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PAWEŁ DOBRZELECKI

Jak napisać wniosek  
o dofinansowanie? 

– koncepcja puzzli 

Uzyskanie finansowania nie jest wynikiem działania czarów czy też kwestią szczęścia,  
lecz dobrze napisanego wniosku. Jak go stworzyć? Jednym ze sprawdzonych sposobów  

jest wzorowanie się na tych, którym już się powiodło. Jeśli mamy gotowy pomysł,  
pozostaje tylko połączenie elementów, jak w układance.

W numerze 12/2018 „Bi-
blioteki Publicznej” pisa-
łem o projekcie „Czeskie 

inspiracje – nie tylko literackie” – 
pierwszym, na który udało się po-
zyskać dofinansowanie naszej bi-
bliotece. W trakcie jego realizacji 
stworzyliśmy pewien szkielet wy-
darzeń, który można wykorzystać, 
zmieniając tylko temat przewodni. 
Wierząc w powtarzalność sukcesu 
oraz bogatsi o zdobyte doświad-
czenia, postanowiliśmy napisać 
bardzo podobny projekt, zamie-
niając Czechy na Stany Zjedno-
czone. Wystarczyło tylko gotowe 
elementy zapełnić nową treścią. 
Oczywiście nie obyło się bez pew-
nych modyfikacji oraz rezygnacji  
z niektórych „puzzli” i zastąpienia 
ich innymi. Tak powstał projekt 
„Born in the U.S.A.”.

ROZEZNANIE W PUZZLACH

Czeski projekt rozłożyliśmy na 
siedem podstawowych elemen-
tów. Ponownie założyliśmy, że 
musimy wykorzystać różnorod-
ne formy promocji czytelnictwa 
– zarówno tradycyjne: dyskusje, 
prelekcje, spotkania autorskie, 
wykłady i warsztaty, jak i mniej 
konwencjonalne: pokazy filmowe 

czy koncert. Dodatkowo wiedzie-
liśmy z doświadczenia, z czym 
mieliśmy problemy i co tym ra-
zem należy zrobić inaczej.

CZAS NA TYTUŁ

Tytuł jest jednym z ważniejszych 
elementów projektu (najlepiej zo-
stawić go sobie na koniec, kiedy 
już będzie wiadomo, co zawiera 
projekt). Dlaczego? Bo pierwsze 
zetknięcie eksperta z projektem 
następuje w momencie zapozna-
nia się z tytułem. Dlatego też musi 
on zawierać istotę pomysłu, przy 
czym nie może być długi, musi 
łatwo wpadać w ucho i mieć ten 

haczyk, który zaintryguje i wzbu-
dzi ciekawość. Pamiętajmy też, 
że tytuł firmuje cały nasz projekt 
i dobrze, żeby wystąpił w logoty-
pie – warto już na etapie pisania 
wniosku założyć, że stworzymy lo-
gotyp projektu, i wpisać koszt jego 
wykonania w budżet (mało która 
biblioteka ma grafika na etacie).

W czeskim projekcie mocnym 
punktem był koncert – chcieliśmy 
więc, aby tytuł amerykańskiego 
był muzyczny. Tytuł piosenki Born 
in the U.S.A. Bruce’a Springsteena 
stał się tytułem naszego projektu, 
a my dodatkowo postanowiliśmy 
położyć akcent na wątek narodzin 
i tak dopasować poszczególne ele-
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Jedna z naszych aktywności 
– warsztaty „Nowe media” 
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menty projektu, żeby się wszystko 
wzajemnie zazębiało.

SYNTETYCZNY OPIS

Opis projektu jest równie ważny 
jak tytuł – to wizytówka pro-
jektu, która musi stanowić jego 
esencję przedstawioną w sposób 
zwięzły i treściwy. Ponadto syn-
tetyczny opis powinien budzić 
ciekawość i zachęcić do lektury 
całego wniosku. Warto nakre-
ślić ogólny cel – co chce się osią-
gnąć poprzez realizację projektu. 
My założyliśmy, że dokonamy 
prezentacji szeroko rozumianej 
kultury Stanów Zjednoczonych, 
często przedstawianej w nega-
tywnym świetle, przez pryzmat 
skomercjalizowanej popkultury.

Ważny w regulaminie progra-
mu „Partnerstwo dla książki” 
jest zapis: „Przy ocenie wniosków 
preferowane będą dodatkowymi 
punktami wnioski, w przypad-
ku których wnioskodawcy zade-
klarują realizację zadań na rzecz 
dzieci i młodzieży i/lub osób  
w wieku 60+” – dlatego dobrze 
byłoby, gdyby ta informacja zna-
lazła się też w opisie syntetycznym 
(według kryteriów oceny wnio-
sków jest to warte aż 10 pkt). Tak 
więc najlepszą radą jest dokładne 
czytanie i analizowanie regulami-
nów programów dotacyjnych.

OPIS ZADANIA

W następnym kroku chodzi o za-
pełnienie treścią bloków tema-
tycznych. Pamiętajmy, że wniosek 
o dotację to nie artykuł naukowy 
– piszmy językiem prostym, ale 
poprawnym. Dobrze, jeśli nasze 
bloki połączymy jedną wspólną 
klamrą. My nawiązaliśmy do ty-
tułu „Born in U.S.A.”, skupiając 
się na tym, że to w Stanach naro-
dził się jazz, tutaj powstało najpo-
pularniejsze obecnie wydawnic-
two komiksowe Marvel, to USA 
są kolebką współczesnej kinema-
tografii, a także nowych mediów.

W opisie zadnia warto już wpi-
sać konkretne nazwiska osób, 
które chcemy zaprosić, oraz pro-
wadzących warsztaty, tytuły pre-
zentowanych filmów czy książek 
omawianych w czasie spotkań 
DKK. Jeśli mamy program semi-
narium oraz koncepcję koncertu, 
to też warto je tutaj wpisać.

Dzielmy tekst na części, pamię-
tając, że dobrze napisany akapit 
to taki, którego pierwsze zdanie 
podsumowuje i nakreśla całość, 
tak by ktoś, kto będzie szybko 
przeglądał nasz wniosek i czy-
tał tylko pierwsze zdania w każ-
dym akapicie, od razu wiedział,  
o czym piszemy. Dobrze też przy 

Naniesienie zmian i nowe pomysły – dobre rady

Czechy Stany Zjednoczone

Spotkania w ramach 
Dyskusyjnych Klubów 
Książki, których 
przedmiotem jest 
literatura czeska

 Wystarczyło dokonać wyboru książek  
z klasyki oraz współczesnej literatury 
amerykańskiej.

Warsztaty dla dzieci
„Poznaj świat z Kreci-
kiem”

 Warsztaty chcieliśmy zostawić, ale mu-
sieliśmy zmienić bohatera (od Myszki Miki 
zaczynając, a na Spidermanie kończąc). 
„Poznaj świat ze Spidermanem” brzmi 
trochę bez sensu, dlatego warsztaty po-
znawania świata zmieniliśmy na warsztaty 
tworzenia komiksów.

Spotkania autorskie  
z pisarzami piszącymi 
o Czechach

 Wystarczyło tylko dokonać wyboru autorki 
(Dorota Warakomska), zdobyć kontakt i usta-
lić warunki spotkania (termin, honorarium).

Seminarium dotyczą-
ce literatury czeskiej 

Seminarium amerykańskie dodatkowo 
wzbogaciliśmy o elementy związane z 100. 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i rolą, jaką odegrały w tym Stany 
Zjednoczone.

Adaptacje literatury 
czeskiej, pokazy 
filmowe

 Postanowiliśmy odejść od pokazów w kinie 
– zdecydowaliśmy się na wykupienie rocz-
nego parasola licencyjnego i wyświetlanie 
filmów w czytelni ogólnej i prasy.

Koncert muzyczny  Koncert ma wywoływać efekt „wow”, 
dlatego wiedzieliśmy, że musi on zostać 
w programie projektu. Z doświadczeń 
czeskich wiedzieliśmy też, że trzeba zorga-
nizować go poza murami biblioteki.

Wyjazd „Śladami 
czeskich pisarzy”  Mimo szczerych chęci zorganizowania 

wyjazdu było to niemożliwe zarówno ze 
względów regulaminowych, jak i finanso-
wych, dlatego zrezygnowaliśmy z tego 
elementu.
W projekcie czeskim było siedem głów-
nych bloków tematycznych, dlatego też 
postanowiliśmy w miejsce wyjazdu zorga-
nizować warsztaty z nowych mediów dla 
młodzieży.
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każdym bloku wpisać planową 
liczbę spotkań, warsztatów czy 
pokazów filmowych (wszystko 
musi się zgadzać ze wskaźnikami 
przewidywanych rezultatów re-
alizacji zadania).

W każdym roku występują tak-
że dodatkowe inne zmienne. Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego chce, żebyśmy pod-
kreślali ważne rocznice i wydarze-
nia – w roku 2018 niewątpliwie 
były to działania związane z ob-
chodami 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Postanowili-
śmy poruszyć ten temat podczas 
seminarium poprzez pokazanie 
wpływu na to wydarzenie za-
równo Ignacego Paderewskiego, 
który był ambasadorem interesów 
polskich w Ameryce, jak i ówcze-
snego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Woodrowa Wilsona, 
który na początku 1918 roku 
ogłosił swój program pokojowy 
dla świata – słynne 14 punktów. 
Przedostatni z nich mówi o zjed-
noczonej i niepodległej Polsce.

REALIZACJA ZADANIA 

Dlaczego warto wzorować się na 
własnych projektach? Bo już na 
etapie pisania wniosku wiemy, 
z czym mieliśmy problemy, co 
sprawiło nam trudności, i może-

my uniknąć powtarzania błędów, 
odpowiednio modyfikując dane 
wydarzenie. W myśl chińskiego 
przysłowia: „Jeden obraz jest wart 
tysiąc słów”, postanowiliśmy, że 
tym razem w budżecie przewidzi-
my koszt wykonania logotypu, 
bo jako bibliotekarze nie musimy 
znać się na designie i projektowa-
niu graficznym. Oto efekt:

Podobnie było z pokazami filmo-
wymi – zamiast płacić za możli-
wość pojedynczej projekcji filmu 
w kinie, postanowiliśmy wykupić 

parasol licencyjny. W ramach 
jednej opłaty biblioteka uzyska-
ła dostęp do repertuaru ponad 
950 producentów filmowych. 
W opisie zadania założyliśmy, że 
zorganizujemy co najmniej trzy 
pokazy filmowe na podstawie 
listy stu najlepszych amerykań-
skich filmów ogłoszonej przez 
Amerykański Instytut Filmowy. 
Organizacja koncertu też wy-
glądała inaczej – od początku 
wiedzieliśmy, że odbędzie się on  
w pubie, którego menedżer zajął 
się wszystkim od strony tech-
nicznej, z ustaleniem ridera (wy-
tycznych organizacyjnych wystę-
pu) na czele. Wystarczyło tylko 
znaleźć zespół muzyczny, który  
w formie koncertu przedstawi na-
rodziny i historię jazzu.

Na koniec warto nadmienić, 
że zaczęło się w 2017 roku od 
Czech, w 2018 roku zrealizowa-
liśmy projekt poświęcony Sta-
nom Zjednoczonym, a na rok 
2019 zaplanowaliśmy Japonię. 
Liczymy, że nasz projekt (znowu 
z muzycznym tytułem) „Made in 
Japan” także uzyska przychylność 
ekspertów.

PAWEŁ DOBRZELECKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
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Zespół Enerjazzer gra dla biblioteki


