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1. Wprowadzenie
Strategia rozwoju to podstawowe narzędzie procesu zarządzania strategicznego w danej
instytucji i obszarze. Jest wieloletnim programem, który diagnozuje problemy, słabe i mocne strony,
wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności oferty społecznej, edukacyjnej i
kulturalnej.
Strategia rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu określa cele rozwoju i kierunki
oraz priorytety działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń, wyznacza kierunki
rozwoju instytucji. To zadania i działania, jakie należy podjąć, aby Biblioteka stała się nowoczesnym,
innowacyjnym i kreatywnym centrum kultury, odpowiadającym na potrzeby środowiska, wyzwania
cywilizacyjne, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz zapewniającym
dostęp do szeroko rozumianej informacji. Instytucją otwartą na zmieniające się potrzeby czytelników
i użytkowników w każdym przedziale wiekowym.
Celem strategii jest nakreślenie kierunków działań i rozwoju biblioteki na lata 2021 – 2026.
Misja biblioteki

MISJA
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu łączy środowisko lokalne, kulturę, historię
i tradycję.
Wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby
kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności.
Zapewnia jak najwyższy poziom usług, popularyzuje i promuje czytelnictwo.
Jest miejscem zaufania społecznego dzięki zaangażowaniu, koncepcjom i podejściu
całego zespołu.
Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest dążenie do najwyższego,
profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności kulturalnej jak i
edukacyjnej, ale przede wszystkim w tej podstawowej – czyli udostępnianiu zbiorów i zapewnieniu
dostępu do informacji. Stan ten można osiągnąć poprzez:
• promowanie szeroko rozumianej kultury z naciskiem na tradycje lokalne, regionalne,
narodowe;
• zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie
książek, czasopism, jak również zapewnienie dostępu do internetu;
• tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań czytelników;
• stworzenie dogodnych warunków dla najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki oraz
umacnianie w nich nawyków czytelniczych;
• umożliwienie osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do świadczonych usług oraz
otoczenie ich szczególna troską;
• dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej, przynależność do społeczności lokalnej oraz
patriotyzm lokalny;
• podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z
nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji;
• podnoszenie poziomu wiedzy na temat tradycji i historii naszego miasta i regionu;
• gromadzenie i inwentaryzacja wszystkich wydawnictw regionalnych i lokalnych;
• dbanie o rozwój pracowników biblioteki oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych
warunków pracy dla nich.
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WIZJA 2021 - 2026
Karpacka biblioteka jest miejscem dla wszystkich, nowoczesną i rozwijającą się,
kreatywną instytucją aktywną w życiu społecznym miasta.
Biblioteka jest obecna w środowisku lokalnym, chętnie dąży do budowania i
rozwijania sieci współpracy i partnerstwa z ludźmi oraz instytucjami działającymi wokół.
Biblioteka to miejsce spotkań wielu środowisk, spędzania wolnego czasu, rozwijania
zainteresowań i dostarczania wiedzy oraz miejscem, które dba o dziedzictwo kulturalne
regionu.
Wizja Biblioteki 2021 - 2026
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji
publicznej, powinna stale poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby
mieszkańców i otoczenia. Musi też umieć wykazać sens swojego istnienia pokazując, w jaki sposób
przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej i rozwoju całego miasta. Aby zrealizować te cele
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu powinna stać się:
• nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej,
szanującym przeszłość i kreującym przyszłość;
• instytucją promującą historię, tradycje, środowisko lokalne i jego działania;
• miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania czasu wolnego;
• instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne
technologie;
• centrum życia kulturalnego i społecznego;
• jednostką służącą rozwojowi miasta Karpacz, gwarantującą poprawę warunków życia jej
mieszkańców.
2. Wizytówka Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna powstała w 1965 roku. Jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Karpacz. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Dolnośląskiej we Wrocławiu.
Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Burmistrza Karpacza.
Głównym źródłem finansowania działalności biblioteki jest dotacja podmiotowa od organizatora.
Obszarem działania biblioteki jest miasto Karpacz.
Siedzibą Biblioteki jest Karpacz, ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz.
Budynek biblioteki to prawie 300m² przestrzeni zaprojektowanej z myślą zarówno o czytelnikach jak
i pracownikach biblioteki. Na parterze mieści się wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych wraz z
czytelnią i stanowiskami wyposażonymi w komputery z dostępem do internetu. Piętro zajmuje dział
opracowywania zbiorów, wypożyczalnia lektur oraz literatury fachowej, sala konferencyjna z
ekranem i rzutnikiem oraz pomieszczenia administracyjne.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( szeroki wjazd do budynku bez barier
architektonicznych, duże odstępy między regałami, winda, toaleta dla niepełnosprawnych) i
wyposażony w system monitoringu i system alarmowy.
Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do internetu oraz usługi kopiowania, drukowania i skanowania.
Organizuje konkursy, zajęcia tematyczne i okolicznościowe dla przedszkolaków, spotkania autorskie.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
• gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie i chronienie materiałów bibliotecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu Karkonoszy;
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom
niepełnosprawnym , organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentom w szpitalach;
• prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej;
• popularyzowanie książek i czytelnictwa;
• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i
kulturalnych społeczeństwa;
• doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu stara się poszerzać swoją ofertę i formy promocji
książki i czytelnictwa. Prowadzone są działania mające na celu realizację misji i wizji biblioteki:
• spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 50+ i emerytów ZNP;
• warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkoli działających na terenie gminy;
• wypożyczenia międzybiblioteczne;
• promocja czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców poprzez akcje „Koszyk pełen bajek”
oraz „Mała książka – Wielki człowiek”;
• udostępnienie bezpłatnego dostępu do systemu Legimi;
• w 2021 roku rozpoczęto wdrażanie ogólnopolskiego zintegrowanego systemu bibliotecznego
MAK+;
• w maju 2021 roku biblioteka przystąpiła do Academici – darmowej wypożyczalni
umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do ponad
3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych
ochroną prawa autorskiego.
Karpacka biblioteka posiada wszelkie cechy instytucji uczącej się, dysponującej
podstawowymi kompetencjami instytucji otwartej na nowe technologie i wdrażającej najlepsze
standardy obsługi użytkownika.
W 2021 roku planujemy zmienić godziny otwarcia biblioteki, tak aby przynajmniej 2 razy w
tygodniu była otwarta w godzinach popołudniowych, a od 2022 roku jedną sobotę w miesiącu.
Biblioteka nie posiada filii, zatrudnia 3 pracowników.
3. Zasoby biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu prowadzi działalność poprzez wypożyczalnię i
czytelnię główną przy ul. Kolejowej 3.
Wypożyczalnia główna posiada bogaty i systematycznie uzupełniany księgozbiór, którego stan na
dzień 31.12.2020 r. wynosił:
1. Ogółem: 33966 woluminów,
Oprócz książki tradycyjnej udostępnia się audiobooki w ilości 865 szt.
Biblioteka posiada stale powiększający się zbiór książek z dużą czcionką (ok.205 woluminów).
Ponadto biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Legimi oraz dysponuje CZYTAKIEM, który wraz z
dużą bazą książek mówionych otrzymała od stowarzyszenia Larix w ramach współpracy.
2. W wypożyczalni i czytelni głównej udostępniono czytelnikom 3 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, w tym jeden z dostępem do
Academici.
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3. Zbiory udostępniane w czytelni to:
- encyklopedie i słowniki
- wydawnictwa informacyjne
- literatura naukowa i popularno-naukowa
- przewodniki i poradniki
- zbiory regionalne
- roczniki czasopism
4. Księgozbiór dla dzieci i młodzieży liczy ponad 3000 woluminów
W księgozbiorze tym znajdują się :
– książeczki-zabawki dla maluchów
– bogato ilustrowane książki dla najmłodszych dzieci
– baśnie, podania i legendy
– powieści i opowiadania przyrodnicze, religijne, historyczne, przygodowe,
fantastyczne
– lektury do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– encyklopedie, leksykony i słowniki
– literatura popularno-naukowa przeznaczona dla określonych grup wiekowych
– audiobooki.
4. Potencjał biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu może stanowić bardzo ważne ogniwo
infrastruktury kulturalnej i oświatowej. Wspomagać szeroko rozumianą edukację społeczną. Poprzez
bezpłatny i szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem książek, czasopism,
zbiorów specjalnych, komputerowych baz danych i internetu.
Biblioteka może wzbogacać procesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły i przedszkola, wspierać
działania szkolno-wychowawcze, kształtować nawyki kulturalnego obcowania z książką.
Jako lokalny ośrodek nauki i kultury biblioteka powinna zapewniać społeczeństwu szeroki dostęp do
wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności
lokalnej poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych. Uniwersalny
charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb
użytkowników różnych grup wiekowych, wykonywanych zawodów oraz zainteresowań.
Poprzez skomputeryzowanie wielu procesów bibliotecznych można usprawnić m.in. obsługę
czytelników, katalogowanie książek i innych dokumentów oraz umożliwić szybką i pełną informację
dla użytkowników. Czytelnik po zalogowaniu się będzie mógł sam sprawdzić stan swojego konta
bibliotecznego przez internet lub katalog komputerowy.
Podmioty działające na terenie gminy Karpacz z którymi biblioteka może współpracować to:
• Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
• Muzeum Sportu i Turystyki;
• Szkoła podstawowa;
• Szkoła 707;
• przedszkola;
• poszczególne wydziały Urzędu Miasta;
• świetlica środowiskowa;
• Parafia rzymsko-katolicka;
• Parafia ewangelicko-augsburska;
• Ochotnicza Straż Pożarna.
Duże znaczenie ma poszerzenie oferty biblioteki bazujące na stałej analizie potrzeb
czytelniczych i monitoringu rynku wydawniczego oraz korzystanie i udostępnianie nowych
technologii. Ważnym czynnikiem jest współpraca z wieloma organizacjami, instytucjami kultury i
oświaty. Bardzo istotny jest również kontakt z czytelnikami, umiejętność ich pozyskiwania oraz chęć
zaspokajania ich potrzeb. Zwiększenie budżetu biblioteki wpłynęłoby na możliwość poszerzenia
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oferty.
Wprowadzana automatyzacja procesów bibliotecznych realizowana poprzez wdrażanie od
kwietnia 2021 roku ogólnopolskiego zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ wpłynie
korzystnie na wizerunek biblioteki, usprawni pracę, umożliwi czytelnikom zdany dostęp zarówno do
zasobów biblioteki jak i własnych kont.
Zagrożeniem dla biblioteki są wynikające z ogólnoświatowych tendencji trudności finansowe
i zmieniające się uwarunkowania występujące na gruncie lokalnym wynikające z pandemii Covid19.
ANALIZA SWOT
SILNE STRONY
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

lokalizacja
(parking,
w
pobliżu
przystanek autobusowy )
wyposażenie w sprzęt komputerowy i
bezpłatny dostęp do internetu
profil na Facebooku
nowości wydawnicze, bogaty, na bieżąco
uzupełniany księgozbiór
obiekt dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
sala do zajęć bibliotecznych i
edukacyjnych wyposażona w rzutnik i
ekran
współpraca z instytucjami oświatowymi
znajdującymi się na terenie miasta
wykwalifikowani, kreatywni pracownicy
z doświadczeniem i pozytywnym
nastawieniem
członkowie DKK, będący równocześnie
stałymi czytelnikami i odbiorcami oferty
kulturalnej oraz jej rzecznikami w
środowisku
bezpłatny dostęp do e-booków
łatwość nawiązywania kontaktów z
czytelnikami, otwartość na ich potrzeby i
oczekiwania

SŁABE STRONY
•
•
•

•

•
•
•
•
•

brak skomputeryzowanych procesów
bibliotecznych
brak dostępu do katalogu bibliotecznego
on-line
brak
możliwości
prezentacji
nowoczesnych,
innowacyjnych
i
kreatywnych ofert do różnych grup
odbiorców
godziny otwarcia biblioteki (ze względu
na ograniczenia związane z pandemią
Covid-19)
brak strony internetowej biblioteki
zbyt mała liczba czytelników w
odniesieniu do mieszkańców gminy
współpraca z lokalnymi mediami
niewystarczające działania marketingowe
i promocyjne biblioteki
małe zainteresowanie ofertą biblioteki
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

SZANSE

ZAGROŻENIA

rozwój technologii informatycznych
rozwój społeczeństwa informacyjnego
rozszerzenie roli biblioteki do centrum
kultury
poszerzenie działalności o ofertę
skierowaną w szczególności dla dzieci ( w
tym w wieku przedszkolnym), matek z
dziećmi oraz młodzieży ( zajęcia
plastyczne i manualne, konkursy
plastyczne i literackie, „Wakacje, Ferie w
bibliotece”, spotkania z historią)
utworzenie i wyposażenie salonu
literackiego
zwiększenie zbiorów multimedialnych
rozwój sali multimedialnej
zwiększenie ilości prenumerowanych
czasopism
utworzenie filii biblioteki w Karpaczu
Górnym
oferta dla seniora
utworzenie i wyposażenie „czytelni pod
chmurką” (szafki bookcrossingowe w
parkach miejskich)
zwiększenie
wysokości
środków
finansowych na działania kulturalne
Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa,
w
tym
promocja
czytelnictwa
szkolenia dla pracowników
bogaty księgozbiór odpowiedzią na
wysokie ceny książek
aktywne uczestnictwo w promocji
regionu
wsparcie społeczności lokalnej dla
działań biblioteki (pozytywny wizerunek
biblioteki wśród mieszkańców)
aktywna promocja książki i czytelnictwa
umiejętność
pisania
projektów,
umiejętność pozyskiwania sponsorów
zamontowanie „wrzutni” umożliwiającej
zwrot książki nawet wtedy, kiedy
biblioteka będzie zamknięta
całkowite zautomatyzowanie procesów
bibliotecznych

•

•

•
•
•
•
•

Niewystarczająca
ilość
środków
budżetowych na realizację założonych
celów
niekorzystne zmiany w ustawodawstwie
dotyczącym działalności kulturalnej oraz
działalności bibliotek
rozwój bibliotek internetowych i
cyfryzacji zbiorów
brak zainteresowania ofertą biblioteki
niewystarczające działania marketingowe
i promocyjne biblioteki
spadek czytelnictwa
coraz większy dostęp do informacji w
internecie – czasopisma i książki
dostępne on-line

5. Obszary rozwoju biblioteki
I – udostępnianie przestrzeni
II – umożliwianie dostępu do wiedzy i informacji
III – wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
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Obszar I. Udostępnianie przestrzeni
1. Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca dostępnego i przyjaznego dla wszystkich
• nowe stałe propozycje czytelni - „Porozmawiajmy przy herbacie”, cykliczne spotkania ze
specjalistami, gry planszowe, czytanie e-booków, słuchanie audiobooków
• „Przygoda zwana czytaniem” - spotkania poświęcone głośnemu czytaniu bajek, baśni i innych
utworów dzieciom w bibliotece, spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i młodzieży
• „Koszyk pełen bajek” - głośne czytanie bajek w przedszkolach
• utworzenie Kącika Malucha jako miejsca organizującego warsztaty plastyczne i manualne dla
dzieci
• przygotowanie sali warsztatowej jako miejsca gdzie mogą spotykać się zarówno młodzi jak i
seniorzy
• Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży, wprowadzenie do oferty propozycji dla młodzieży
• organizowanie i prowadzenie ferii i wakacji w bibliotece – oferta wzbogacona o dostęp do
gier planszowych i komputerowych, warsztaty artystyczne wykorzystujące rożne techniki
plastyczne
• zwiększenie działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki (pomoc dzieciom w
odrabianiu lekcji )
• zwiększenie zasobu audiobooków
• promocja zasobów w mediach lokalnych i we własnych źródłach
• utworzenie stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku
• zamontowanie „wrzutni”
Celem działania jest stworzenie miejsca spotkań w odpowiedzi na niedostatek miejsc, w
których można niezobowiązująco się spotkać i porozmawiać, nie tylko przy okazji imprez
artystycznych ale każdego dnia. Działanie to odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej.
Powiększenie przestrzeni bibliotecznej pozwoli na częste spotkania z użytkownikami. Będą to
spotkania autorskie, działania związane z organizacją spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Coraz więcej osób korzysta z darmowego dostępu do komputera i internetu, dlatego też celowe jest
utworzenie stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku (zgodnie z przepisami o zapewnieniu
dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami). Jest to także istotne z uwagi na prowadzenie
warsztatów komputerowych dla seniorów.
Przewidywanym rezultatem jest lepsze wykorzystanie przestrzeni biblioteki oraz
zdecydowanie lepszy wizerunek biblioteki jako placówki przyjaznej swojemu użytkownikowi,
placówki zapewniającej udział w wielu formach spotkań z kulturą w dogodnych warunkach.
Zajęcia organizowane w Kąciku Malucha rozwiną sprawność manualną, kreatywne myślenie,
wrażliwość estetyczną i plastyczną wśród użytkowników. Zwiększy się również atrakcyjność
księgozbioru biblioteki, a tym samym zwiększy się czytelnictwo i poziom użyteczności zbiorów.
Odpowiedzialnymi za realizację zadania będą pracownicy biblioteki i dyrektor. Realizacja
zadania będzie mieć charakter stały.
2. Kolejnym działaniem jest wzrost kompetencji kadry bibliotecznej.
Działanie to będzie obejmowało wszystkich pracowników biblioteki, ich umiejętności,
predyspozycje do wykonywanej pracy a także stosunek do użytkownika biblioteki. Ważne są tu
umiejętności związane z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i poszerzanie
oferty skierowanej do tej właśnie grupy użytkowników, które wykorzystywane będą w nowo
utworzonym miejscu – Kąciku Malucha.
Rezultatem tego działania będą nowe, wszechstronne umiejętności kadry pracowniczej
owocujące wieloma ciekawymi pomysłami na pracę z różnymi grupami użytkowników.
Prowadzenie zajęć w okresie ferii i wakacji zapewni młodym użytkownikom spędzenie czasu
wolnego w przyjaznej atmosferze, zapewni dobry odbiór biblioteki przez młodego użytkownika.
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Ułatwi mieszkańcom dostęp do życia kulturalnego. Nastąpi zwiększenie zadań wykraczających
poza tradycyjne funkcje biblioteki. Promowana będzie działalność biblioteki.
Osobą odpowiedzialną za realizację tego zadania będzie dyrektor oraz pracownicy biblioteki.
Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres 3 lat, ale powinna mieć charakter stały.
Obszar rozwoju II. Umożliwienie dostępu do wiedzy i informacji
Stworzenie możliwości korzystania z wszelkich zasobów wiedzy i kultury
• usługi i poradnictwo w zakresie multimediów
• organizowanie i prowadzenie szeroko pojętych zajęć edukacyjnych, łączenie zajęć
plastycznych, literackich, muzycznych i komputerowych; lekcje biblioteczne o podstawowej
działalności biblioteki
• organizacja szkoleń i kursów
• warsztaty komputerowe dla seniorów, nabycie najprostszych umiejętności np. obsługa poczty
e-mailowej, elektronicznego konta bankowego, programów komputerowych, obsługa
telefonu komórkowego
• stworzenie systemu zamawiania książek z dostawą do domu dla osób niepełnosprawnych
ruchowo
• monitorowanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wiedzy i kultury
• utworzenie stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku
• zautomatyzowanie usług bibliotecznych
Każda z grup potencjalnych użytkowników biblioteki ma własne potrzeby informacyjne i
ograniczenia w ich zaspokajaniu. Osoby młode mają trudności w dostępie do materiałów w formie
tradycyjnej, osoby starsze w korzystaniu z nich za pomocą nowych technologii.
Celem działania jest ułatwianie dostępu do informacji i wiedzy, wzrost liczby zadowolonych
użytkowników, zwiększenie liczby osób korzystających z biblioteki. Istnieje potrzeba prowadzenia
zajęć w bibliotece, dotyczących integracji społecznej, rozwoju intelektualnego, spędzania wolnego
czasu.
Rezultatem będzie zbudowanie profesjonalnego ośrodka biblioteczno-informacyjnego. Poprzez
kształcenie umiejętności wykorzystywania baz danych możemy stworzyć możliwości
korzystania z ogólnopolskich i ogólnoświatowych zasobów wiedzy. Rezultatem prowadzenia
warsztatów komputerowych dla seniorów będzie przełamanie barier związanych z
korzystaniem z komputera i internetu u osób starszych oraz pokazanie działalności biblioteki
z „innej strony”.
Rezultatem tego działania będzie również szeroko pojęta edukacja młodego użytkownika
biblioteki, a także pokazanie jak w sposób powiązany z innymi sztukami (plastycznymi,
muzycznymi) można uatrakcyjnić kontakt z tekstem literackim.
Odpowiedzialnymi za realizację tego zadania będą pracownicy biblioteki. Realizacja zadania
zostanie rozłożona na okres 3 lat, ale powinna mieć charakter stały.
Obszar III. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
Aktywizacja intelektualna i kulturalna środowiska lokalnego
• nawiązanie współpracy ze szkołami w celu ustalenia stałych metod promocji, wydarzeń,
książek
• organizacja konkursów plastycznych, literackich związanych z konkretnymi rocznicami
literackimi, świętami
• wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji biblioteki
• prowadzenie akcji promocyjnych (ulotki, plakaty, konkursy czytelnicze)
• stała współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami, instytucjami i
mieszkańcami gminy posiadającymi materiały archiwalne
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•
•
•

współpraca z mieszkańcami zainteresowanymi historią lokalną
organizacja spotkań o tematyce historycznej, dotyczących tradycji i zwyczajów regionalnych
bieżące informowanie o projektach w postaci plakatów i ulotek, na stronie internetowej i w
mediach społecznościowych

Celem działania biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej promującej
książki i bibliotekę w środowisku lokalnym poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw
tematycznych, konkursów czytelniczych.
Rezultatem działania będzie większa integracja i zawiązanie nieformalnej grupy osób lubiących
czytać i spotykać się, wzrost liczby zadowolonych czytelników, wysoki poziom użyteczności
zbiorów. Szeroka oferta działań bibliotecznych, łatwy i powszechny dostęp do szeroko
rozumianej kultury i rozrywki, przede wszystkim czytelniczej.
Odpowiedzialni za realizację zadania będą pracownicy biblioteki, a koordynatorem będzie
dyrektor. Realizacja zadnia powinna mieć charakter stały.
6. Zarządzanie realizacją strategii
Ostatnie zmiany w Regulaminie korzystania ze zbiorów biblioteki związane ze zmianami
przepisów prawa oraz wprowadzone ze względu na epidemię SARS-Co-2 /Covid-19 zostały
dokonane w październiku 2014 roku i w maju 2020 roku.
Monitoring realizacji planu odbywa się w ramach corocznej Analizy Funkcjonowania Biblioteki
zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Dolnośląskiej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Głównego Urzędu
Statystycznego.
Ewaluacja odbywać się będzie w cyklach rocznych w ramach sprawozdań z działalności biblioteki,
przygotowywanych na podstawie danych gromadzonych w czasie zamkniętych w cyklu roku
kalendarzowego okresów sprawozdawczych.
Roczne sprawozdania z działalności biblioteki są przedstawiane na piśmie Radzie Miejskiej,
Burmistrzowi oraz publikowane w BIP miasta. Prezentacje dla mieszkańców odbywają się podczas
posiedzeń Rady Miejskiej.
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