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l Zaanga¿owanie pol skiego spo³ecz eñstwa w ¿yc ie
oby wat elsk ie jest ca³y czas s³abe w por ówn aniu
z sy tua cj¹ w kra jach za chodn iej Eu ropy. Wska zuje na to
miêd zy in nymi fre kwenc ja wy borc za czy po ziom
za anga¿owania Po laków w prace spo³eczne.

l Ten stan rze czy mo¿ na zmi eniæ, kszta³tuj¹c od pow iednie
po stawy. Tym czas em ofic jalny (szkol ny) sys tem eduk acji
oby wat elsk iej jest w Pol sce z ró¿ nych przy czyn
nie wyd olny. Re med ium mo¿e byæ w ta kiej sy tua cji
wspie ran ie dzia³añ nale¿¹cych do za kresu nie form alnej
edukacji obywatelskiej.

l Nie form alna eduk acja oby wat elska mo¿e byæ
re aliz owa na przez in styt ucje, dla kt órych kszta³ce nie nie
jest g³ów nym nur tem dzia³aln oœci, na przyk³ad domy
kul tury, oœr odki po mocy spo³ecz nej, or gan iza cje
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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Oby wa te l stwo, kró t ko rzecz uj muj¹c, to ucze st ni c two we wspól no cie po li ty cz nej, któ re opie -
ra siê na wiê zi ³¹cz¹cej jed no stkê z pa ñ stwem. W du ¿ym sto p niu trwa³oœæ tej wiê zi za le ¿y od
tego, jak da le ce cz³owiek ma w so bie za ko do wan¹ po trze bê wspó³dzia³ania z in ny mi lu dŸ mi,
gru pa mi, in sty tu cja mi. Co wiê cej, prze ko na nie to na le ¿y nie ustan nie pod trzy my waæ. S³u¿y
temu sze ro ko po jê ta so cja li za cja, œci œlej zaœ edu ka cja oby wa te l ska, czy li kszta³to wa nie po staw
przez prze ka zy wa nie in fo r ma cji i wie dzy nie zbêd nej do od gry wa nia przez lu dzi roli akty w nych
i odpo wie dzia l nych jed no stek, œwia do mych swo ich praw i obo wi¹zków wo bec demo kra tycz ne -
go spo³ecze ñ stwa i pa ñ stwa, zdo l nych do nawi¹za nia relacji z pañstwem i innymi obywatelami.

Od ki l ku na stu lat w Pol sce trwa pro ces in ten sy w nych prze mian spo³ecz nych. Wp³yn¹³ on
rów nie¿ na kszta³to wa nie siê spo so bu ro zu mie nia przy nale ¿ no œci do wspól no ty po li ty cz nej.
Jed nym z wy zwañ stoj¹cych obe c nie przed Polsk¹ jest zin tensy fiko wa nie tych prze ob ra ¿eñ, co
prze wi du je miê dzy in ny mi przy go to wa ny na zle ce nie rz¹du ra port Pol ska 2030. Wy zwa nia roz -
wo jo we1. Jego re a li za cja nie bê dzie jed nak mo ¿ li wa bez zaan ga ¿o wa nia i akty w no œci oby wa te li
na naj ni ¿ szych szcze b lach organizacji spo³eczeñstwa.

Ol brzy mi¹ rolê w tym pro ce sie mog¹ ode graæ bi b lio te ki pu b li cz ne – in sty tu cje kultu ralno -
-eduka cyj ne fun kcjo nuj¹ce w ka ¿ dym sa morz¹dzie, do brze osa dzo ne w lo ka l nych spo³ecz no -
œciach (w ca³ym kra ju jest ich oko³o 8,5 tysi¹ca). Na rzê dziem, któ re mo ¿ na wy ko rzy staæ w tych
pla ców kach do oby wate l skie go ani mo wa nia lo ka l nych spo³ecz no œci, s¹ dzia³ania mieszcz¹ce
siê w za kre sie nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej. Po ni ¿ej omó wi my mo ¿ li wo œci pro wa dze nia 
tego ro dza ju dzia³al no œci edukacyjnej w bibliotekach.

Czym jest nie for ma l na edu ka cja oby wa te l ska?

N
a wstê pie wa r to opi saæ tro chê dok³ad niej ideê nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej.
Za czni j my od usta le nia kwe stii ogó l nych. Pod po jê ciem edu ka cji naj czê œciej jest
ro zu mia ny ofi cja l ny sy stem na ucza nia, ucie le œ nio ny w ta kich in sty tu cjach, jak

przed szko la, szko³y czy ucze l nie. W œlad za tym edu ka cja ko ja rzy siê na tu ra l nie z dzia³al no œci¹
ukie run ko wan¹ na oso by m³ode. Bior¹c jed nak pod uwa gê za gad nie nia, któ re in te re suj¹ nas tu
naj bar dziej, na edu ka cjê mu si my spo j rzeæ nie co sze rzej. Ba da cze i eks per ci za j muj¹cy siê za -
gad nie niem edu ka cji oby wa te l skiej roz ró ¿ niaj¹ trzy pod sta wo we typy edu ka cji:

n ofi cjaln¹ edu ka cjê oby wa telsk¹ (fo r mal ci vic edu ca tion) – pro wa dzon¹ w ra mach sy ste mu
oœwia ty i ukie run ko wan¹ na oso by m³ode,

n nie ofi cjaln¹ edu ka cjê oby wa telsk¹ (non - fo r mal ci vic edu ca tion) – pro wa dzon¹ w spo sób
zor gani zo wa ny, ale poza sy ste mem oœwia ty (na przyk³ad przez or ga ni za cje po zarz¹dowe),
któ ra mo¿e byæ ukie run ko wa na na wszy stkie gru py wie ko we,

n nie fo r maln¹ edu ka cjê oby wa telsk¹ (in fo r mal ci vic edu ca tion) – in ten cjo naln¹, zwy kle
jed nak nie bêd¹c¹ czê œci¹ ja kie goko l wiek sy ste mu lub nie pro wa dzon¹ w ra mach sta tu to wej
dzia³al no œci kon kre t nych pod mio tów. Nie for ma l na edu ka cja mo¿e byæ rea li zo wa na przez
in sty tu cje, dla któ rych kszta³ce nie nie jest g³ów nym nu r tem dzia³al no œci (na przyk³ad oœro d -
ki po mo cy spo³ecz nej, biu ra po œred ni c twa pra cy, bi b lio te ki, domy ku l tu ry, fi r my pry wa t ne),
i ukie run ko wa na na wszy stkie gru py wie ko we.

Przed sta wio ny wy ¿ej spo sób ro zu mie nia nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej zo sta³ opra co -
wa ny przez ba da czy z Eu ro sta tu. Na po trze by ni nie j szej ana li zy pro po nu je my jed nak przyj¹æ
tro chê sze r sze podejœcie.
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Prze de wszy stkim, kszta³ce nie nie for ma l ne jako ta kie z za³o¿e nia jest pro ce sem trwaj¹cym
ca³e ¿y cie. Z wie kiem ka ¿ dy z nas przy j mu je nowe role spo³ecz ne, prze cho dzi przez ko le j ne eta -
py ofi cja l nej edu ka cji, ka rie ry za wo do wej, zdo by wa nowe albo udo sko na la po sia da ne ju¿ ko m -
pe ten cje i umie jê t no œci. Uczy my siê ci¹gle i przy ka ¿ dej oka zji. Dziê ki no wym te ch no lo giom
je ste œmy za nu rze ni w in fo r ma cjach. Mamy do stêp do me diów z ca³ego œwia ta i we wszy stkich
jê zy kach, mo ¿e my czy taæ do wo l ne ksi¹¿ki, ogl¹daæ wsze l kie go ro dza ju pro gra my te le wi zyj ne,
nie wspo mi naj¹c ju¿ o In ter ne cie. Co raz czê œciej pod ró ¿u je my. Wszy stko to przek³ada siê na
na sze do œwia d cze nie ¿y cio we i zwiê ksza nasz¹ ogóln¹ wie dzê o œwie cie. Na tej sa mej za sa dzie
mo ¿e my zdo by waæ wie dzê i ko m pe ten cje oby wa te l skie – „przy oka zji” wsze l kich na szych
akty w no œci.

W naj sze r szym ro zu mie niu nie for ma l na edu ka cja oby wa te l ska mo¿e byæ wiêc uj mo wa na
jako in ten cjo nal ny, ale nie ko nie cz nie za pla no wa ny lub zor gani zo wa ny pro ces, prze bie gaj¹cy
poza ofi cja l nym sy ste mem kszta³ce nia, w któ rym jed no stka zdo by wa wie dzê i ko m pe ten cje
po zwa laj¹ce jej na utrzy ma nie i wzma c nia nie wiê zi z pa ñ stwem i in ny mi cz³on ka mi spo³ecze ñ -
stwa.

Nie for ma l na edu ka cja oby wa te l ska a nie do sta t ki ofi cja l nej 
edu ka cji oby wa te l skiej w Polsce

W
 Pol sce ofi cja l na edu ka cja oby wa te l ska spro wa dza siê w za sa dzie do za jêæ z za kre su 
wie dzy o spo³ecze ñ stwie, któ re roz po czy naj¹ siê w kla sach gi mna zja l nych. Ponad -
to na uczy cie le pro wadz¹cy le kcje z przed mio tu „wie dza o spo³ecze ñ stwie” s¹ s³abo

przy go to wa ni do wy ko ny wa nia swo jej pra cy. Czê sto s¹ to oso by o spe cja li za cji z za kre su in nych
przed mio tów, któ rych siê nie szko li do za jêæ z wy cho wa nia oby wate l skie go ani siê nie in wes tu je
w ich roz wój. Nie s¹ oni rów nie¿ od po wie d nio mo ty wo wa ni do pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji
jako oso by prze ka zuj¹ce m³od zie ¿y wie dzê o tym, jak po win no siê  po pra w nie bu do waæ swo je
re la cje z pa ñ stwem, ko rzy staæ ze swo ich praw i byæ aktywnym w ¿y ciu pu b li cz nym2. A prze cie¿
mó wi my w tym mie j s cu wy³¹cz nie o kszta³ce niu oby wa te l skim w sy ste mie edu ka cji szko l nej.

Oma wiaj¹c nie do sta t ki ofi cja l ne go mo de lu kszta³ce nia oby wate l skie go w Pol sce, na le ¿y
za uwa ¿yæ, ¿e szko³y ty l ko w nie wie l kim za kre sie wspó³pra cuj¹ w tym ob sza rze z in ny mi in sty -
tu cja mi – orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi czy na przyk³ad bib lio te ka mi. Ofi cja l na edu ka cja oby -
wa te l ska w za sa dzie nie wy cho dzi poza sy stem oœwia ty. Nie ist niej¹ ¿ad ne krajo we pro gra my
edu ka cji oby wa te l skiej prze zna czo ne dla s³ucha czy szkó³ poma tu ra l nych, ucze l ni wy ¿szych,
nie wspo mi naj¹c ju¿ o kszta³ce niu usta wi cz nym pra co w ni ków. Edu ka cja oby wa te l ska nie jest
ta k ¿e przed mio tem re fle ksji de cy den tów i rza d ko sta no wi te mat de ba ty pu b li cz nej. W po rów na -
niu na przyk³ad z sy ste mem nie mie c kim, pol skie roz wi¹za nia w za kre sie edu ka cji oby wa te l skiej 
w³aœci wie trud no na wet okre œliæ mia nem sy ste mu. W Nie mczech kszta³ce nie oby wa te li tak,
¿eby dzia³ali na rzecz demo kra tycz ne go pa ñ stwa, jest misj¹ i jed nym z g³ów nych prio ry te tów
po li ty cz nych.

Mimo to na pod sta wie ana li zy do stê p nych wy ni ków po rów na w czych ba dañ miê dzyna ro do -
wych mo ¿ na wy wnio sko waæ, ¿e Pol ska ra dzi so bie ca³kiem nie Ÿle z kszta³ce niem oby wa te li.
W la tach 2004–2005 – z re ko men da cji ho len de r skiej Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej
i na zle ce nie Ko mi sji Eu ro pe j skiej – zrea li zo wa no ba da nia nad szko l ny mi sy ste ma mi edu ka cji
oby wa te l skiej3. Z opub liko wa ne go ra po r tu z ba dañ wy ni ka, ¿e na tle in nych pañstw ja koœæ
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kszta³ce nia oby wate l skie go w pla ców kach oœwia to wych w Pol sce jest do bra. Ma ona, byæ mo¿e, 
nie co sta ro œwie cki cha ra kter, sku pia siê bo wiem g³ów nie na krze wie niu w¹sko po jê tych war -
to œci i po staw pa trio ty cz nych, a ta k ¿e wie dzy teo re ty cz nej do tycz¹cej na ka zów i za ka zów wy ni -
kaj¹cych z czy sto fo r ma l nych uwa run ko wañ, w ja kich fun kcjo nu je demo kra ty cz ne pa ñ stwo.
Ogó l nie rzecz bior¹c, mo ¿ na by wiêc uz naæ, ¿e nie jest naj go rzej. Nie ste ty, twar de fa kty i re zu l -
ta ty in nych ba dañ po œwiê co nych kon dy cji spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go w Pol sce nie po zwa -
laj¹ na taki op ty mizm.

Wy sta r czy cho æ by spo j rzeæ na za cho wa nia wy bo r cze Po la ków. Cie szy na przyk³ad to, ¿e
w wy bo rach par la men tar nych w 2007 roku wziê³o udzia³ ponad 53 pro cent upra w nio nych. Dla po -
rów na nia – w osta t nich wy bo rach par la men tar nych w Szwe cji fre k wen cja wy nios³a jed nak ponad
80 pro cent. Wy bo ry sa morz¹dowe ciesz¹ siê w Pol sce wy ra Ÿ nie mnie j szym zain tere so wa niem.
W 2006 roku za no to wa no fre k wen cjê na po zio mie oko³o 45 pro cent. W wy bo rach w 2010 roku
wska Ÿ nik ten by³ po do b ny – w pie r wszej tu rze do urn posz³o tro chê po wy ¿ej 47 pro cent upra w nio -
nych oby wa te li, ale w dru giej zain tere so wa nie ju¿ zde cy do wa nie spad³o i fre k wen cja wy nios³a
nie wie le ponad 35 pro cent. Po¿a³owa nie wzbu dzaj¹ wy ni ki ogól no po l skich re fe ren dów, uz na wa -
nych za pod sta wow¹ fo r mê de mo kra cji bez po œred niej. Spo œród czte rech re fe ren dów og³oszo nych
po 1989 roku w wiê kszo œci wy pa d ków nie za no to wa no fre k wen cji, któ ra czy ni³aby je wa ¿ ny mi
(obe c nie musi ona prze kro czyæ 50 pro cent). W za sa dzie je dy nym po zy ty w nym przyk³adem jest
„re fe ren dum uni j ne” z 2003 roku. Fre k wen cja prze kro czy³a wów czas 58 pro cent, aby jed nak
osi¹gn¹æ ten wy nik, ca³¹ pro ce du rê trze ba by³o spe cja l nie wyd³u¿yæ do dwóch dni.

Udzia³ w wy bo rach i re fe ren dach to „sól de mo kra cji” – pod sta wo we upra w nie nie, któ re ka ¿ dy
oby wa tel po wi nien re a li zo waæ, je œli chce mieæ wp³yw na ota czaj¹c¹ go rze czy wi stoœæ. To ry -
tua³, któ ry ce men tu je de mo kra tyczn¹ wspól no tê po li tyczn¹, tak jak udzia³ w na bo ¿e ñ stwie pod -
trzy mu je wspól no tê re li gijn¹. Po win ni œmy czuæ siê za nie poko je ni, gdy fre k wen cja wy bo r cza
spa da po ni ¿ej po³owy upra w nio nych, tak samo jak kap³anów po wi nien ma r twiæ spa dek li cz by
wie r nych ucze st nicz¹cych w na bo ¿e ñ stwach. Dla tych dru gich to sy g na³, ¿e wie r ni trac¹ wia rê
w sens re li gi j nych do gma tów. Z ko lei spa dek li cz by akty w nych wy bo r ców œwia d czy o znie chê -
ce niu i utra cie prze ko na nia do wa r to œci, na któ rych jest zbu do wa ne demo kra ty cz ne pa ñ stwo.

O s³abo œci spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go œwiadcz¹ ta k ¿e wy ni ki ba dañ do tycz¹cych akty w -
no œci Po la ków w sfe rze pu b li cz nej. Wa ¿ nym wska Ÿ ni kiem oby wate l sko œci jest po ziom za ufa -
nia. Trudno so bie wy ob ra ziæ, ¿e re la cja jed no stki i pa ñ stwa bê dzie po pra w na, je œli po ziom
za ufania lu dzi wza je m nie do sie bie i do in sty tu cji pu b li cz nych jest ni ski. Tym cza sem, wed³ug
Dia g no zy spo³ecz nej z 2009 roku, za le d wie 13 pro cent re spon den tów zgo dzi³o siê ze stwier dze -
niem, ¿e „wiê kszo œci lu dzi mo ¿ na ufaæ”. Od se tek ten wzrós³ ty l ko nie zna cz nie w po rów na niu
z po prze dni mi edy cja mi ba da nia, prze prowa dzo ny mi w la tach 2003–2007. To oz na cza, ¿e de fi -
cyt za ufa nia jest w pol skim spo³ecze ñ stwie utrwa lo ny i sy tu a cja w tym za kre sie nie zmie ni siê
szy b ko, je œli nie zo stan¹ pod jê te spe cja l ne dzia³ania.

Inne dane, do któ rych mo ¿ na siê odwo³aæ, chc¹c opi saæ stan spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go
w Pol sce, rów nie¿ nie na pa waj¹ op ty mi z mem. Oby wa te l stwo oz na cza miê dzy in ny mi chêæ do
po dej mo wa nia dzia³añ na rzecz do bra wspó l ne go, co prze ja wia siê na przyk³ad w d¹¿e niu do
samo orga ni za cji, zaan ga ¿o wa niu w pra cê spo³eczn¹, wo lon ta riat czy fi lan tro piê. Tym cza sem
– wed³ug son da ¿y Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej z 2010 roku – za le d wie 20 pro cent Po la -
ków przy zna je, ¿e po dej mo wa³o jak¹ko l wiek pra cê spo³eczn¹ na rzecz swo je go naj bli ¿ sze go
oto cze nia (wsi, miasta czy parafii).

Nie s¹ to wska Ÿ ni ki, któ re œwia d czy³yby o wy so kiej ku l tu rze oby wa te l skiej pol skie go
spo³ecze ñ stwa. Po la cy nie maj¹ w zwy cza ju zrze szaæ siê i dzia³aæ wspó l nie na rzecz ja kie goko l -
wiek ogó l ne go do bra. Nie prze ja wiaj¹ rów nie¿ za cho wañ, któ re œwia d czy³yby o tym, ¿e s¹
spo³ecze ñ stwem we wnê trz nie zin te gro wa nym i od czu waj¹cym si l ny zwi¹zek z w³as ny mi in sty -
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tu cja mi. To ob ja wy, któ re mo ¿ na ob se r wo waæ z zewn¹trz. Jed no cze œ nie oz na cza to jed nak,
¿e za tym nie do sta t kiem za cho wañ pro obywa te l skich musi kryæ siê ta k ¿e s³aboœæ po staw, sy ste -
mów wartoœci i norm. Dzie je siê tak, mimo ¿e wy mie nio ne ju¿ wcze œ niej wy ni ki ba dañ nad
systemem oœwia ty w Pol sce mog³yby po zwa laæ na sa ty s fa kcjê ze spo so bu, w jaki szko³y prze ka -
zuj¹ swo im wy cho wan kom wie dzê na te mat fun kcjo no wa nia pa ñ stwa i spo³ecze ñ stwa demo -
kra tycz ne go. Byæ mo¿e pol ski ofi cja l ny sy stem edu ka cji oby wa te l skiej spe³nia fo r ma l ne mi ni -
mum, do sta r czaj¹c oso bom m³odym fa kto gra ficz nej wie dzy o fun kcjo no wa niu pod sta wo wych
in sty tu cji demo kra ty cz nych. Naj wy ra Ÿ niej nie kszta³tuje on jed nak po staw, wa r to œci i prze ko -
nañ, któ re po wo do wa³yby, ¿e idea oby wate l sko œci by³aby rea li zo wa na w pra kty ce, w co dzien -
nych dzia³aniach.

Sy stem ofi cja l nej edu ka cji oby wa te l skiej w Pol sce jest po pro stu nie wy do l ny. A sko ro nie ra -
dzi on so bie z kszta³to wa niem oby wa te li, któ rzy maj¹ si l ne prze ko na nie o sen sie de mo kra cji
i akty w nie re a li zuj¹ swo je pra wa i obo wi¹zki, to ist nie je ko nie cz noœæ po szu ki wa nia in nych roz -
wi¹zañ. Jed nym z nich jest w³aœ nie nie for ma l na edu ka cja oby wa te l ska.

Or ga ni za cje po zarz¹dowe i in sty tu cje pu b li cz ne
– przyk³ady miejsc pra kty ko wa nia nie for ma l nej
edu ka cji oby wa te l skiej

M
o ¿e my wska zaæ co naj mniej ki l ka ob sza rów ¿y cia spo³ecz ne go, w któ rych nie for -
ma l na edu ka cja oby wa te l ska mo¿e byæ pra kty ko wa na szcze gó l nie ³atwo, a co za
tym idzie – przy czy niaæ siê do wzma c nia nia spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go.

Na tu ra l nym ob sza rem nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej jest na przyk³ad sfe ra dzia³al-
no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych. Sam pro ces zak³ada nia or ga ni za cji, a na stê p nie dzia³anie
w nich, sta no wi swo ist¹ szko³ê oby wa telsk¹ dla osób po dej muj¹cych ten wysi³ek. Na przyk³ad
za³o¿y cie le sto wa rzy sze nia musz¹ po znaæ w tra kcie tych czyn no œci zna cze nie tak wa ¿ nych dla
de mo kra cji s³ów, jak „kon sen sus” czy „ko m pro mis”, oraz na uczyæ siê pro ce dur gru po we go po -
dej mo wa nia de cy zji i wy bie ra nia w³adz re pre zen tuj¹cych zbio ro woœæ na zewn¹trz. Ca³a wie dza
i wszy stkie ko m pe ten cje, któ re dziê ki pra cy w sto wa rzy sze niu zdo by waj¹ jego cz³on ko wie,
to nic in ne go, jak w³aœ nie nie for ma l na edu ka cja oby wa te l ska. Tak zwa ny trze ci se ktor to mie j s -
ce, w któ rym na tu ra l nie zdo by wa siê kwa li fi ka cje oby wa te l skie. Ta kich prze strze ni jest jed nak
wiê cej.

Przy j rzy j my siê na przyk³ad sfe rze dzia³al no œci in sty tu cji pu b li cz nych. Wszê dzie na sty ku
apa ra tu pa ñ stwa z oby wa te lem, a ta kim mie j s cem jest se ktor pu b li cz ny, po ja wia siê wyj¹tko wa
oka zja do pro wa dze nia nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej. Ju¿ sama ko nie cz noœæ za³atwie nia
do wo l nej spra wy urzê do wej wy ma ga od oby wa te la, ¿eby wy ka za³ siê œwia do mo œci¹ swo ich
praw i obo wi¹zków oraz od po wied ni¹ wiedz¹ w za kre sie pod sta wo wych czyn no œci admi ni stra -
cyj nych, jak cho æ by przy go to wa nie pism. Po wi nien znaæ swo je pra wa i obo wi¹zki urzêd ni ków,
¿eby móc nawi¹zaæ w³aœci we re la cje z pa ñ stwem, a prze cie¿ o to g³ów nie cho dzi w edu ka cji
oby wa te l skiej. Oby wa tel po wi nien umieæ pos³ugi waæ siê ta ki mi in stru men ta mi, jak wnio sek,
ska r ga czy pe ty cja, któ re s¹ pod sta wo wy mi fo r ma mi komu ni ko wa nia siê z w³adz¹. Jak spra wiæ,
¿eby lu dzie chcie li czê œciej u¿y waæ tych in sty tu cji? Wa ¿ nym czyn ni kiem edu ka cy j nym jest
mo ¿ li woœæ zdo by cia ta kiej wie dzy i ta kich umie jê t no œci spon ta ni cz nie – przez co dzien ny kon -
takt z urzê dem. Je œli ad mi ni stra cja pu b li cz na ma byæ w ten spo sób mie j s cem nie for ma l nej edu -
ka cji oby wa te l skiej, po win na byæ otwa r ta na oby wa te la. Urzê dy i ich pra co w ni cy nie ty l ko
musz¹ po dej mo waæ de cy zje admi ni stra cyj ne, ale po win ni ta k ¿e chcieæ do sta r czaæ oby wa te lom
in fo r ma cji i uczyæ ich, jak maj¹ so bie ra dziæ w kon ta ktach z pa ñ stwem, czy li z nimi.
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Ta kie po dej œcie opie ra siê na za³o¿e niach inter dyscyp lina r nych. W jego ra mach mo ¿ na po -
stu lo waæ, ¿eby na fun da men cie ist niej¹cych in sty tu cji pod leg³ych ad mi ni stra cji pu b li cz nej
– urzê dów, bi b lio tek czy oœro d ków po mo cy spo³ecz nej – po dej mo waæ dzia³ania na rzecz in te -
gra cji spo³ecz nej, a jed no cze œ nie edu ka cji oby wa te l skiej. W pra kty ce oz na cza to na przyk³ad, ¿e 
wy kwa lifi kowa ny pra co w nik so cja l ny nie bê dzie ju¿ urzêd ni kiem czy na wet spe cja list¹ w swo jej
w¹sko zde fi nio wa nej dzie dzi nie, ale sta nie siê swo i stym „edu ka to rem”. Jego za da niem bê dzie
bo wiem udzie la nie indy widu a l nym oso bom lub ro dzi nom po mo cy w taki spo sób, aby nie ty l ko
utrzy my waæ ich przy ¿y ciu na po zio mie „mi ni mum so cja l ne go”, lecz ta k ¿e utwier dzaæ w nich
prze ko na nie o tym, ¿e s¹ po trze b ni pa ñ stwu i spo³ecze ñ stwu oraz ¿e ich wyj œcie z ob sza ru
wy klu cze nia jest wa ¿ ne rów nie¿ ze wzglê du na to, ¿e bêd¹ mo gli pe³niej ko rzy staæ
z przys³uguj¹cych im praw oby wa te l skich. Na po do bnej za sa dzie nie fo r maln¹ edu ka cjê oby wa -
telsk¹ mo ¿ na rów nie¿ pro wa dziæ w bi b lio te kach. S¹ one prze cie¿ oœro d ka mi gro madz¹cymi
in fo r ma cjê i wie dzê. Edu ka cja, w sen sie ogó l nym, jest wpi sa na w ich mi sjê. Rzecz w tym, aby
ukie run ko waæ j¹ w taki spo sób, by s³u¿y³a kszta³ce niu po staw oby wa te l skich.

Lo ka l ne bi b lio te ki pu b li cz ne i ich rola w pro wa dze niu
nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej

B
i b lio te ki s¹ pred esty no wa ne do wy ko ny wa nia dzia³añ z za kre su nie for ma l nej edu ka -
cji oby wa te l skiej. De cy duj¹ o tym przy naj mniej dwa po wo dy. Po pie r wsze, fo r mu³a
in sty tu cji pu b li cz nej – w ka ¿ dym ra zie co do idei – czy ni bi b lio te kê pu b liczn¹ miej-

scem otwa r tym, do stê p nym dla ka ¿ de go. Po dru gie, jej pu b li cz ny (jak sama na zwa wska zu je)
cha ra kter po wo du je, ¿e jest to strefa sty cz no œci oby wa te la z pa ñ stwem. W za sa dzie po trze ba
nie wie le, ¿eby bi b lio te ka sta³a siê mie j s cem, w któ rym czy te l nik przy oka zji ko rzy sta nia ze
zbio rów ksi¹¿ko wych móg³by pod no siæ swo je kwa li fi ka cje oby wa te l skie.

Aby bi b lio te ki mog³y jed nak przyj¹æ tê now¹ rolê spo³eczn¹, musz¹ byæ wo bec nich pod jê te
kon kre t ne dzia³ania, któ re po zwol¹ na zni we lo wa nie nie ko rzy st nych zja wisk wy stê puj¹-
cych o be c nie w ich ob rê bie. Osi¹gniê cie tego celu nie bê dzie mo ¿ li we bez zmia ny po dej œcia do
bi b lio tek ze stro ny odpo wie dzial ne go za koor dy no wa nie ich pra cy Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Dzie -
dzi c twa Na ro do we go oraz stwo rze nia ku temu od po wied nich ram prawnych i struktur.

Bez zain tere so wa nia pro ble ma tyk¹ bi b lio tek od po wied nich de cy den tów i prze ko na nia ich do 
po tra kto wa nia sa mych bib lio te ka rzy jako rze czy wi s tych pa r t ne rów, akty w nie zaan ga ¿o wa nych
w pro ces ich ewo lu cji, nie uda siê przy ci¹gn¹æ do tych in sty tu cji zwyk³ych lu dzi. Ty l ko dowa r -
to œcio wa ni od po wied ni mi pro gra ma mi i re gu la cja mi pra wny mi bib lio te ka rze, któ rzy uwierz¹
w wa lor swo jej pra cy, bêd¹ mo gli podj¹æ dzia³ania upo wsze ch niaj¹ce w œro do wi skach po ten-
 cja l nych odbiorców swoich inicjatyw.

Bib lio te ka rze nie bêd¹ rów nie¿ w sta nie podj¹æ no wych form akty w no œci bez za pe w nie nia
im do stê pu do szko leñ zapro je kto wa nych pod k¹tem nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej. Po -
win ny im one po zwo liæ na umo c nie nie lub na by cie ko m pe ten cji, g³ów nie z za kre su ani mo wa nia
¿y cia lo ka l nych spo³ecznoœci.

Wa ¿ ne jest ta k ¿e od po wied nie za aran ¿o wa nie prze strze ni bib lio te cz nej. W wie lu bi b lio te -
kach wy ra Ÿ nie bra ku je bo wiem nie zbêd nej po wie rz ch ni u¿y t ko wej oraz nowo cze s ne go sprzê tu
kom pute ro we go, tak po trze b nych do ob jê cia przez te in sty tu cje no wej roli w spo³ecz no œciach
lokalnych.

Nie mo ¿ na wre sz cie po min¹æ ko nie cz no œci pod nie sie nia ni skie go wy na gro dze nia pra co w ni -
ków se kto ra i za pe w nie nia bi b lio te kom sta bi l no œci fi nan so wej. Trud no œci w do stê pie do Ÿró de³
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trwa³ego fi nan so wa nia na od po wied nim po zio mie nie po zwa laj¹ tym in sty tu cjom two rzyæ
d³ugo fa lo wych stra te gii, a bez nich bi b lio te ki nie bêd¹ mog³y w³aœci wie siê roz wi jaæ i przy -
ci¹gaæ do swo ich dzia³añ no wych zain tere so wa nych osób. Nie wie l kie do stê p ne obe c nie œro d ki
s¹ nie wy sta r czaj¹ce, ¿eby prze zna czyæ je za rów no na roz wój no wych ini cja tyw, jak i na za cho -
wa nie sta bi l no œci doty ch cza so wej pra cy. Bra ku je w re zu l ta cie po czu cia pe w no œci co do losu
poszczególnych instytucji w przysz³oœci.

Je sz cze je den ro dzaj dzia³añ po wi nien byæ pod jê ty wo bec bi b lio tek, ¿eby mog³y one staæ siê
skute cznie j szy mi pod mio ta mi nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej. Po pie r wsze, na le ¿y d¹¿yæ
do skon soli do wa nia œro do wi ska bib lio te ka rzy i bu do wy pla t fo r my ich wspó³pra cy ta k ¿e
z przed stawi cie la mi in nych pod mio tów dzia³aj¹cych na po zio mie lo ka l nym. Bra ku je sze ro kie -
go, prze kro jo we go, po zio me go kon ta ktu miê dzy ró ¿ ny mi akto ra mi lo ka l ne go ¿y cia spo³ecz ne -
go – orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, szko³ami i in ny mi in sty tu cja mi pub li cz ny mi œwiadcz¹cymi 
us³ugi pu b li cz ne.

Bu do wa ta kich re la cji po win na po le gaæ na orga ni zo wa niu spo t kañ, wa r szta tów, ró ¿ ne go ro -
dza ju fo rów wy mia ny opi nii, na któ rych mog³yby siê spo t kaæ oso by od mien nych pro fe sji (mo ¿ -
na zacz¹æ na przyk³ad od do pro wa dze nia do dys ku sji miê dzy bib lio teka rza mi, przed stawi cie la -
mi or ga ni za cji po zarz¹do wych i sa morz¹du). Do pie ro taka wy mia na in fo r ma cji bê dzie mia³a
naj wiê kszy sens i do pro wa dzi do wy pra co wa nia naje fekty wnie j szych roz wi¹zañ od po wia -
daj¹cych na po trze by wszy stkich zain tere so wa nych stron. Nawi¹zuj¹c tak¹ wspó³pra cê z in ny -
mi, wa r to trzy maæ siê za sa dy „daje my- bie rze my”, po ka zuj¹cej, ¿e obie stro ny mog¹ coœ wy graæ
dziêki wspó³dzia³aniu.

Wzmo c nio ne dziê ki pod jê ciu przed sta wio nych wy ¿ej dzia³añ bi b lio te ki bêd¹ mog³y ³atwiej
przyj¹æ now¹ rolê w lo ka l nych spo³ecz no œciach, po le gaj¹c¹ miê dzy in ny mi na pro wa dze niu
nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej. Do za kre su tej osta t niej na le ¿y za li czyæ na stê puj¹ce
dzia³ania, któ re mog¹ pro wa dziæ bi b lio te ki:

n Ani mo wa nie i wzma c nia nie lo ka l nych spo³ecz no œci, umo ¿ li wiaj¹ce kszta³to wa nie oby -
wa te li do brze poin for mo wa nych i wy edu ko wa nych na te mat swo ich praw i obo wi¹zków,
œwia do mych swo jej przy nale ¿ no œci tery to ria l nej oraz wspól no to wej. Ta kim ce lom mog³oby
s³u¿yæ rea li zo wa nie przez bi b lio te ki pro je któw, na przyk³ad po zwa laj¹cych lo ka l nej
spo³ecz no œci le piej roz po znaæ i udo ku men to waæ w³asn¹ to ¿ sa moœæ oraz zro zu mieæ regu³y
fun kcjo no wa nia de mo kra cji i spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go.

n Ofe ro wa nie ne u tra l nej otwa r tej prze strze ni do stê p nej dla ka ¿ de go cz³onka wspól no ty.
Mog³yby byæ tam pro wa dzo ne ró ¿ ne go typu dzia³ania czy przed siê w ziê cia skie ro wa ne na
roz wój wspól no ty lo ka l nej albo opa r te na akty w no œci o cha ra kte rze par tycy pacy j nym. Przy
bi b lio te ce mo ¿ na by na przyk³ad utwo rzyæ oœro dek opie ki nad zwie rzê ta mi, powo³aæ lo kaln¹ 
ga ze tê lub po rtal in ter ne to wy, ko men tuj¹ce naj wa¿ nie j sze wy da rze nia z ¿y cia mie j s co wej
spo³ecz no œci.

n Pro po no wa nie prze strze ni do dzia³ania dla osób o ró ¿ nych po trze bach, na przyk³ad po koi 
ci chej na uki, ka wia r ni, po mie sz czeñ z ta ni mi urz¹dze nia mi do dru ko wa nia oraz do stê pem
do bez prze wodo we go In ter ne tu.

n Stwo rze nie z bi b lio te ki mie j s ca lo ka l nych de bat i spo rów z udzia³em przed sta wi cie li
w³adz sa morz¹do wych, mie j s co wych au to ry te tów i ze w nê trz nych eks per tów, skie ro wa nych
do lo ka l nej spo³ecz no œci i s³u¿¹cych rów nie¿ jej we wnê trz nej in te gra cji.

n Pe³nie nie fun kcji oœro d ków in fo r ma cji, umo ¿ li wiaj¹cych do stêp do obie kty w nych Ÿró de³
wie dzy – nie ty l ko maj¹cych w ofe r cie ró ¿ ne ksi¹¿ki, ga ze ty oraz bezp³atny In ter net, lecz
rów nie¿ za trud niaj¹cych per so nel, któ ry po tra fi wes przeæ w ko rzy sta niu z nich oso by po -
trze buj¹ce ta kiej po mo cy.
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n Bu do wa nie pa r t nerstw z dzia³aj¹cymi lo ka l nie in sty tu cja mi pub li cz ny mi, orga ni za cja mi
po zarz¹do wy mi, zaan ga¿o wa ny mi spo³ecz nie przed siê bior ca mi, jak i nie sfor mali zowa ny mi 
gru pa mi oby wa te li (bi b lio te ki nie po win ny po dej mo waæ no wych ini cja tyw na w³asn¹ rêkê).
Bi b lio te ki s¹ ta k ¿e pre de sty nowa ne do od gry wa nia w ra mach ta kiej wspó³pra cy roli am ba -
sa do rów pro wa dzo nych dzia³añ.

n Wiê ksze an ga ¿o wa nie w swoj¹ dzia³al noœæ przed sta wi cie li lo ka l nej spo³ecz no œci, przez
wci¹ga nie ich do wspó³pra cy z bi b lio tek¹, miê dzy in ny mi na za sa dzie wo lon ta ria tu (nie ty l -
ko w ra mach rea li zo wa nych przez ni¹ pro je któw czy orga ni zo wa nych im prez, ale ta k ¿e co -
dzien nej dzia³al no œci).
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Grze gorz Ma ko wski – do ktor so cjo lo gii, sta r szy ana li tyk i kie ro w nik Pro gra mu Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go
w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych. Od 2003 roku zaan ga ¿o wa ny w re a li za cjê pro je ktu KOMPAS, któ re go ce lem
jest po dej mo wa nie dzia³añ na rzecz przy ja z ne go œro do wi ska prawno -insty tucjona lne go dla or ga ni za cji
po zarz¹do wych. Wspó³pra co wa³ miê dzy in ny mi z Pro gra mem „Prze ciw Korupcji” Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go 
i He l si ñ skiej Fun da cji Praw Cz³owie ka. Au tor wie lu pu b li ka cji na uko wych i ar ty ku³ów opi nio twó r czych.

Fi lip Pa z de r ski – pra wnik i so cjo log, ko or dy na tor pro je któw do tycz¹cych wo lon ta ria tu i edu ka cji oby wa te l skiej
w Pro gra mie Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych, au tor eks per tyz i pu b li ka cji z obu
tych dzie dzin. Od 2003 roku akty w nie ucze st ni czy w dzia³aniach na rzecz bu do wy spo³ecze ñ stwa oby wate l skie -
go, ochro ny praw cz³owie ka i pro pa go wa niu dia lo gu miê dzyku lturo we go, rea li zo wa nych we wspó³pra cy z orga -
ni za cja mi po zarz¹do wy mi w kra ju i za gra nic¹.

Ana li zy i Opi nie
nr 116, styczeñ 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy in ny mi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹, ad mi ni stracj¹

pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.

Ni nie j sze opra co wa nie po wsta³o w ra mach pro je ktu „Lo ka l ne bi b lio te ki jako cen tra edu ka cji oby wa te l skiej w Eu ro pie”,
rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych dziê ki wspa r ciu fi nan so we mu Ro bert Bosch Sti f tung oraz Fun da cji

Roz wo ju Spo³ecze ñ stwa Info rma cyj ne go. Par t ne ra mi pro je ktu by³y rów nie¿ nie mie cka fe de ra l na agen cja Bun de szen tra le
für po li ti s che Bi l dung (bpb) oraz sieæ or ga ni za cji eu ro pe j skich za j muj¹cych siê edu kacj¹ oby wa telsk¹ NECE

(Ne twor king Eu ro pe an Citizenship Education).

W ana li zie za pre zen towa no naj wa¿ nie j sze ob se r wa cje i re ko men da cje, opra co wa ne w tra kcie dwóch spo t kañ zor gani zo wa nych
w ra mach wspo mnia ne go pro je ktu. Pie r wszym by³o miê dzy naro do we se mi na rium eks per ckie „Pu b lic li bra ries as cen tres
for ci vic edu ca tion in Eu ro pe: re com men da tions for new pra cti ces and per spe c ti ves in the Po lish li bra ries”, po œwiê co ne

wy mia nie do œwia d czeñ w pro wa dze niu dzia³añ z za kre su edu ka cji oby wa te l skiej przez ani ma to rów z ró ¿ nych czê œci Eu ro py. 
Dru gie sta no wi³ skie ro wa ny do pra co w ni ków pol skich bi b lio tek pu b li cz nych „Okr¹g³y stó³ bib lio te ka rzy”.
Wiê cej in fo r ma cji o pro je kcie zna j du je siê na jego stro nie in ter ne to wej – http://www.isp.org.pl/bi b lio te ki.

Co py right by Fun da cja In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2011.
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