UCHWAŁA Nr IV/19/15
RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU
z dnia 19 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej w Bisztynku
na lata 2015-2018.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst
jednolity ( Dz.U. z 2013r.,poz.594 ze. zm.)
Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Bisztynku przyjmuje do realizacji Strategię Rozwoju Biblioteki
Publicznej w Bisztynku na lata 2015-2018, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
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I. Wprowadzenie

We współczesnym świecie, którym rządzą zasady gospodarki rynkowej,
ukierunkowanej i nastawionej na zysk, obok podmiotów gospodarczych, funkcjonują też
takie, których głównym motywem działania nie są cele ekonomiczne, lecz społeczne, nie
dające wymiernego efektu ekonomicznego. Taką właśnie organizacją jest Biblioteka
Publiczna, której głównym zadaniem jest
zaspakajanie potrzeb edukacyjnych,
informacyjnych i kulturalnych, w oparciu o zasadę równego dostępu do usług dla wszystkich
mieszkańców Gminy, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wyznania, narodowości,
języka i płci. Efektem naszej pracy powinno więc być skupienie wokół Biblioteki oraz
zainteresowanie jej działalnością różnych grup podmiotów, wśród nich również takich, które
bezpośrednio nie korzystają z usług bibliotecznych, ale uznają jej działalność, jako ważną dla
rozwoju miasta i lokalnej społeczności.
Należy przy tym zauważyć, że budowanie prestiżu biblioteki XXI wieku coraz bardziej jest
uzależnione od strategii dostępu on-line, a także od prawidłowo prowadzonych działań PR,
które warunkują zaistnienie jednostki kulturalno-edukacyjnej w przestrzeni cybernetycznej.
Dobry wizerunek instytucji to wysoki poziom wiedzy o jednostce oraz informacji jako usługi
dostępnej bez barier czasu i przestrzeni. Stały i na bieżąco aktualizowany przepływ informacji
on-line wpływa na skuteczność przekazywania wiadomości o walorach biblioteki oraz na
ukazanie cech wyróżniających ją na tle innych pokrewnych instytucji.
Znamiennym znakiem czasu ważnym dla rozwoju instytucji upowszechniającej książkę,
czytelnictwo i informację, stało się też środowisko wirtualne użytkowników przejmujących
końcowe części procesu informacyjnego, jak:
 wyszukiwanie informacji we wszystkich dostępnych przez Internet zasobach;
 transfer informacji do innych użytkowników;
 tworzenie własnych zbiorów informacji oraz ich reorganizacja, aktualizacja i selekcja;
 udostępnianie własnych zbiorów informacji innym użytkownikom.
Reasumując, skuteczność działania współczesnej biblioteki zależy głównie od jej
sprawnego funkcjonowania, przyjaznego nastawienia i orientacji na całe środowisko
społeczne, a także prawidłowego prowadzenia strategii public relations, nieschematycznych
rozwiązań, wyobraźni i znajomości potrzeb z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
W tych działaniach wiele zależy od połączenia wysiłków Organizatora i Biblioteki, jej
kierownictwa oraz pracowników czemu mają służyć zaproponowane założenia współpracy i
działalności w Strategii rozwoju Biblioteki Publicznej w Bisztynku.

II. Wizytówka biblioteki

Biblioteka Publiczna w Bisztynku jest samodzielną instytucją kultury i funkcjonuje w jednym
budynku z Ośrodkiem Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Do biblioteki należą trzy
filie w Wozławkach, Prositach oraz Sątopach - Samulewie. Każda z filii posiada jednego
pracownika bibliotecznego. Obecnie Biblioteka Publiczna w Bisztynku posiada księgozbiór
liczący ok. 25 tyś. egz. woluminów, prenumeruje 30 tytułów czasopism bieżących. W
Bibliotekach zarejestrowanych jest ok. 1000 czytelników (stan na koniec 2014 r.) Zakres
działania obejmuje udostępnianie zasobów bibliotecznych, edukację i promocję czytelnictwa,
realizację bogatej oferty kulturalnej i współpracę ze środowiskiem lokalnym. W bibliotece
odbywają się różnego rodzaju imprezy. W ciągu roku szkolnego przeprowadzane są wycieczki
dzieci z przedszkola, w celu poznania zasad funkcjonowania biblioteki, oraz wypożyczania i
korzystania z księgozbioru, czasopism i Internetu. Organizowane są również zajęcia w czasie
ferii zimowych i wakacji. Dzieci mogą aktywnie i pożytecznie spędzić czas, uczestnicząc we
wszelkiego rodzaju zabawach, wycieczkach, konkursach i projekcji bajek i filmów
edukacyjnych. Mają także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności
poprzez prace plastyczne. W 2015r. działalność swą rozpocznie Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Klub Malucha.

Zachęcamy do kontaktu:

Biblioteka Publiczna w Bisztynku
Ogrodowa 2 , 11-230 Bisztynek
telefon: 89/7188067, 89/718-80-79
www.bibliotekabisztynek.pl

III. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT
Mocne strony biblioteki











Zbiory zgodne z preferencjami czytelnika
Dobra współpraca z władzami Miasta
Dobra lokalizacja biblioteki
Dobre wyposażenie w sprzęt
komputerowy podłączony do
Internetu
Dogodne dla użytkowników
godziny pracy
Coraz lepiej wykształceni
pracownicy
Bardzo dobra współpraca z OKiAL,
Prenumerata bieżących czasopism
Zakup nowości wydawniczych
Bardzo dobra i dobrze wyposażona
baza lokalowa

Słabe strony biblioteki
 Brak tytułu własności na
zajmowane lokale
 Złe ogrzewanie filii bibliotecznych
 Słaba strona Internetowa
biblioteki
 Brak katalogu komputerowego
 Brak automatyzacji i
komputeryzacji procesów
bibliotecznych
 Mały fundusz na zakup nowości
 Zbyt mała ilość pracowników
 Niskie uposażenia pracowników
 Bariery architektoniczne
uniemożliwiające korzystanie z
biblioteki osobom
niepełnosprawnym -w filiach

Szanse











Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Wzrost znaczenia poziomu wykształcenia
społeczeństwa
Rozwój technologii informatycznych
Wzrost środków budżetowych
przeznaczonych na kulturę, w tym
biblioteki
Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na
rozwój biblioteki
Adaptacja biblioteki do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zwiększenie oferty biblioteki o multimedia
e-buki, audio-buki
Aktywne uczestnictwo biblioteki w promocji
miasta i regionu
Wysokie ceny książek w księgarniach dla
indywidualnego czytelnika
szkolenia dla pracowników

Zagrożenia








Brak wystarczających środków
budżetowych
Niekorzystne zmiany w
ustawodawstwie dotyczącym
działalności bibliotek
Brak zainteresowania ofertą
biblioteki
Niewystarczające działania
marketingowe biblioteki
Spadek liczby potencjalnych
użytkowników biblioteki
Rozwój bibliotek internetowych
Wzrost znaczenia informacji
udostępnianych w Internecie



Digitalizacja zbiorów

Potencjał biblioteki

Potencjał Biblioteki Publicznej w Bisztynku zawiera się w jej mocnych stronach i szansach.
Biblioteka stara się dostosować swoją ofertę do potrzeb jej mieszkańców. Posiada bezpłatny
dostęp do Internetu. Dzięki uczestnictwu w „Programie Rozwoju Bibliotek” Biblioteka
Publiczna w Bisztynku posiada nowe komputery i drukarki. Posiada nowoczesna pracownię
komputerową wyposażoną w 7 stanowisk. Dysponuje rzutnikiem, skanerem, urządzeniem
wielofunkcyjnym i aparatem cyfrowym. Nowe technologie i jednocześnie większe możliwości
sprawiły że biblioteka zyskała większe zainteresowanie ze strony mieszkańców, którzy mają
łatwiejszy dostęp do wszelkich informacji. Mogą bezpłatnie skopiować potrzebne materiały,
czy wydrukować dokumenty. Biblioteka rozwija również współpracę z organizacjami,
szkołami i innymi instytucjami, dzięki czemu uczestniczy w różnych przedsięwzięciach na
rzecz miasta i jej mieszkańców. Biblioteka cały czas się rozwija i przekształca w miarę swoich
możliwości, aby w pełni odpowiadać potrzebom mieszkańców. Pragnie stać się miejscem
nowoczesnym, aby mieszkańcy mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i
gospodarczym. Planuje stać się miejscem wielu spotkań i atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu. Miła i wykształcona kadra jest pomocna i chętnie służy pomocą każdemu użytkownikowi,
zarówno w zakresie zbiorów bibliotecznych jak i korzystania z dostępnych sprzętów.

IV. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne

Ludzie
Animatorzy z Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej - zajęcia artystyczne, wolontariusze OKiAL,
pracownicy Biblioteki i ich wiedza przydatna przy realizacji poszczególnych działań, lokalny
dziennikarz, liderzy lokalni.

Zasoby materialne
Biblioteka dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym podłączonym do Internetu oraz
urządzeniami peryferyjnymi drukarki, skanery, xero oraz sprzętem audiowizualnym. Istnieje
również możliwość skserowania oraz zbindowania materiałów.
Posiadamy sale konferencyjno-wystawową oraz widowiskową / wspólne z OKiAL/ świetnie
wyposażone oraz pracownię garncarską z wyposażeniem.
Przy bardzo dobrze wyposażonych filiach bibliotecznych działają świetlice wiejskie

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne
Urząd Miejski w Bisztynku wraz z władzami , Rada Miejska (Komisja Kultury i Oświaty), Rady
Sołeckie i Osiedlowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Publiczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Kobiet Aktywnych /grupa nieformalna/, GKRPA,
stowarzyszenia, prywatni przedsiębiorcy, sponsorzy.

Zasoby globalne
Biblioteka Powiatowa w Bartoszycach, Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie; - filie
biblioteczne w Wozławkach Sątopach-Samulewie, Prositach. Portale www.biblioteki.org,
www.ngo.pl,www.mkidn.pl

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z
przeprowadzonych badań

Gmina Bisztynek to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie
olsztyńskim. Siedzibą gminy jest miasto Bisztynek. Gminę zamieszkuje ok 6861 osób. Według
danych z roku 2002 zajmuje obszar 203,55 km², w tym: użytki rolne: 80% ,użytki leśne: 10%
Gmina stanowi 15,56% powierzchni powiatu. Środowisko społeczne gminy Bisztynek boryka
się z problemami takimi jak: wysokie bezrobocie, alkoholizm, patologie. Występujący w
naszym społeczeństwie niż demograficzny, słaba komunikacja miejska oraz migracja młodych
ludzi jest przyczyną starzenia się naszego społeczeństwa. Ludność stopniowo opuszcza
gminę, ze względu na jej charakter rolniczy oraz brak perspektyw na przyszłość dla
młodzieży. Powodem jest poszukiwanie lepszych warunków bytu, co bezpośrednio jest
związane z problemem, jakim jest brak miejsc pracy i bezrobocie. Podstawowym czynnikiem
wpływającym na całe społeczeństwo jest bezrobocie. Tym co można zaoferować
mieszkańcom jest większy rozwój kulturowo - oświatowy, lepszy dostęp do wszelkich
informacji. Dzieci i młodzież potrzebują urozmaiconego zagospodarowania swojego czasu.
Potrzebują inspiracji dla własnego rozwoju kulturowego i wzbogacenia własnej osobowości
poprzez więcej zajęć poza szkołą. To pomoże wypełnić ich czas i mądre nim zarządzanie, co
przyczyni się do odciągnięcia ich uwagi od wszelkiego rodzaju używek. Szansą dla osób
bezrobotnych jest zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, co wiąże się również z
podnoszeniem swojej samooceny i większej motywacji do działania. Uczestniczenie w
różnorodnych zajęciach i spotkaniach umożliwi wymianę doświadczeń i poglądów. Wyżej
wymienione problemy społeczeństwa mają wpływ na spadek liczby czytelników. Cele, które
postawiła sobie biblioteka do realizacji, mogą przyczynić się do wzrostu czytelnictwa i liczby
czytelników. Biblioteka realizuje różne programy m.inn. „Program Rozwoju Bibliotek”,
„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, dzięki czemu ma szansę wzbogacać i
rozpowszechnić swoją ofertę i działalność, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji
kulturowo- oświatowej mieszkańców.

V. Misja i wizja biblioteki
Misja
Pomagać mieszkańcom zdobywać wiedzę, by wzbogacić ich życie zapewniając dostęp do
edukacji, kultury i informacji, poprzez multimedialne zasoby oraz przyjazne oparte o
nowoczesne technologie usługi dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników.
 Promowanie szeroko pojętej kultury poprzez udostępnianie książek, czasopism,
powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim użytkownikom
 Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników
 Zapewnienie czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji
 Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych
 Podwyższanie poziomu wiedzy na temat kultury i spuścizny kulturowej Gminy i
Miasta Bisztynek
 Dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych i przynależności do społeczności
lokalnej
 Rozpowszechnianie informacji o kulturze Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii
 Inwentaryzacja wszystkich typów źródeł należących do dziedzictwa kulturowego
Gminy: historycznych, bibliograficznych, fotograficznych i innych
 Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników

Wizja

Biblioteka pragnie ożywić środowisko czytelnicze niezmiennie udostępniając swoje zbiory.
Poprawić i wzmocnić swój wizerunek w społeczności lokalnej. Dąży, aby stać się
nowoczesną, przyjazną wszystkim instytucja realizującą bogaty program działań kulturalnych
przy współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Pragnie być miejscem
pozwalającym rozwijać zainteresowania i spełniać życiowe aspiracje. Pragnie realizować
swoje cele przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Działania biblioteki służą zrównoważonemu rozwojowi Gminy i Miasta Bisztynek,
gwarantując poprawę warunków życia mieszkańców.

VI. Obszary rozwoju biblioteki - cele i
działania
Obszar

Biblioteka jako nowoczesny ośrodek komunikacji społecznej i
kultury działania

Cel 1

Zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii
informatycznych

Działanie 1

Komputeryzacja

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

-zapotrzebowanie na szybszy i lepszy dostęp do wszelkiego
rodzaju informacji
- potrzeba ułatwienia dostępu do nowości wydawniczych przez
Internet

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej
- informatyk

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- odpowiednie pomieszczenie
- sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem i wyposażenie
- osoba kompetentna- informatyk

Sposoby wykorzystania - zastosowanie programu komputerowego MAK+ w celu
utworzenia katalogu elektronicznego
technologii
- utworzenie komputerowej bazy danych
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

- 2016 r.

Rezultaty

- Utworzenie katalogu elektronicznego oraz zmiana systemu
wypożyczania i możliwość rezerwacji książek za
pośrednictwem Internetu.

Cel 2

Dostosowanie oferty biblioteki do potrzeb użytkowników

Działanie 1

- Rozpoznawanie potrzeb różnych grup czytelniczych poprzez
ankiety i wywiady

- Dostosowanie struktury zakupu zbiorów do oczekiwań
użytkowników;
- Nawiązanie współpracy z osobami niepełnosprawnymi i
wykluczonymi społecznie
- Prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej dla
szerokiej grupy odbiorców
Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

- dbanie o trafny dobór literatury dla wszystkich grup
wiekowych
- potrzeba współpracy z osobami niepełnosprawnymi i
wykluczonymi społecznie
- chęć uczestniczenia w większej ilości imprez społeczno
kulturalnych

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- przygotowane ankiety
- sala do przeprowadzania spotkań autorskich
- dostęp do Internetu

Sposoby wykorzystania - umieszczenie na stronie Internetowej ogłoszeń, zaproszeń na
imprezy, spotkania, wystawy, konkursy
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

2016 r.

Rezultaty

- Dbanie o trafny dobór literatury dla wszystkich grup
wiekowych
- Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi
społecznie
- Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, takich jak:
spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, Koła Teatralne,
wystawy
- Wzrost liczby użytkowników z różnych grup wiekowych
- Biblioteka stanie się miejscem otwartym i przyjaznym dla
wszystkich grup społecznych
- Biblioteka jako nowoczesny ośrodek komunikacji i kultury

Cel 3

Zgromadzenie zbiorów odpowiadających potrzebom
czytelników

Działanie 1

- Dbanie o trafny dobór nowości wydawniczych
- bieżąca selekcja zbiorów

- zakup zbiorów multimedialnych do czytelni komputerowej
- poszerzenie oferty czasopism o nowe tytuły
Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

- brak konsultacji z czytelnikiem, dotyczących zakupu nowości
wydawniczych
- potrzeba regularnego uzupełniania księgozbioru
bibliotecznego po przeprowadzonej selekcji

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- środki finansowe na zakup książek

Sposoby wykorzystania - nowości wydawnicze będą wyszukiwane za pomocą Internetu
po wcześniejszej konsultacji z czytelnikami
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

- praca ciągła, na bieżąco

Rezultaty

- wzrost liczby zadowolonych czytelników
- pozyskiwanie nowych grup użytkowników
- dostęp do nowości wydawniczych poprzez stronę
Internetową
- regularne uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego

Cel 4

Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb informacyjnych i
edukacyjnych społeczności lokalnej;

Działanie 1

- Prowadzenie doradztwa z zakresu czytelnictwa i
komputerowych baz danych
- Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów
własnych i innych bibliotek oraz spraw społecznych
- Zapewnienie bezpłatnego, szerokiego dostępu do Internetu
- Opracowanie i realizacja różnorodnej oferty edukacyjnej i
kulturalnej dla różnych grup wiekowych i różnych środowisk
tj.: "Rozczytać maluchy"- zajęcia skierowane do najmłodszych,
prowadzone w pięknie urządzonym "Kąciku Malucha". Klub
Aktywnego Seniora - zajęcia komputerowe dla seniorów
(nauka obsługi komputera i korzystania z Internetu).
Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży i
dorosłych.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

- zapotrzebowanie na naukę obsługi komputera i korzystania z
Internetu dla osób starszych
- brak popularyzacji zajęć czytelniczych skierowanych do
najmłodszych
- wspólne zajęcia edukacyjne dla mam i dzieci

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej
- Informatyk

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- odpowiednio wyposażone pomieszczenie
- dostęp do Internetu
- komputery z oprogramowaniem; - osoba przeszkolona do
prowadzenia tego typu zajęć
- nagłośnienie przez plakaty, media lokalne, stronę
Internetową;

Sposoby wykorzystania - zajęcia skierowane dla seniorów będą prowadzone za pomocą
nowych technologii informatycznych
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

- do 2017 r.

Rezultaty

- stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dyskusyjnego
Klubu Książki
- rozwój społeczeństwa informatycznego
- rozbudzenie intelektualnych potrzeb czytelniczych dzieci
przedszkolnych
- pozyskiwanie nowych czytelników, oraz zagospodarowanie
wolnego czasu młodzieży i seniorom
- zapewnienie mieszkańcom w codziennym życiu dostępu do
każdej potrzebnej informacji, z każdej dziedziny

Cel 5

Zaktywizowanie intelektualne i kulturalne środowiska
społecznego

Działanie 1

- Organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji,
wieczorów poezji
- Organizowanie konkursów literackich, recytatorskich i
plastycznych
- organizowanie cyklicznych imprez bibliotecznych
- współpraca ze szkołami, Ośrodkiem Kultury i Aktywności
Lokalnej, organizacjami pozarządowymi, parafią itp.
- Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

- istnieje zapotrzebowanie na imprezy kulturalne skierowane do
czytelników: czyli spotkania autorskie, prelekcje, akcje
tematyczne związane z książka, których nie było do tej pory w
środowisku lokalnym
- chęć uczestniczenia w konkursach literackich, plastycznych i
recytatorskich

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej
- Animatorzy OKiAL

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- sala spotkań
- nagłośnienie, plakaty, ogłoszenia, przygotowanie zaproszeń
- materiały do przeprowadzenia konkursów literackich i
plastycznych

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

- imprezy skierowane do społeczności lokalnej będą
przeprowadzone i nagłośnione z wykorzystaniem
najnowocześniejszych metod informatycznych
- nawiązanie współpracy z twórcami
- promocja biblioteki i miasta za pośrednictwem Internetu

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

- praca ciągła, na bieżąco

Rezultaty

- zostaną przeprowadzone, zorganizowane różne imprezy
kulturalne
- wzrost rangi biblioteki w środowisku lokalnym, oraz
promocja miasta
- popularyzacja lokalnych twórców: pisarzy, poetów, malarzy
- wzrost zaangażowania mieszkańców, oraz instytucji w życie
społeczne gminy, poprzez udział w działaniach partnerskich
inicjowanych przez bibliotekę
- nawiązywanie instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych
partnerstw. Opracowywanie planów i prognoz wspólnych
działań i funkcjonowanie w partnerstwie.

Cel 6

Utrzymanie standardu lokalnego i obsługi czytelniczej BP.

Działanie 1

- Stworzenie przyjaznego otoczenia w lokalu poprzez
kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
bibliotecznej

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

-lokal w którym znajduje się biblioteka miejska spełniający
wymogi i oczekiwania społeczeństwa i technologii XXI wieku.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

- Dyrektor Biblioteki
- Pracownik Biblioteki Głównej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

- zakup niezbędnego wyposażenia

Sposoby wykorzystania - droga Internetowa;
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

- 2016r.

Rezultaty

- stworzenie odpowiedniej przestrzeni dla rozwoju potrzeb
edukacyjnych lokalnej społeczności;

VII. Zarządzanie realizacją strategii
1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece
Zadania sformułowane w Planie Rozwoju Biblioteki w Bisztynku są spójne ze Strategią
Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Bisztynek na lata 2015 - 2018.

2. Monitoring realizacji planu
Wdrażanie opracowanego Planu Rozwoju Biblioteki Publicznej w Bisztynku będzie polegać na
jego monitorowaniu, ocenie i upowszechnianiu. Nadzór nad całością realizowanych
projektów sprawuje Dyrektor Biblioteki Publicznej w Bisztynku.

3. Ewaluacja
Planuje się sporządzenie dokumentacji będącej potwierdzeniem realizacji zadań. Wdrożenia
strategii przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania Biblioteki w szczególności
poprzez: wzrost znaczenia książki w procesie wychowania i edukacji, wzrost wykorzystania
zasobów bibliotecznych, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury na obszarach
wiejskich, zwiększenie atrakcyjności Biblioteki jako placówki kultury i edukacji,
wypracowanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy kulturą, a edukacją w procesie
kształtowania społeczeństwa wiedzy.

