê zaniepokojeni, gdy frekwencja wyborcza
spada poni¿ej po³owy uprawnionych, tak samo jak kap³anów powinien martwiæ spadek liczby
wiernych uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach. Dla tych drugich to sygna³, ¿e wierni trac¹ wiarê
w sens religijnych dogmatów. Z kolei spadek liczby aktywnych wyborców œwiadczy o zniechêceniu i utracie przekonania do wartoœci, na których jest zbudowane demokratyczne pañstwo.
O s³aboœci spo³eczeñstwa obywatelskiego œwiadcz¹ tak¿e wyniki badañ dotycz¹cych aktywnoœci Polaków w sferze publicznej. Wa¿nym wskaŸnikiem obywatelskoœci jest poziom zaufania. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e relacja jednostki i pañstwa bêdzie poprawna, jeœli poziom
zaufania ludzi wzajemnie do siebie i do instytucji publicznych jest niski. Tymczasem, wed³ug
Diagnozy spo³ecznej z 2009 roku, zaledwie 13 procent respondentów zgodzi³o siê ze stwierdzeniem, ¿e „wiêkszoœci ludzi mo¿na ufaæ”. Odsetek ten wzrós³ tylko nieznacznie w porównaniu
z poprzednimi edycjami badania, przeprowadzonymi w latach 2003–2007. To oznacza, ¿e deficyt zaufania jest w polskim spo³eczeñstwie utrwalony i sytuacja w tym zakresie nie zmieni siê
szybko, jeœli nie zostan¹ podjête specjalne dzia³ania.
Inne dane, do których mo¿na siê odwo³aæ, chc¹c opisaæ stan spo³eczeñstwa obywatelskiego
w Polsce, równie¿ nie napawaj¹ optymizmem. Obywatelstwo oznacza miêdzy innymi chêæ do
podejmowania dzia³añ na rzecz dobra wspólnego, co przejawia siê na przyk³ad w d¹¿eniu do
samoorganizacji, zaanga¿owaniu w pracê spo³eczn¹, wolontariat czy filantropiê. Tymczasem
– wed³ug sonda¿y Centrum Badania Opinii Spo³ecznej z 2010 roku – zaledwie 20 procent Polaków przyznaje, ¿e podejmowa³o jak¹kolwiek pracê spo³eczn¹ na rzecz swojego najbli¿szego
otoczenia (wsi, miasta czy parafii).
Nie s¹ to wskaŸniki, które œwiadczy³yby o wysokiej kulturze obywatelskiej polskiego
spo³eczeñstwa. Polacy nie maj¹ w zwyczaju zrzeszaæ siê i dzia³aæ wspólnie na rzecz jakiegokolwiek ogólnego dobra. Nie przejawiaj¹ równie¿ zachowañ, które œwiadczy³yby o tym, ¿e s¹
spo³eczeñstwem wewnêtrznie zintegrowanym i odczuwaj¹cym silny zwi¹zek z w³asnymi instyInstytut Spraw Publicznych
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tucjami. To objawy, które mo¿na obserwowaæ z zewn¹trz. Jednoczeœnie oznacza to jednak,
¿e za tym niedostatkiem zachowañ proobywatelskich musi kryæ siê tak¿e s³aboœæ postaw, systemów wartoœci i norm. Dzieje siê tak, mimo ¿e wymienione ju¿ wczeœniej wyniki badañ nad
systemem oœwiaty w Polsce mog³yby pozwalaæ na satysfakcjê ze sposobu, w jaki szko³y przekazuj¹ swoim wychowankom wiedzê na temat funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa demokratycznego. Byæ mo¿e polski oficjalny system edukacji obywatelskiej spe³nia formalne minimum, dostarczaj¹c osobom m³odym faktograficznej wiedzy o funkcjonowaniu podstawowych
instytucji demokratycznych. NajwyraŸniej nie kszta³tuje on jednak postaw, wartoœci i przekonañ, które powodowa³yby, ¿e idea obywatelskoœci by³aby realizowana w praktyce, w codziennych dzia³aniach.
System oficjalnej edukacji obywatelskiej w Polsce jest po prostu niewydolny. A skoro nie radzi on sobie z kszta³towaniem obywateli, którzy maj¹ silne przekonanie o sensie demokracji
i aktywnie realizuj¹ swoje prawa i obowi¹zki, to istnieje koniecznoœæ poszukiwania innych rozwi¹zañ. Jednym z nich jest w³aœnie nieformalna edukacja obywatelska.

Organizacje pozarz¹dowe i instytucje publiczne
– przyk³ady miejsc praktykowania nieformalnej
edukacji obywatelskiej

M

o¿emy wskazaæ co najmniej kilka obszarów ¿ycia spo³ecznego, w których nieformalna edukacja obywatelska mo¿e byæ praktykowana szczególnie ³atwo, a co za
tym idzie – przyczyniaæ siê do wzmacniania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Naturalnym obszarem nieformalnej edukacji obywatelskiej jest na przyk³ad sfera dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych. Sam proces zak³adania organizacji, a nastêpnie dzia³anie
w nich, stanowi swoist¹ szko³ê obywatelsk¹ dla osób podejmuj¹cych ten wysi³ek. Na przyk³ad
za³o¿yciele stowarzyszenia musz¹ poznaæ w trakcie tych czynnoœci znaczenie tak wa¿nych dla
demokracji s³ów, jak „konsensus” czy „kompromis”, oraz nauczyæ siê procedur grupowego podejmowania decyzji i wybierania w³adz reprezentuj¹cych zbiorowoœæ na zewn¹trz. Ca³a wiedza
i wszystkie kompetencje, które dziêki pracy w stowarzyszeniu zdobywaj¹ jego cz³onkowie,
to nic innego, jak w³aœnie nieformalna edukacja obywatelska. Tak zwany trzeci sektor to miejsce, w którym naturalnie zdobywa siê kwalifikacje obywatelskie. Takich przestrzeni jest jednak
wiêcej.
Przyjrzyjmy siê na przyk³ad sferze dzia³alnoœci instytucji publicznych. Wszêdzie na styku
aparatu pañstwa z obywatelem, a takim miejscem jest sektor publiczny, pojawia siê wyj¹tkowa
okazja do prowadzenia nieformalnej edukacji obywatelskiej. Ju¿ sama koniecznoœæ za³atwienia
dowolnej sprawy urzêdowej wymaga od obywatela, ¿eby wykaza³ siê œwiadomoœci¹ swoich
praw i obowi¹zków oraz odpowiedni¹ wiedz¹ w zakresie podstawowych czynnoœci administracyjnych, jak choæby przygotowanie pism. Powinien znaæ swoje prawa i obowi¹zki urzêdników,
¿eby móc nawi¹zaæ w³aœciwe relacje z pañstwem, a przecie¿ o to g³ównie chodzi w edukacji
obywatelskiej. Obywatel powinien umieæ pos³ugiwaæ siê takimi instrumentami, jak wniosek,
skarga czy petycja, które s¹ podstawowymi formami komunikowania siê z w³adz¹. Jak sprawiæ,
¿eby ludzie chcieli czêœciej u¿ywaæ tych instytucji? Wa¿nym czynnikiem edukacyjnym jest
mo¿liwoœæ zdobycia takiej wiedzy i takich umiejêtnoœci spontanicznie – przez codzienny kontakt z urzêdem. Jeœli administracja publiczna ma byæ w ten sposób miejscem nieformalnej edukacji obywatelskiej, powinna byæ otwarta na obywatela. Urzêdy i ich pracownicy nie tylko
musz¹ podejmowaæ decyzje administracyjne, ale powinni tak¿e chcieæ dostarczaæ obywatelom
informacji i uczyæ ich, jak maj¹ sobie radziæ w kontaktach z pañstwem, czyli z nimi.
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Takie podejœcie opiera siê na za³o¿eniach interdyscyplinarnych. W jego ramach mo¿na postulowaæ, ¿eby na fundamencie istniej¹cych instytucji podleg³ych administracji publicznej
– urzêdów, bibliotek czy oœrodków pomocy spo³ecznej – podejmowaæ dzia³ania na rzecz integracji spo³ecznej, a jednoczeœnie edukacji obywatelskiej. W praktyce oznacza to na przyk³ad, ¿e
wykwalifikowany pracownik socjalny nie bêdzie ju¿ urzêdnikiem czy nawet specjalist¹ w swojej
w¹sko zdefiniowanej dziedzinie, ale stanie siê swoistym „edukatorem”. Jego zadaniem bêdzie
bowiem udzielanie indywidualnym osobom lub rodzinom pomocy w taki sposób, aby nie tylko
utrzymywaæ ich przy ¿yciu na poziomie „minimum socjalnego”, lecz tak¿e utwierdzaæ w nich
przekonanie o tym, ¿e s¹ potrzebni pañstwu i spo³eczeñstwu oraz ¿e ich wyjœcie z obszaru
wykluczenia jest wa¿ne równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e bêd¹ mogli pe³niej korzystaæ
z przys³uguj¹cych im praw obywatelskich. Na podobnej zasadzie nieformaln¹ edukacjê obywatelsk¹ mo¿na równie¿ prowadziæ w bibliotekach. S¹ one przecie¿ oœrodkami gromadz¹cymi
informacjê i wiedzê. Edukacja, w sensie ogólnym, jest wpisana w ich misjê. Rzecz w tym, aby
ukierunkowaæ j¹ w taki sposób, by s³u¿y³a kszta³ceniu postaw obywatelskich.

Lokalne biblioteki publiczne i ich rola w prowadzeniu
nieformalnej edukacji obywatelskiej

B

iblioteki s¹ predestynowane do wykonywania dzia³añ z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej. Decyduj¹ o tym przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, formu³a
instytucji publicznej – w ka¿dym razie co do idei – czyni bibliotekê publiczn¹ miejscem otwartym, dostêpnym dla ka¿dego. Po drugie, jej publiczny (jak sama nazwa wskazuje)
charakter powoduje, ¿e jest to strefa stycznoœci obywatela z pañstwem. W zasadzie potrzeba
niewiele, ¿eby biblioteka sta³a siê miejscem, w którym czytelnik przy okazji korzystania ze
zbiorów ksi¹¿kowych móg³by podnosiæ swoje kwalifikacje obywatelskie.
Aby biblioteki mog³y jednak przyj¹æ tê now¹ rolê spo³eczn¹, musz¹ byæ wobec nich podjête
konkretne dzia³ania, które pozwol¹ na zniwelowanie niekorzystnych zjawisk wystêpuj¹cych obecnie w ich obrêbie. Osi¹gniêcie tego celu nie bêdzie mo¿liwe bez zmiany podejœcia do
bibliotek ze strony odpowiedzialnego za koordynowanie ich pracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stworzenia ku temu odpowiednich ram prawnych i struktur.
Bez zainteresowania problematyk¹ bibliotek odpowiednich decydentów i przekonania ich do
potraktowania samych bibliotekarzy jako rzeczywistych partnerów, aktywnie zaanga¿owanych
w proces ich ewolucji, nie uda siê przyci¹gn¹æ do tych instytucji zwyk³ych ludzi. Tylko dowartoœciowani odpowiednimi programami i regulacjami prawnymi bibliotekarze, którzy uwierz¹
w walor swojej pracy, bêd¹ mogli podj¹æ dzia³ania upowszechniaj¹ce w œrodowiskach potencjalnych odbiorców swoich inicjatyw.
Bibliotekarze nie bêd¹ równie¿ w stanie podj¹æ nowych form aktywnoœci bez zapewnienia
im dostêpu do szkoleñ zaprojektowanych pod k¹tem nieformalnej edukacji obywatelskiej. Powinny im one pozwoliæ na umocnienie lub nabycie kompetencji, g³ównie z zakresu animowania
¿ycia lokalnych spo³ecznoœci.
Wa¿ne jest tak¿e odpowiednie zaaran¿owanie przestrzeni bibliotecznej. W wielu bibliotekach wyraŸnie brakuje bowiem niezbêdnej powierzchni u¿ytkowej oraz nowoczesnego sprzêtu
komputerowego, tak potrzebnych do objêcia przez te instytucje nowej roli w spo³ecznoœciach
lokalnych.
Nie mo¿na wreszcie pomin¹æ koniecznoœci podniesienia niskiego wynagrodzenia pracowników sektora i zapewnienia bibliotekom stabilnoœci finansowej. Trudnoœci w dostêpie do Ÿróde³
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trwa³ego finansowania na odpowiednim poziomie nie pozwalaj¹ tym instytucjom tworzyæ
d³ugofalowych strategii, a bez nich biblioteki nie bêd¹ mog³y w³aœciwie siê rozwijaæ i przyci¹gaæ do swoich dzia³añ nowych zainteresowanych osób. Niewielkie dostêpne obecnie œrodki
s¹ niewystarczaj¹ce, ¿eby przeznaczyæ je zarówno na rozwój nowych inicjatyw, jak i na zachowanie stabilnoœci dotychczasowej pracy. Brakuje w rezultacie poczucia pewnoœci co do losu
poszczególnych instytucji w przysz³oœci.
Jeszcze jeden rodzaj dzia³añ powinien byæ podjêty wobec bibliotek, ¿eby mog³y one staæ siê
skuteczniejszymi podmiotami nieformalnej edukacji obywatelskiej. Po pierwsze, nale¿y d¹¿yæ
do skonsolidowania œrodowiska bibliotekarzy i budowy platformy ich wspó³pracy tak¿e
z przedstawicielami innych podmiotów dzia³aj¹cych na poziomie lokalnym. Brakuje szerokiego, przekrojowego, poziomego kontaktu miêdzy ró¿nymi aktorami lokalnego ¿ycia spo³ecznego – organizacjami pozarz¹dowymi, szko³ami i innymi instytucjami publicznymi œwiadcz¹cymi
us³ugi publiczne.
Budowa takich relacji powinna polegaæ na organizowaniu spotkañ, warsztatów, ró¿nego rodzaju forów wymiany opinii, na których mog³yby siê spotkaæ osoby odmiennych profesji (mo¿na zacz¹æ na przyk³ad od doprowadzenia do dyskusji miêdzy bibliotekarzami, przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych i samorz¹du). Dopiero taka wymiana informacji bêdzie mia³a
najwiêkszy sens i doprowadzi do wypracowania najefektywniejszych rozwi¹zañ odpowiadaj¹cych na potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Nawi¹zuj¹c tak¹ wspó³pracê z innymi, warto trzymaæ siê zasady „dajemy-bierzemy”, pokazuj¹cej, ¿e obie strony mog¹ coœ wygraæ
dziêki wspó³dzia³aniu.
Wzmocnione dziêki podjêciu przedstawionych wy¿ej dzia³añ biblioteki bêd¹ mog³y ³atwiej
przyj¹æ now¹ rolê w lokalnych spo³ecznoœciach, polegaj¹c¹ miêdzy innymi na prowadzeniu
nieformalnej edukacji obywatelskiej. Do zakresu tej ostatniej nale¿y zaliczyæ nastêpuj¹ce
dzia³ania, które mog¹ prowadziæ biblioteki:
n Animowanie i wzmacnianie lokalnych spo³ecznoœci, umo¿liwiaj¹ce kszta³towanie obywateli dobrze poinformowanych i wyedukowanych na temat swoich praw i obowi¹zków,
œwiadomych swojej przynale¿noœci terytorialnej oraz wspólnotowej. Takim celom mog³oby
s³u¿yæ realizowanie przez biblioteki projektów, na przyk³ad pozwalaj¹cych lokalnej
spo³ecznoœci lepiej rozpoznaæ i udokumentowaæ w³asn¹ to¿samoœæ oraz zrozumieæ regu³y
funkcjonowania demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
n Oferowanie neutralnej otwartej przestrzeni dostêpnej dla ka¿dego cz³onka wspólnoty.
Mog³yby byæ tam prowadzone ró¿nego typu dzia³ania czy przedsiêwziêcia skierowane na
rozwój wspólnoty lokalnej albo oparte na aktywnoœci o charakterze partycypacyjnym. Przy
bibliotece mo¿na by na przyk³ad utworzyæ oœrodek opieki nad zwierzêtami, powo³aæ lokaln¹
gazetê lub portal internetowy, komentuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia miejscowej
spo³ecznoœci.
n Proponowanie przestrzeni do dzia³ania dla osób o ró¿nych potrzebach, na przyk³ad pokoi
cichej nauki, kawiarni, pomieszczeñ z tanimi urz¹dzeniami do drukowania oraz dostêpem
do bezprzewodowego Internetu.
n Stworzenie z biblioteki miejsca lokalnych debat i sporów z udzia³em przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, miejscowych autorytetów i zewnêtrznych ekspertów, skierowanych
do lokalnej spo³ecznoœci i s³u¿¹cych równie¿ jej wewnêtrznej integracji.
n Pe³nienie funkcji oœrodków informacji, umo¿liwiaj¹cych dostêp do obiektywnych Ÿróde³
wiedzy – nie tylko maj¹cych w ofercie ró¿ne ksi¹¿ki, gazety oraz bezp³atny Internet, lecz
równie¿ zatrudniaj¹cych personel, który potrafi wesprzeæ w korzystaniu z nich osoby potrzebuj¹ce takiej pomocy.
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n

Budowanie partnerstw z dzia³aj¹cymi lokalnie instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarz¹dowymi, zaanga¿owanymi spo³ecznie przedsiêbiorcami, jak i niesformalizowanymi
grupami obywateli (biblioteki nie powinny podejmowaæ nowych inicjatyw na w³asn¹ rêkê).
Biblioteki s¹ tak¿e predestynowane do odgrywania w ramach takiej wspó³pracy roli ambasadorów prowadzonych dzia³añ.
Wiêksze anga¿owanie w swoj¹ dzia³alnoœæ przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci, przez
wci¹ganie ich do wspó³pracy z bibliotek¹, miêdzy innymi na zasadzie wolontariatu (nie tylko w ramach realizowanych przez ni¹ projektów czy organizowanych imprez, ale tak¿e codziennej dzia³alnoœci).

n

Grzegorz Makowski – doktor socjologii, starszy analityk i kierownik Programu Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w Instytucie Spraw Publicznych. Od 2003 roku zaanga¿owany w realizacjê projektu KOMPAS, którego celem
jest podejmowanie dzia³añ na rzecz przyjaznego œrodowiska prawno-instytucjonalnego dla organizacji
pozarz¹dowych. Wspó³pracowa³ miêdzy innymi z Programem „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego
i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Autor wielu publikacji naukowych i artyku³ów opiniotwórczych.
Filip Pazderski – prawnik i socjolog, koordynator projektów dotycz¹cych wolontariatu i edukacji obywatelskiej
w Programie Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, autor ekspertyz i publikacji z obu
tych dziedzin. Od 2003 roku aktywnie uczestniczy w dzia³aniach na rzecz budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, ochrony praw cz³owieka i propagowaniu dialogu miêdzykulturowego, realizowanych we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w kraju i za granic¹.

Analizy i Opinie
nr 116, styczeñ 2011
„Analizy i Opinie” – seria kilkustronicowych analiz dotycz¹cych wa¿nych tematów dla Polski i Europy. W ten sposób
Instytut Spraw Publicznych chce aktywnie w³¹czyæ siê w debatê publiczn¹ – pokazywaæ istotne problemy, czêsto nieobecne
w polskiej i ogólnoeuropejskiej debacie, oraz proponowaæ konkretne rozwi¹zania. Tematyka poruszana w „Analizach
i Opiniach” obejmuje zagadnienia zwi¹zane miêdzy innymi z integracj¹ europejsk¹, polityk¹ spo³eczn¹, edukacj¹, administracj¹
publiczn¹, polityk¹ migracyjn¹ i polityk¹ wschodni¹.
Niniejsze opracowanie powsta³o w ramach projektu „Lokalne biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej w Europie”,
realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych dziêki wsparciu finansowemu Robert Bosch Stiftung oraz Fundacji
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Partnerami projektu by³y równie¿ niemiecka federalna agencja Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) oraz sieæ organizacji europejskich zajmuj¹cych siê edukacj¹ obywatelsk¹ NECE
(Networking European Citizenship Education).

W analizie zaprezentowano najwa¿niejsze obserwacje i rekomendacje, opracowane w trakcie dwóch spotkañ zorganizowanych
w ramach wspomnianego projektu. Pierwszym by³o miêdzynarodowe seminarium eksperckie „Public libraries as centres
for civic education in Europe: recommendations for new practices and perspectives in the Polish libraries”, poœwiêcone
wymianie doœwiadczeñ w prowadzeniu dzia³añ z zakresu edukacji obywatelskiej przez animatorów z ró¿nych czêœci Europy.
Drugie stanowi³ skierowany do pracowników polskich bibliotek publicznych „Okr¹g³y stó³ bibliotekarzy”.
Wiêcej informacji o projekcie znajduje siê na jego stronie internetowej – http://www.isp.org.pl/biblioteki.
Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek,
który ma u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp do komputerów, Internetu
i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem
Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
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