
Załącznik numer 1 do umowy

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
ZDZIESZOWICACH

1. Misja

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu
społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Współtworzenie i rozwój
kultury w lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji i umiejętności.
Kreowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców Gminy Zdzieszowice
przy współpracy z samorządem lokalnym.

2 . Wizja.

1. Wypromowanie wizerunku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach, jako 

instytucji kultury, ważnej dla Gminy Zdzieszowice, regionu i kraju.

2. Utworzenie oferty programowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach 

jako instytucji kultury elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe oraz 

nowoczesne innowacje techniczne, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę 

potrzeb kulturalnych.

3. Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Zdzieszowicach poprzez rozwijanie współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Zdzieszowice, powiatu, województwa.

4. Wykreowanie wizerunku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach jako 

instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój.

5. Wdrażanie ogólnopolskiego systemu bibliotecznego Sowa SQL standard. System umożliwia 

tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację 

wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej (informacje 

dostępne na stronie : http://w.bibliotece.pl).

6. Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie Sowa SQL standard.
7. Stworzenie i udostępnienie katalogu on-line całości księgozbioru biblioteki.

8. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

9. Zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych.

3. Cele

1. W zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych., 
zapewnienie należytej ochrony i konserwacji zbiorów,

http://w.bibliotece.pl


2) wzbogacanie księgozbioru biblioteki w nowości wydawnicze z uwzględnieniem bieżącej 

selekcji księgozbioru,

3) wdrażanie ogólnopolskiego systemu informatycznego - bibliotecznego MAK+,

4) upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży szkolnej,

5) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych,

6) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i
popularyzatorskiej,

7) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczeństwa Gminy.

9) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

10) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji 

książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

11) popularyzacja książki i czytelnictwa,

12) zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych.

2. W zakresie upowszechniania wiedzy oraz rozwoju kultury:

1) utworzenie oferty programowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji otwartej 
na nowe inicjatywy i trendy kulturowe oraz innowacje techniczne w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych,

2) zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

jako instytucji kultury, poprzez rozwijanie współpracy partnerskich z organizacjami 

pozarządowymi, ze świetlicami wiejskimi, oraz innymi organizacjami, instytucjami działającymi 

na terenie gminy, powiatu, województwa, stale badanie potrzeb mieszkańców, pozyskiwanie 

sponsorów,

3) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4) integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych

5) zespołowego uczestnictwa w kulturze, w tym ustalanie rocznego harmonogramu imprez 
kulturalnych o zasięgu gminnym i międzygminnym,

6) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

7) uczestnictwo w promocji Gminy Zdzieszowice,

8) wykreowanie wizerunku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach, jako 
instytucji kultury posiadającej kadrę otwartą na rozwój.



Lp Ceł długoterminowy Cele krótkoterminowe wskaźniki

1. Organizacja wystaw tematycznych, 
wystawy promujące lokalnych 
artystów.

Wystawy/Cykle
wystaw

2 lekcje biblioteczne dla dzieci i 
młodzieży

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

3 Zainteresowanie społeczności lokalnej 
działalnością biblioteki (wyjście z ofertą 
poza teren biblioteki) - uczestnictwo w 
programach działających na rzecz 
bibliotek, na przykład Programy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, itp.

Inne (zgodne ze 
statutem)

4 Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu 
Książki — projekt skierowany do 
miłośników książek, czytelników i 
mieszkańców miasta i gminy 
Zdzieszowice

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

5 Organizacja przedsięwzięć 
skierowanych do dzieci klas I-IV Szkół 
podstawowych na przykład Utworzenie 
kółka dla dzieci i młodzieży promujące 
czytelnictwo, utworzenie kółka 
teatralnego itp.

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

6 Udział w imprezach ogólnopolskich na 
przykład: „ Tydzień Bibliotek” ° 
"Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom ”, "Cala Polska czyta 
dzieciom”, Narodowe Czytanie

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

7 Udział biblioteki w kulturalnych i 
edukacyjnych imprezach lokalnych

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

8 Biblioteczne
opracowanie (formalne i 
rzeczowe) za kupionych 
i pozyskanych zbiorów 
bieżące sporządzanie 
opisów katalogowych i 
bibliograficznych

Inne (zgodne ze 
statutem)

9 Środowiskowa 
działalność kulturalna i 
edukacyjna prowadzona 
przez Bibliotekę 
organizacja wystaw 
tematycznych

Wystawy/Cykle
wystaw



10 Wakacje w Bibliotece Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

11 Zakup nowości 
wydawniczych dla 
bibliotek.

Działalność usługowa

12 „SENIOR w
Bibliotece” warsztaty 
komputerowe 
skierowane do osób w 
wieku senioralnym;

Projekty obejmujące 
współpracę lokalną

* wskaźniki powinny obejmować ( z zachowaniem stopnia ogólności) możliwe do przewidzenia i 
ilości (liczby) co najmniej w poniższych kategoriach:
1. Projekty obejmujące współpracę lokalną regionalną i międzynarodową (partnerską)
2. Działalność usługowa
3. Koncerty/ Imprezy
4. Wystawy/Cykle wystaw
5. Inne (zgodne ze statutem)

Stałe imprezy cykliczne:
1. noc w bibliotece,

2. święto Niepodległości 11 Listopada,

3. narodowe czytanie,

4. spotkania autorskie,

5. spotkania dyskusyjne Klubu Książki,

6. aktywny maluch w bibliotece

Imprezy w cyklach miesięcznych, kwartalnych i rocznych:
1. organizacja warsztatów tematycznych,

2. spotkania teatralne dla najmłodszych,

3. organizowanie imprez plenerowych,

4. wystawy plastyczne i inne,

5. koncerty muzyki różnych gatunków ,

6. cykliczne spotkania literackie, malarskie, rzeźbiarskie,

7. rozwinięcie kultury bibliotecznej w świetlicach wiejskich,

Apn6L
Organizator Dyrektor


