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I. Wizytówka biblioteki 

  
fot. Budynek GOK i GBP 

Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem i dodatkowo 

posiadającym wiele atrakcji przyrodniczych i historycznych, co stwarza doskonałe warunki do 

ruchu turystycznego. Na terenie gminy istnieją typowe instytucje zaspokajające potrzeby 

mieszkańców.  

Gminna Biblioteka Publiczna działa od 1949 roku na terenie 7-tysięcznej gminy, przy 

wsparciu dwóch filii bibliotecznych w Kryłowie i Wiszniowie mieszczących się w miejscowych 

szkołach. Biblioteka, obecnie funkcjonująca w strukturach ośrodka kultury, zatrudnia 

4 osoby, ale tylko jedną na pełny etat. Gminna sieć bibliotek obsługuje rocznie ok. 1000 

czytelników. Liczba wypożyczeń w skali roku wynosi ponad 26 tys. Obecnie biblioteka 

zajmuje zabytkowy drewniany budynek dawnego urzędu gminy, w którym posiada dwa 

pomieszczenia przeznaczone na wypożyczalnię i księgozbiór, kącik dla dzieci oraz salę 

muzealno-konferencyjną, którą wykorzystuje do przeprowadzania wszelkich działań 

kulturalno-edukacyjnych. GBP posiada stronę internetową oraz profil na portalu Facebook. 

Od 2007 roku rozpoczęto prace nad automatyzacją procesów bibliotecznych. Od 2013 roku 

planowane jest przejście z kartkowego systemu wypożyczeń na informatyczny. 
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Zachęcamy do kontaktu: 

 

Gminny Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 

Kryłowska 45, 22-530 Mircze 

Marianna Sobczuk 

Email: biblioteka.mircze@vp.pl 

Telefon: 84 65 190 72 

 

 
fot. Ferie w bibliotece 2012 
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II. Potencjał biblioteki 

 

Analiza SWOT 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

- nowy budynek,  
- dobra lokalizacja GBP i filii,  
- posiadany sprzęt multimedialny  
i komputerowy,  
- dobra opinia w środowisku lokalnym,  
- doświadczona kadra,  
- przyjazny i otwarty na współpracę 
samorząd,  
- doświadczenie w realizacji projektów  
z funduszy UE,  
- strona internetowa i profil na portalu 
społecznościowym Facebook,  
- wydawany przez bibliotekę "Biuletyn 
Kulturalny,  
- aktualny odpowiadający na potrzeby 
czytelników księgozbiór,  
- dostosowane do potrzeb użytkowników 
godziny pracy,  
- bezpłatny dostęp do Internetu, także  
Wi-Fi,  
- kącik dla dzieci i sala muzealno-
konferencyjna,  
- stała Współpraca z wieloma instytucjami  
i organizacjami,  
- zaakceptowane przez środowisko lokalne 
cykliczne imprezy kulturalne (Rodzinny 
Wieczór w Bibliotece, Gala "Cyprianów", 
Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej, 
Konkurs Czytelniczy dla Dzieci i Młodzieży).  
- przyjaciele biblioteki – partnerzy  
w działaniu. 

- niedogrzane pomieszczenia,  
- brak autonomii,  
- większość czasu kadra biblioteki poświęca 
na działalność GOK-u,  
- zbyt małe środki finansowe na działalność 
biblioteki (w tym na księgozbiór),  
- braki kadrowe,  
- częściowo stare wyposażenie biblioteki 
(regały biblioteczne),  
- brak Dostępu do katalogu 
komputerowego,  
- brak tablic informacyjnych w 
miejscowości, kierujących do biblioteki,  
- brak zaplecza technicznego do 
organizowania wystaw (np. sztalugi),  
- powszechnie przyjęte stereotypy na temat 
pracy bibliotekarza oraz przywiązanie 
społeczności lokalnej do tradycyjnych form 
pracy biblioteki. 
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Szanse Zagrożenia 
- brak konkurencyjnych ogólnodostępnych 
bibliotek na terenie gminy,  
- szkolenia i doskonalenie zawodowe 
pracowników biblioteki,  
- poprawa infrastruktury wokół biblioteki 
(ścieżka rowerowa, parking, oświetlenie 
drogowe),  
- pozyskiwanie środków z funduszy 
unijnych, grantów oraz sponsorów oraz 
realizacja projektu GOTANIA na terenie 
gminy (wzrost zainteresowania i większy 
ruch turystyczny),   
- współpraca z NGO, - rozszerzenie 
oferowanych usług i oferty kulturalno-
oświatowej,  
- akcja promocyjna biblioteki,  
- prestiż biblioteki w środowisku lokalnym,  
- utworzenie czytelni-herbaciarni,  
- samokształcenie kadry bibliotekarskiej,  
- komputerowa obsługa biblioteki  
i udostępnianie bazy księgozbioru za 
pośrednictwem Internetu,  
- utworzenie Koalicji Gminnej na rzecz 
rozwoju biblioteki i podpisanie listu 
intencyjnego,  
- stworzenie stałej ekspozycji na bazie 
otrzymanych eksponatów z Izby Pamięci ze 
Szkoły Podstawowej w Mirczu,  
- stworzenie nowych klubów i kół 
zainteresowań przy bibliotece,  
- diagnoza i analiza potrzeb i problemów -> 
Ukierunkowana praca z grupami. 

- trudna sytuacja ekonomiczna  
- kryzys gospodarczy,  
- niewystarczające zainteresowanie ofertą 
biblioteki,  
- niewystarczający współudział sponsorów  
i partnerów,  
- spadek czytelnictwa i wypieranie książki 
przez multimedia i Internet,  
- niż demograficzny i spadek ludności na 
terenie gminy,  
- zbyt mało czasu na realizację działań 
biblioteki ze względu na działalność GOK-u, 
- brak nawyku czytania wśród dzieci i 
młodzieży,  
- wtórny analfabetyzm wśród młodych 
ludzi, - wypalenie zawodowe kadry,  
- wycofanie się partnerów ze współpracy. 
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Potencjał biblioteki 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu mieści się w zabytkowym drewnianym 

budynku dawnego urzędu gminy, który stanowi doskonałe zaplecze techniczne do 

podejmowania różnorodnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. 

Powierzchnia użytkowa obecnej siedziby biblioteki wynosi 218 m2. Przeniesiono filię 

biblioteczną ze Starej Wsi do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie. Stworzyło to dogodne 

warunki do poszerzenia oferty biblioteki i zacieśniło jej współpracę z placówką oświatową.  

Zarówno biblioteka macierzysta, jak i jej filie (Kryłów i Wiszniów) posiadają dobrą 

lokalizację. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy 

i multimedialny, dzięki czemu oferują bezpłatny dostęp do Internetu (także wi-fi) oraz 

umożliwiają korzystanie z ksero, drukarki, a także wielu programów komputerowych m.in. 

WORD, EXEL itp.  

Gminna sieć bibliotek posiada doświadczoną kadrę (stale doskonalącą swoją wiedzę 

i umiejętności). Przekłada się to na dobrą opinię instytucji w lokalnym środowisku. GBP jest 

doświadczona w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z różnych źródeł (UE, 

MKiDN). Biblioteka jest obecna także w świecie wirtualnym dzięki swojej stronie 

internetowej, a także posiadanemu profilowi na portalu Facebook. Przekłada się to na 

większy odbiór działań biblioteki ze strony młodzieży.  

  
fot. Wieczór Rodzinny w Bibliotece 
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Mirecka książnica realizuje wiele form edukacyjnych, kulturalnych itp., a mianowicie: 

wydaje kwartalnik „Biuletyn Kulturalny”, organizuje cykliczne imprezy kulturalne, 

przeprowadza lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, realizuje projekty 

edukacyjne, włącza się w kampanie informacyjne i edukacyjne. Atutami bibliotek są aktualne 

i bogate księgozbiory oraz godziny pracy dostosowane do potrzeb użytkowników. Biblioteki 

współpracują  z wieloma instytucjami i organizacjami. Swoich sponsorów biblioteka nagradza 

w trakcie uroczystej gali tytułem „Przyjaciela Biblioteki”.  

 
fot. Spotkanie wielkanocne Klubu Seniora. 

Biblioteka macierzysta oraz jej filia w Kryłowie posiadają już skatalogowany 

księgozbiór w komputerowej bazie. Po zakończeniu prac przygotowawczych biblioteki 

rozpoczną niebawem w pełni zautomatyzowaną obsługę czytelników. 
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III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

 

Zasoby lokalne 

Ludzie 

Wójt, Z-ca Wójta (Urząd Gminy Mircze) – doświadczona kadra, szeroki zasób ludzki  

i rzeczowy, znajomość przepisów prawa i procedur administracyjnych, znajomość 

problemów i bolączek mieszkańców gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy i jej Z-ca, Radni – znajomość problemów i potrzeb swoich 

społeczności, decydowanie o podziale środków finansowych.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu – dobra znajomość problemów 

i deficytów społecznych, środki potrzebne do ich rozwiązywania, doświadczenie  

w kontaktach i pracy z ludźmi.  

Dyrektorzy zespołów szkół i szkół podstawowych – dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, 

wykształcona kadra, umiejętność pracy z młodymi ludźmi, zasób lokalowy, materiały 

dydaktyczne.  

Prezesi stowarzyszeń i grup nieformalnych – możliwość pozyskiwania grantów na działania 

społeczne, znajomość swoich lokalnych środowisk, ich historii, potencjału i zasobów, 

doświadczenie w działaniach społecznych.  

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu – doświadczenie w pracy  

z wykluczonymi społecznie, wiedza i umiejętność prowadzenia zajęć warsztatowych, zasób 

lokalowy, wykształcona kadra.  

Proboszczowie parafii – dobry kontakt ze społeczeństwem, duże oddziaływanie na 

mieszkańców gminy, schole, chóry.  

Prezes Banku Spółdzielczego – znajomość przepisów finansowych, wykształcona kadra.  

Nadleśniczy Nadleśnictwa w Mirczu – wiedza dotycząca działań proekologicznych, ścieżka 

dydaktyczna, materiały promocyjne i dydaktyczne, wykształcona kadra.  
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Przewodniczący Klubu Seniora w Mirczu – prezentuje grupę o dużym potencjale, 

posiadającą ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe, zapał do podejmowania działań 

edukacyjnych, społecznych i integracyjnych.  

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie – wiedza na temat zasad 

bezpieczeństwa i poruszania się w strefie przygranicznej, organizowanie działań 

edukacyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców, zwłaszcza młodzieży.  

Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie – wiedza na temat zasad bezpieczeństwa, 

prowadzenie wielu działań prewencyjnych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup, 

materiały edukacyjne.  

Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” – 

dobra znajomość potencjału i zasobów powiatu hrubieszowskiego, dysponowanie środkami 

przeznaczonymi na rozwój terenów wiejskich, wiedza na temat pozyskiwania środków 

unijnych oraz aktywizowania lokalnych środowisk, duża baza wiedzy na temat dobrych 

praktyk w powiecie.  

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie – 

znajomość realiów pracy bibliotekarskiej, wiedza merytoryczna i praktyczna, wiedza  

i doświadczenie trenerskie.  

Właściciel Zajazdu „Dworek” w Mirczu – zasób lokalowy, personel, zaplecze kuchenne, 

doświadczenie w zabezpieczaniu sympozjów, narad itp., pokoje gościnne.  

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Droga Życia” w Smoligowie – 

znajomość realiów pracy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i niedołężnymi.  

Ochotnicze Straże Pożarne – pozytywny wizerunek i zaufanie wśród swojej społeczności, 

znajomość przepisów przeciw pożarowych, remizy strażackie.  

Koła Gospodyń Wiejskich – znajomość lokalnych zwyczajów, tradycji, doskonała znajomość 

historii, potencjału i zasobów swoich społeczności, doświadczenie w kultywowaniu tradycji, 

zwyczajów i rzemiosła.  

Media – szerokie oddziaływanie w regionie: prasa, radio, Internet, pomoc w formułowaniu 

tekstów informacyjnych (IAS 24) i ich rozpropagowywanie 
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Zasoby materialne 

Duży i przestrzenny budynek - GBP,  

Lokale w szkołach – dwie filie.  

Kącik dla dzieci - GBP.  

Czytelnia internetowa – cała sieć bibliotek.  

Sala muzealno-konferencyjna - GBP.  

Nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny – cała sieć bibliotek.  

Programy komputerowe: WORD, EXEL, POWERPOINT, PUBLISHER, SHAREPOINT DESIGNER – 

cała sieć bibliotek.  

Aparaty cyfrowe – cała sieć bibliotek.  

Peryferyjny sprzęt komputerowy: drukarka A3, urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, 

skaner, fax) – cała sieć bibliotek.  

Dostęp do Internetu (także WiFi) – cała sieć bibliotek.  

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

Urząd Gminy Mircze,  

Rada Gminy Mircze oraz jej komisje,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu,  

Zespół Szkół w Mirczu,  

Zespół Szkół w Kryłowie,  

Szkoły Podstawowe w Wiszniowie, Małkowie i Szychowicach,  

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze,  

Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic,  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu,  

Proboszczowie Parafii w Mirczu, Kryłowie i Wiszniowie,  

Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie O/Mircze,  

Nadleśnictwo w Mirczu,  

Klub Seniora w Mirczu,  

Placówka Straży Granicznej w Kryłowie,  

Posterunek Policji w Dołhobyczowie,  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro”,  

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie,  
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Hydro-Met i Zajazd Dworek – Jan Kuś,  

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Droga Życia” w Smoligowie,  

Ochotnicze Straże Pożarne,  

Koła Gospodyń Wiejskich,  

Media: Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski, portal internetowy LubieHrubie, Agencja 

Informacyjna IAS 24.   

Wszystkie w/w instytucje i organizacje są członkami Gminnej Koalicji powstałej przy 

bibliotece.  

 

Zasoby globalne 

www.lex.pl - portal poświęcony przepisom prawnym.  

www.forum.pdb.cal.org.pl - forum poświęcone partnerstwom dla bibliotek, baza dobrych  

i ciekawych praktyk.  

www.biblioteki.org - baza dobrych praktyk i ciekawych pomysłów sprawdzonych w innych 

bibliotekach.  

Strony internetowe: MKiDN, Biblioteki Narodowej, WBP w Lublinie.  

www.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych. 

 
fot. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego Poezji Ludowej. 
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski  

z przeprowadzonych badań 

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie gminnej sieci bibliotek w Gminie Mircze, należy 

odnieść się  do społeczności lokalnej jako całego środowiska mieszkańców gminy.  

Zróżnicowany stopień zaangażowania i aktywności mieszkańców w działaniu na rzecz 

rozwoju gminy świadczy o niewykorzystanym potencjale, nierozwiązanych problemach oraz 

braku świadomości obywatelskiej.  

Na terenie gminy działają typowe instytucje takie jak: urząd gminy, poczta, bank, 

ośrodek zdrowia, OSP, ośrodek kultury z biblioteką, pomoc społeczna, szkoła podstawowa, 

gimnazjum, drobne oraz sieciowe sklepy czy też małe przedsiębiorstwa usługowe.  

Mieszkańcy potrafią podejmować wspólne inicjatywy w celu rozwiązania 

konkretnego problemu lub aktywizowania lokalnego środowiska. Świadczą o tym istniejące 

szkoły stowarzyszeniowe, jednostki OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich oraz 

stowarzyszenia i grupy nieformalne.  

 
fot. Klub Seniora na wycieczce we Lwowie. 
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Życie społeczne determinuje kilka czynników:  

- znaczna większość mieszkańców to rolnicy, w związku z czym to pory roku oraz 

kolejne etapy prac polowych dyktują rytm życia,  

- najbliższe miasta są oddalone o ok. 15-20 km, co stanowi barierę dla większość 

w korzystaniu z ich oferty kulturalnej,  

- spora część społeczności to emeryci i renciści oraz osoby nieaktywne zawodowo, - 

większość działań kulturalnych jest organizowana w sezonie letnim,  

- na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół (gimnazjum + szkoła podstawowa) 

oraz 3 szkoły podstawowe, w tym dwie stowarzyszeniowe. Szkoły stanowią swego rodzaju 

miejsce życia kulturalnego i społecznego miejscowości.  

- prawie każda wieś posiada swoją świetlicę lub remizę, w których skupiają się 

działania mieszkańców. Większość z tych budynków została wyremontowana przez samorząd 

gminy.  

 
fot. Rajd rowerowy - Odjazdowy Bibliotekarz w Mirczu. 

Od dłuższego czasu zauważalny jest ujemny przyrost naturalny oraz migracja ludności 

do większych miast (zwłaszcza młodzieży), które w połączeniu z rosnącą mobilnością 

mieszkańców spowodowały istotne rozluźnienie więzów życia społecznego, obywatelskiego 

i kulturalnego.  
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Na podstawie przeprowadzonych przez bibliotekę badań wśród wybranych grup 

w środowisku lokalnym, można określić wiele potrzeb i problemów wśród mieszkańców. 

Zbadano potrzeby kulturalno-społeczne następujących grup: uczniów Szkoły Podstawowej 

w Mirczu, członkiń kół gospodyń wiejskich oraz seniorów. Po przeprowadzonej analizie 

okazało się, iż uczniowie chętnie braliby udział w: spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

różnorodnych zajęciach (muzyczne, czytanie książek na głos), konkursach realizowanych 

w ciekawej formie (aktywne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), projekcjach 

filmowych. Świadczy to o chęci udziału we wszelkich inicjatywach pod warunkiem ich 

atrakcyjności dla ludzi młodych. Natomiast seniorzy przejawiają potrzebę uczestniczenia 

w przedsięwzięciach z zakresu:   integracji   (zwykła   rozmowa  –  kontakt   z  drugim  

człowiekiem,  wspólne  święta  

 

  
fot. Szkolenia komputerowe w Bibliotece 

 

okolicznościowe, odwiedzanie zaprzyjaźnionych Klubów Seniora), warsztatów (wymiana 

doświadczeń, umiejętności, kreatywne spędzanie wolnego czasu), wycieczek (poznawcze, 

edukacyjne, integracyjne, podróże w przeszłość), edukacji (zdobywanie nowych 

umiejętności, wiedzy). Starsi mieszkańcy i nieaktywni zawodowo, są grupą o dużym 

potencjale, doświadczeniu życiowym i zawodowym, co stwarza doskonałe warunki do 



Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 - 2015 

 

 

 

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału 

w Programie Rozwoju Bibliotek 

aktywizowania jej w różnorodnych formach działań społecznych i kulturalnych. Obecnie 

w bibliotece działa Klub Seniora, który jest grupą samopomocową organizującą swoją 

działalność przy wsparciu merytorycznym biblioteki. Po analizie badań potrzeb członkiń kół 

gospodyń wiejskich, określono następujące obszary wymagające wsparcia ze strony 

biblioteki: regularne wspólne spotkania (wymiana doświadczeń, praktyk działalności kół, 

współpraca oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw), kultywowanie tradycji (przekazywanie 

umiejętności i wiedzy następczyniom), rozwijanie życia kulturalnego (organizowanie 

inicjatyw kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców swojej wsi), odpowiednie 

zaplecze techniczne (miejsce na spotkania, sprzęt kuchenny, naczynia itp.). Zadeklarowano 

chęć aktywnego udziału w dorocznych konfrontacjach kół gospodyń z terenu gminy, 

Bożonarodzeniowym Kiermaszu Świątecznym oraz stworzenie bazy tradycyjnych potraw 

kulinarnych (np. w formie książki).  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż społeczność gminy Mircze posiada duży, 

niewykorzystany potencjał oraz zasoby, które należy ożywić. W wielu przypadkach potrzebne 

jest wsparcie animacyjne lub liderskie, by pomóc w skonkretyzowaniu potrzeb i problemów 

mieszkańców. 

 
fot. Uczestnicy projektu „Rozegraj Unię…” w Belwederze.  
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IV. Misja i wizja biblioteki 

Misja 

Biblioteka otwartą przestrzenią dla edukacji i rozwoju kultury. 

 

Wizja 

Zamierzamy aby biblioteka w Mirczu była miejscem skupiającym wokół siebie 

wszystkich, którzy łakną wiedzy, chcą kreatywnie spędzić wolny czas, ale także zrelaksować 

się czy poszukać inspiracji. Nasza książnica stanie się centrum życia kulturalnego, w którym 

każdy znajdzie coś dla siebie. Stworzymy wizerunek biblioteki otwartej na współpracę, 

przyjaznej i nowoczesnej a jednocześnie pielęgnującej lokalne tradycje i historię, 

pamiętającej o swojej podstawowej misji jaką jest propagowanie czytelnictwa. Spory nacisk 

położymy także na pracę z dziećmi, aby pomóc w formowaniu odpowiednich postaw 

społecznych, obywatelskich i patriotycznych. Biblioteka będzie otwarta na potrzeby swojego 

środowiska, miejscem spotkań i dyskusji. 

 
fot. Zwycięzcy Konkursu Czytelniczego na wycieczce w Krasnobrodzie. 
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fot. Spotkanie z archeologią eksperymentalną Marka Poznańskiego. 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele  

i działania 

Obszar INFORMACJA 

Cel 1 INFORMATYZACJA DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH 

Działanie 1 Wprowadzenie komputerowej obsługi czytelników. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba łatwego i szybkiego wyszukiwania przez bibliotekarzy informacji 
oraz wydawnictw potrzebnych czytelnikom. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup czytników kodów kreskowych oraz plastikowych kart użytkownika 
biblioteki. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

W celu poinformowania użytkowników o zmianie systemu wypożyczania 
zostaną opublikowane informacje w prasie oraz na stronach internetowych. 
Ponadto zostanie stworzona broszura promująca wizerunek biblioteki jako 
nowoczesnej instytucji. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Styczeń 2013 

Rezultaty Usprawnienie pracy bibliotekarzy związanej z obsługą 
wypożyczalni, konstruowaniu dokumentacji pracy biblioteki 
oraz przyśpieszenie obsługi czytelników. Wizerunek biblioteki 
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jako nowoczesnej instytucji. 

Działanie 2 Udostępnienie bazy księgozbioru na stronie internetowej 
biblioteki 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Możliwość sprawdzenia dostępności konkretnych pozycji bibliotecznych bez 
konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem sieci Internet. 
Możliwość rezerwacji książek. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup licencji. Stworzenie nowej zakładki na stronie internetowej biblioteki, 
gdzie zostaną udostępnione bazy księgozbiorów biblioteki macierzystej oraz 
jej filii w Kryłowie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Baza księgozbioru będzie udostępniana za pośrednictwem strony 
Internetowej biblioteki. W związku z tym, że niniejsze działanie będzie 
realizowane równolegle z działaniem 1, sposób informowania użytkowników 
odbędzie się w ten sam sposób. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Styczeń 2013 

Rezultaty Usprawnienie pracy bibliotekarzy, którzy zyskają więcej czasu 
na inne działania. Nie będzie potrzebna lista książek 
zarezerwowanych. Wizerunek biblioteki jako nowoczesnej 
instytucji. 

Działanie 3 Stworzenie cyfrowego archiwum historii lokalnej 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Zebranie i opracowanie oraz udostępnienie zbiorów dokumentujących 
lokalną historię i dziedzictwo kulturowe. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Ewa Kobel, Czesław Badyła, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Do realizacji działania będą potrzebne osoby, które zajmą się zbieraniem i 
opracowywaniem dokumentów, zdjęć oraz nagrań audio z relacji 
mieszkańców będących świadkami historii. Planowane jest nawiązanie 
współpracy z wolontariuszami z Gimnazjum w Mirczu oraz w Kryłowie. 
Współpraca z organizacją pozarządową. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Cyfrowe archiwum będzie udostępniane na miejscu w bibliotekach oraz za 
pośrednictwem Internetu. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Styczeń 2014 

Rezultaty Dzięki realizacji działania zostaną uchronione od zapomnienia 
ważne dokumenty świadczące o czasach minionych oraz o 
utraconych obiektach z czasów przedwojennych. Głównym 
rezultatem będzie cyfrowa baza zeskanowanych dokumentów, 
zdjęć oraz nagrań audio. 
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Cel 2 PODNOSZENIE STANDARDU BAZY BIBLIOTECZNEJ 

Działanie 1 Sukcesywna wymiana regałów i mebli bibliotecznych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Poprawienie sposobu ekspozycji księgozbiorów w gminnej sieci bibliotek oraz 
ułatwienie dostępu do całości zasobów wydawniczych bibliotek. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Do realizacji działania będą potrzebne środki finansowe – własne lub 
pochodzące od sponsora, oraz projekt nowych regałów i aranżacji wnętrz 
przeznaczonych na wypożyczalnie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Informacje w prasie oraz na stronie internetowej biblioteki. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Grudzień 2015 

Rezultaty Dzięki realizacji działania pomieszczenia wypożyczalni staną się 
przytulniejsze, zachęcające do dłuższych odwiedzin. Poprawi 
się estetyka ekspozycji księgozbioru. 

Działanie 2 Wzbogacenie kącika dla dzieci o materiały dydaktyczne i 
edukacyjne 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba stworzenia alternatywnego sposobu na kreatywne i edukujące 
spędzanie wolnego czasu przez najmłodszych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych. Współpraca z 
organizacją pozarządową lub sponsor. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Informacje w prasie, radiu oraz na stronach internetowych w regionie. 
Zorganizowanie uroczystości otwarcia już w pełni wyposażonego kącika dla 
dzieci w bibliotece. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Październik 2013 

Rezultaty Dzięki działaniu istniejący Kącik Bajkowy im. Kubusia 
Puchatka, stanie się bardziej zachęcający dla dzieci oraz 
stworzy warunki do organizowania zajęć edukacyjnych i 
integracyjnych. 

Działanie 3 Zapewnienie jak najlepszego komfortu dla odwiedzających 
bibliotekę (czytelnia, herbaciarnia) 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Stworzenie miejsca dla czytelników chcących w ciszy smakować ulubioną 
literaturę, a także dla chcących się spotkać w bibliotece. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Katarzyna Stanisławek. 
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Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Potrzebny będzie zakup odpowiednich mebli oraz wygospodarowanie 
przestrzeni odpowiedniej dla takiego miejsca. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Informacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Grudzień 2014 

Rezultaty Dzięki działaniu biblioteka stanie się budynkiem stale 
tętniącym życiem – miejscem spotkań, zachęcającym do 
dłuższych odwiedzin. 

Cel 3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI 

Działanie 1 Oznakowanie bibliotek w przestrzeni publicznej 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba łatwego odnalezienia bibliotek, zwłaszcza przez przyjezdnych i 
turystów. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup tablic informacyjnych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Informacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Grudzień 2012 

Rezultaty Biblioteki staną się bardziej rozpoznawalne w przestrzeni 
publicznej, zaś turyści oraz zainteresowani ofertą bibliotek z 
łatwością odnajdą ich lokale. 

Działanie 2 Stworzenie internetowego forum społeczności gminy Mircze 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba stworzenia forum pozwalającego na komentowanie bieżących 
wydarzeń, wymiany informacji oraz zgłaszania nowych potrzeb i inicjatyw. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Założenie forum internetowego – bezpłatnego. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Rozpropagowanie powstania forum w prasie, Internecie oraz w trakcie 
imprez plenerowych. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Luty 2013 

Rezultaty Stworzone zostanie narzędzie sprzyjające dialogowi 
społecznemu, które pozwoli także na bieżący monitoring 
potrzeb i problemów środowiska. 
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Działanie 3 Stworzenie bazy informacji turystycznej w formie 
elektronicznej oraz papierowej udostępnianej w bibliotekach 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba szybkiego i łatwego dostępu do informacji skierowanych dla 
turystów. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Stworzenie zakładki na stronie internetowej biblioteki skierowanej wyłącznie 
do turystów oraz stworzenie punktów informacji turystycznej w bibliotekach, 
w których znajdą się wszelkie materiały promocyjne dostępne w gminie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Kwiecień 2014 

Rezultaty Ułatwienie turystom dostępu do potrzebnych informacji, co 
może się przyczynić do wzrostu ruchu turystycznego w gminie. 

Działanie 4 Zamontowanie gablot informacyjnych przy bibliotekach 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących bieżących działań bibliotek – 
mieszkańcy nieposiadający dostępu do Internetu. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup gablot. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Marzec 2013 

Rezultaty Łatwiejszy dostęp do informacji skierowanej do mieszkańców 
nieposiadających Internetu. 

Obszar WIEDZA 

Cel 1 PROMOCJA CZYTELNICTWA 

Działanie 1 Organizacja konkursów i lekcji bibliotecznych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Promowanie czytelnictwa oraz książki jako elementu wspomagającego 
rozwój dziecka. Przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Opracowanie nowego scenariusza lekcji bibliotecznych oraz regulaminów 
konkursów. Zakup atrakcyjnych nagród. Pozyskanie sponsora. Włączenie 
nowoczesnych technologii. 
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Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Informacje przekazywane do szkół oraz publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Działanie będzie realizowane stale, ze względu na potrzebę ciągłego 
propagowania nawyku czytania oraz zachęcania do poszerzania swojej 
wiedzy. 

Rezultaty Wzrost zainteresowania książką, nowymi zasobami wiedzy 
oraz samą biblioteką jako miejscem ciekawym dla dzieci i 
młodzieży. 

Działanie 2 Organizacja spotkań autorskich 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba spotkań z autorami książek - ciekawymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Książkowego Klubu Malucha. 
Nawiązanie współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w zakresie 
organizacji spotkań autorskich. Środki finansowe własne lub sponsorowane. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Działanie będzie realizowane cyklicznie w miarę możliwości. 

Rezultaty Zwiększenie zainteresowania książką oraz biblioteką jako 
miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Działanie 3 Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba spotkań w gronie osób zafascynowanych książką oraz dyskusji o 
przeczytanych wydawnictwach. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Stworzenie grupy czytelników w DKK. Wydelegowanie pracownika 
wspierającego klub w jego działaniach. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Maj 2013 

Rezultaty Stworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzmocnienie 
zainteresowania książką wśród dorosłych.  
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Działanie 4 Organizacja święta czytelnika w Niepublicznym Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Smoligowie. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Docenienie oraz okazanie zainteresowania pensjonariuszom ze strony 
biblioteki. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z pracownikami NZO-L, opracowanie programu 
święta, zakup upominków dla czytelników z zakładu. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Wrzesień 2012 

Rezultaty Czytający pensjonariusze poczują się docenieni i potrzebni. 
Pozostali zostaną zachęceni do częstego kontaktu z książką, 
która wspomaga zachowanie sprawności umysłowej. 

Cel 2 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI BIBLIOTEKARSKICH 

Działanie 1 Udział i organizacja szkoleń 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba stałego doskonalenia umiejętności i wiedzy wśród pracowników 
biblioteki. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Udział w szkoleniach w ramach PRB, monitorowanie oferty szkoleniowej 
WBP i PBP, środki finansowe własne. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie (w miarę potrzeby). Kontakt z 
pracownikami bibliotek. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Kadra biblioteczna zyska większy zasób wiedzy oraz 
umiejętności co przełoży się na zwiększenie efektywności 
pracy oraz powstawanie nowych inicjatyw. 

Działanie 2 Zakup literatury i czasopism bibliotekarskich 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba śledzenia zmian zachodzących w środowisku bibliotekarskim oraz w 
pracy bibliotek. Pogłębianie wiedzy. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup literatury oraz prenumerata czasopism.  

Sposoby wykorzystania Kontakt z pracownikami bibliotek. 
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technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Zwiększenie zasobów wiedzy pracowników biblioteki. Zmiana 
sposobu postrzegania swojej pracy. 

Działanie 3 Docenianie inicjatyw i pomysłów bibliotekarzy 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba docenienia pracowników i ich zaangażowania. Przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

- 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Kontakt z pracownikami bibliotek. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Dzięki docenieniu pracy kadry bibliotecznej zwiększy się jej 
motywacja oraz zapał do dalszych działań. 

Cel 3 POPRAWA JAKOŚCI ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTECZNYCH 

Działanie 1 Okresowe badanie preferencji czytelniczych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba dostępu do najbardziej poczytnych wydawnictw oraz nowości 
wydawniczych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Ewa Kobel, Czesław Badyła. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Opracowanie ankiety, bądź stworzenie listy ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem przez czytelników. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Kontakt z pracownikami bibliotek. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Bardziej atrakcyjny i aktualny księgozbiór. 

Działanie 2 Zwiększenie środków na zakup nowości wydawniczych oraz 
efektywna selekcja księgozbioru. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba większej ilości nowości wydawniczych oraz pozycji z literatury 
popularnonaukowej. Aktualny księgozbiór. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Katarzyna Stanisławek. 
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Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Środki finansowe własne lub sponsorowane. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. Umieszczenie informacji na książkach o 
finansowaniu zakupu przez sponsora. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Ciągle aktualny i obszerny księgozbiór. 

Działanie 3 Stworzenie alternatywnego sposobu komunikacji czytelnik - 
bibliotekarz, w celu poznania potrzeb na konkretne 
wydawnictwa – drzewko książkowe 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Księgozbiór odpowiadający na każdy gust czytelniczy. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup materiałów papierniczych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Wrzesień 2012 

Rezultaty Stworzenie „Drzewka Książkowego”, na którym czytelnicy 
będą zawieszać karteczki w dwóch kolorach – jeden będzie 
dotyczył proponowanych książek do zakupu przez bibliotekę, 
zaś drugi książek godnych polecenia innym czytelnikom. 
Ciekawy i nietypowy sposób monitorowania potrzeb 
czytelniczych. 

Działanie 4 Wymiana oprogramowania na komputerach 
wykorzystywanych przez pracowników biblioteki 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba dostępu do najnowszych programów np. WORD czy EXEL. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Pozyskanie bezpłatnego oprogramowania w ramach akcji MICROSOFT’u. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Listopad 2012 
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Rezultaty Biblioteka będzie oferować dostęp do najnowszych 
programów. Ponadto wzmocni swój wizerunek jako placówki 
nowoczesnej. 

Działanie 5 Stworzenie zakładki na stronie internetowej biblioteki 
promującej dostęp do wolnych zasobów wiedzy, informacji i 
edukacji w Internecie 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba łatwego i szybkiego dostępu np. do baz księgozbiorów innych 
bibliotek w regionie, encyklopedii internetowych czy archiwów. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Stworzenie nowej zakładki na stronie internetowej biblioteki. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Październik 2012. 

Rezultaty Ułatwienie odnajdywania potrzebnych informacji i zasobów 
wiedzy dostępnych w Internecie, których wyszukiwanie 
mogłoby zająć dłuższa chwilę. 

Obszar EDUKACJA 

Cel 1 BUDOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH 

Działanie 1 Organizacja imprez i heppeningów patriotycznych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Niedostateczny udział mieszkańców w świętach narodowych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Stworzenie programów imprez patriotycznych. Współpraca z zespołami 
działającymi przy GOK oraz z placówkami oświatowymi. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale – w trakcie świąt majowych oraz 11 listopada. 

Rezultaty Zbudowanie prawidłowych postaw patriotycznych oraz 
zwiększenie udziału mieszkańców w uroczystościach 
patriotycznych. 
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Działanie 2 Zakup materiałów niezbędnych do organizowania wystaw, 
także w plenerze oraz organizacja wystaw w celu edukacji 
obywatelskiej 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Brak zaplecza pozwalającego na organizowanie wystaw. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zakup sztalug oraz parawanów wystawowych. Nawiązanie współpracy z 
organizacją pozarządową lub pozyskanie sponsora. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Luty 2014. 

Rezultaty Wzbogacenie oferty biblioteki oraz stworzenie wyjścia z 
wystawami w plener – organizowanie wystaw przed 
budynkiem biblioteki, Urzędu Gminy, czy w trakcie imprez 
plenerowych. 

Działanie 3 Realizacja projektów z zakresu edukacji obywatelskiej wśród 
dzieci i młodzieży 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Niedostateczne zainteresowanie młodych ludzi sprawami swojej 
społeczności, gminy czy nawet kraju. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz z placówkami 
oświatowymi w gminie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale – w miarę możliwości. 

Rezultaty Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań społecznych i 
obywatelskich. Wzrost ich udziału w uroczystościach 
patriotycznych. Zwiększenie zasobów ludzi młodych w zakresie 
wiedzy o społeczeństwie oraz zasad funkcjonowania państwa i 
UE. 
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Cel 2 STWORZENIE BAZY EDUKACJI HISTORYCZNEJ W BIBLIOTECE 

Działanie 1 Opracowanie eksponatów znajdujących się w sali muzealno-
konferencyjnej i stworzenie stałej ekspozycji na temat lokalnej 
historii 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba opracowania posiadanych przez bibliotekę eksponatów. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową. Pozyskanie partnerów do 
współpracy – nauczyciele historii, Muzeum w Hrubieszowie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. Konsultacje z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych oraz wiadomości e-mail. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Listopad 2013. 

Rezultaty Stworzenie stałej ekspozycji na temat historii lokalnej, 
stanowiącej doskonałą bazę do żywych lekcji historii. 

Działanie 2 Opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 
sposobu prezentacji wystawy osobom dorosłym 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba opracowania przemyślanego scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży 
oraz sposobu prezentacji wystawy dorosłym. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Opracowanie scenariuszy przy współpracy z nauczycielem historii. 
Współpraca z organizacją pozarządową. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Marzec 2014. 

Rezultaty Stworzenie atrakcyjnego sposobu prezentacji stałej ekspozycji 
dotyczącej historii lokalnej. 

Działanie 3 Organizacja cyklu zajęć bibliotecznych połączonych z żywymi 
lekcjami historii 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Niedostateczna wiedza (zwłaszcza ludzi młodych) na temat swojej historii i 
miejsca w którym żyjemy. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z placówkami oświatowymi. 
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Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Od marca 2014 stale – w miarę zainteresowania. 

Rezultaty Wzrost świadomości wśród młodych ludzi odnośnie 
dziedzictwa historycznego i kulturowego swojej miejscowości i 
gminy. 

Cel 3 BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ POSTAW 
TOLERANCYJNYCH 

Działanie 1 Organizacja zajęć warsztatowych i pogadanek dla dzieci na 
temat tolerancji 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Z obserwacji prowadzonych przez bibliotekarzy stwierdzono brak 
zrozumienia wśród młodych ludzi, dla odmienności swoich rówieśników np. 
ze względy na choroby itp. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową, Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Modryniu oraz pedagogami szkolnymi i psychologiem. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Marzec 2015 

Rezultaty Wzrost zachowań tolerancyjnych wśród dzieci i młodzieży. 

Działanie 2 Organizacja zajęć profilaktycznych na temat nałogów itp. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wpadaniu 
młodych ludzi w nałogi. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową oraz pedagogami 
szkolnymi i psychologiem. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Października 2014 

Rezultaty Wzrost świadomości na temat zagrożeń jakie stwarzają nałogi. 
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Działanie 3 Organizacja spotkań edukacyjnych z udziałem służb 
mundurowych na temat bezpieczeństwa (policja, straż 
graniczna, straż pożarna) 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba ciągłej edukacji na temat bezpieczeństwa i budowanie 
prawidłowych zachowań. Zapobieganie wejściu w konflikt z prawem przez 
młodzież. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z: organizacją pozarządową, Posterunkiem Policji w 
Dołhobyczowie, Placówką Straży Granicznej w Kryłowie, Powiatową 
Państwową Strażą Pożarną w Hrubieszowie, placówkami oświatowymi w 
gminie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale – w miarę możliwości. 

Rezultaty Zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, prawidłowych 
zachowań w sytuacji zagrożenia. Budowanie pozytywnego 
wizerunku służb mundurowych. 

Obszar WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Cel 1 AKTYWIZOWANIE SENIORÓW I OSÓB NIEAKTYWNYCH 
ZAWODOWO 

Działanie 1 Organizacja kursów komputerowych, warsztatów wymiany 
umiejętności, szkoleń oraz udostępnianie informacji o ofertach 
pracy dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Hrubieszowie 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba wzrostu aktywności osób starszych oraz pomoc w dotarciu do 
informacji o ofertach pracy z PUP w Hrubieszowie. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z organizacją pozarządową i Powiatowym Urzędem Pracy w 
Hrubieszowie. Udoskonalenie dotychczasowego scenariusza zajęć 
komputerowych dla dorosłych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, Internecie oraz w formie plakatów. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale – w miarę możliwości. 

Rezultaty Zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności. Łatwiejszy dostęp 
do ofert pracy. 
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Działanie 2 Wspieranie inicjatyw Klubu Seniora w Mirczu oraz 
zainicjowanie powstania klubów przy filiach bibliotecznych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba animacji i aktywizacji środowiska seniorów. Przeciwdziałanie 
stereotypom dotyczącym osób starszych. Wykorzystanie potencjału 
seniorów. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Wygospodarowanie miejsca dla spotkań klubów seniora w Kryłowie i 
Wiszniowie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Zainicjowanie powstania klubów seniora - do października 2012. Wspieranie 
KS w Mirczu – stale. 

Rezultaty Środowisko seniorów stanie się bardziej aktywne, zauważalne 
w lokalnym środowisku. Natomiast sami seniorzy poczują się 
ważni i potrzebni społecznie. Ponadto zostanie zapełniony ich 
wolny czas. 

Działanie 3 Organizacja przedsięwzięć mających na celu integrację 
międzypokoleniową. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba integracji międzypokoleniowej i budowania więzi społecznych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z organizacją pozarządową oraz instytucjami i organizacjami 
działającymi na terenie gminy. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Wzmocnienie więzi społecznych i międzypokoleniowych, dzięki 
organizowanym imprezom, wycieczkom i zajęciom 
integracyjnym. 

Cel 2 BIBLIOTEKA – OBSZAR DIALOGU SPOŁECZNEGO 

Działanie 1 Powołanie lokalnego partnerstwa. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba lepszego oddziaływania na społeczność gminy, trafnego 
diagnozowania potrzeb i problemów środowiska. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do Pozyskanie instytucji i organizacji działających na terenie gminy do 
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realizacji zadania partnerskiej współpracy. Opracowanie priorytetów działań oraz 
wieloletniego planu pracy partnerstwa. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Lipiec 2012. 

Rezultaty Szybkie i trafne reagowanie na potrzeby i problemy 
środowiska. Uświadomienie potrzeby partnerskiego działania 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Działanie 2 Wspieranie społeczności w zawiązywaniu organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba wsparcia merytorycznego w zawiązywaniu formalnych i 
nieformalnych grup. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Wzrost liczby organizacji ngo. 

Działanie 3 Wspieranie inicjatyw oddolnych. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba wsparcia mieszkańców w ich działaniach na rzecz swoich 
społeczności. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Wykorzystanie zasobów partnerstwa lokalnego. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Wzrost aktywności społecznej oraz liczby działań 
podejmowanych i realizowanych przez samych mieszkańców. 
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Cel 3 WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI LOAKLNEJ 

Działanie 1 Gromadzenie i opracowywanie wydawnictw regionalnych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba stałego wzbogacania zasobów bibliotecznych dotyczących regionu. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Stały monitoring publikowania wydawnictw regionalnych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Bogaty zasób regionaliów, co wzmocni wizerunek biblioteki 
jako instytucji dbającej o dokumentowanie lokalnego 
dziedzictwa. Ponadto mieszkańcy zyskają możliwość 
samodzielnego edukowania się na temat dziejów swoich 
miejscowości i gminie, co pomoże we wzmacnianiu tożsamości 
lokalnej. 

Działanie 2 Organizacja imprez i spotkań z twórcami pielęgnującymi 
tradycje lokalne oraz znawcami lokalnej historii. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Budowanie tożsamości lokalnej przez empiryczne poznawanie bogactwa 
dziedzictwa lokalnego. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z twórcami ludowymi oraz znawcami lokalnej historii. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Wzrost wiedzy na temat bogactwa lokalnych tradycji, 
rzemiosła, kultury i historii. 

Działanie 3 Organizacja konkursów wiedzy o regionie. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Mobilizacja do poznawania historii regionu. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Katarzyna Stanisławek, Marianna Sobczuk, 
Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do Opracowanie regulaminów konkursów, sposobu ich przeprowadzania 
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realizacji zadania (tradycyjny – quiz, test; konkurs internetowy; gra terenowa). Zakup nagród. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Wrzesień 2015 

Rezultaty Wzrost wiedzy o regionie i zachęcenie do dalszego poznawania 
jego historii. 

Obszar KULTURA 

Cel 1 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŻYCIU 
KULTURALNYM LOKALNEGO ŚRODOWISKA 

Działanie 1 Organizacja „Nocy w bibliotece” dla dzieci i ich rodziców. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Opracowanie regulaminu, programu oraz plakatów. Współpraca z 
organizacją pozarządową. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. Przekazanie informacji do szkół. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Od czerwca 2013 cyklicznie raz w roku. 

Rezultaty Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca atrakcyjnego i 
ciekawego. Łamanie stereotypów na temat pracy 
bibliotekarza. Wzrost udziału dzieci w inicjatywach 
kulturalnych. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Budowanie 
nawyku czytania przez dzieci, ale także zachęcanie rodziców do 
czytania swoim dzieciom. 

Działanie 2 Wykorzystywanie nowych technologii do stworzenia bogatej 
oferty skierowanej do ludzi młodych. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z organizacją pozarządową i placówkami oświatowymi. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie Stale. 
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zrealizowane 

Rezultaty Wzrost zainteresowania i udziału ludzi młodych w inicjatywach 
kulturalnych realizowanych przez bibliotekę. 

Działanie 3 Powołanie książkowego klubu malucha. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba wspólnego czytania i rozmowy. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Katarzyna Stanisławek, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z Zespołem Szkół w Mirczu – uczniowie szkoły podstawowej kl. I-
III. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. Przekazanie informacji wychowawcom klas I-
III. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Wrzesień 2013. 

Rezultaty Wzrost zainteresowania biblioteką i książką. Wyrabianie 
nawyku czytania. 

Działanie 4 Realizacja działań wzmacniających twórczość i kreatywność 
dzieci i młodzieży. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba rozwijania pasji, zainteresowań i umiejętności ludzi młodych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Ewa Kobel, Czesław Badyła, Katarzyna Stanisławek. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z placówkami oświatowymi w gminie. Współpraca z 
organizacjami pozarządowymi. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, Internecie i radiu. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale.  

Rezultaty Wzmocnienie potencjału twórczego wśród ludzi młodych oraz 
promowanie talentów.  

Cel 2 KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW 

Działanie 1 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego. 
Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba promowania działalności kół gospodyń wiejskich oraz zachęcanie 
do kultywowania tradycji świąt. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Katarzyna Stanisławek. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z kołami gospodyń wiejskich. 
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Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, Internecie i radiu oraz akcja plakatowa. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Od grudnia 2012 cyklicznie co roku. 

Rezultaty Promowanie potencjału KGW, bogactwa tradycji regionu. 
Wzmocnienie wizerunku biblioteki jako miejsca spotkań, 
inspiracji oraz skarbnicy wiedzy o regionie. 

Działanie 2 Opracowanie przewodnika kulinarnego przy współpracy z 
kołami gospodyń wiejskich 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba promocji tradycyjnych potraw regionu. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk, Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z KGW oraz z organizacją pozarządową. Zebranie przepisów 
kulinarnych oraz zdjęć potraw. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacja w prasie, Internecie i radiu. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Grudzień 2013. 

Rezultaty Wydanie przewodnika kulinarnego. Promocja gminy, kół 
gospodyń wiejskich i biblioteki. 

Działanie 3 Organizacja spotkań warsztatowych dla członkiń kół gospodyń 
wiejskich oraz twórców ludowych, mających na celu wymianę 
wiedzy i umiejętności. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba regularnych spotkań członkiń KGW w celu wymiany doświadczeń, 
umiejętności i wiedzy. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Marianna Sobczuk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z KGW 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Raz na pół roku. 

Rezultaty Wzrost potencjału i zasobów kół gospodyń wiejskich, co 
przyczyni się do wzrostu ich aktywności. 
 
 



Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 - 2015 

 

 

 

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału 

w Programie Rozwoju Bibliotek 

Cel 3 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII W 
KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO 

Działanie 1 Prowadzenie projekcji filmowych w celach rozrywkowych i 
edukacyjnych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba organizacji czasu wolnego oraz wzbogacenia oferty biblioteki o 
działania innowacyjne. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z organizacją pozarządową, pozyskanie materiałów filmowych 
oraz uregulowanie spraw formalnych związanych z bezpłatnym, publicznym 
odtwarzaniem filmów. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie oraz akcja plakatowa. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Od lipca 2013 – cyklicznie w każde wakacje. 

Rezultaty Stworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu – 
kino pod chmurką w bibliotece. Zachęcanie do spędzania 
wspólnych wieczorów poza domem i do korzystania z oferty 
kulturalnej biblioteki. 

Działanie 2 Warsztaty fotograficzne oraz stworzenie wystawy prac 
uczestników 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Włączenie nowoczesnych technologii w działania biblioteki oraz rozwijanie 
pasji i zainteresowań. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Damian Otkała. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Współpraca z organizacją pozarządową oraz wolontariuszami z Gimnazjum w 
Mirczu i Klubami Seniora. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, radiu i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Czerwiec 2014. 

Rezultaty Wzrost umiejętności fotograficznych młodych oraz zdobycie 
nowej umiejętności przez seniorów, integracja 
międzypokoleniowa. 
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VI. Zarządzanie realizacją strategii 

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece 

Samo wprowadzanie niniejszego planu w życie wymaga od pracowników biblioteki 

pracy metodą projektową oraz ciągłej ewaluacji swoich działań i wyciągania wniosków. 

Na czas objęty Planem Rozwoju Biblioteki nie planuje się zmian prawnych. 

 

      
fot. Forum Koalicyjne w bibliotece (uczestnicy Gminnej Koalicji n/z Rozwoju Społeczności Gminy Mircze) 

 

 

2. Monitoring realizacji planu 

Plan Rozwoju Biblioteki będzie monitorowany co pół roku przez pracowników 

gminnej sieci bibliotek pod kierownictwem Dyrektora, a także w ramach spotkań koalicji – 

zespół monitorujący. Ich celem będzie sprawdzenie poziomu realizacji działań zapisanych 

w Planie. Zadania niezrealizowane w określonych terminach będą ponownie poddawane 

dyskusji i analizie (dlaczego nie udało się ich zrealizować, co należy zmienić). Następnie 
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zespół/koalicjanci podejmą decyzję dalszej realizacji planu. W przypadku pojawienia się 

nowych potrzeb lub problemów w lokalnym środowisku, które wymagają szybkiej reakcji ze 

strony biblioteki, zespół może wprowadzić do Planu nowe działania zmierzające do 

zaspokojenia potrzeb społeczności. Dzięki tak zaplanowanemu monitoringowi realizacji 

Planu, wzrasta szansa na jego pełną realizację oraz daje możliwość oceny efektywności 

działań biblioteki. 

 
fot. Spotkanie z Anną Onichimowską. 

3. Ewaluacja 

Tematem badań ewaluacyjnych będzie sprawdzanie osiągniętych celów i efektów 

dzięki realizowanym działaniom wpisanym w Plan Rozwoju Biblioteki. Materiał potrzebny do 

obiektywnej analizy będzie zbierany za pomocą wywiadów grupowych, indywidualnych lub 

ankiet, w zależności od badanych celów i efektów. Ewaluacji będą poddawane maksymalnie 

dwa działania w roku. Ewaluacji poddawany będzie także  wizerunek biblioteki i jej 

pracowników wśród lokalnej społeczności. Dyrektor wyznacza pracownika, który zbierze 

dane, dokona ich analizy i przedstawi konkretne wnioski na zebraniu pracowników gminnej 

sieci bibliotek. Spotkania odbywać się będą  raz w roku (wspólnie z podsumowaniem stopnia 

realizacji Planu – monitoring). Ewaluacja będzie dokonywana według następujących 

kryteriów: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość. Badania będą 

dokonywane także pod kątem wzrostu aktywności społecznej oraz ilości inicjatyw 
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podejmowanych przez samych mieszkańców. Dyrektor oraz Główny Księgowy będą 

dokonywać analizy kosztów i korzyści. Wnioski będą przedstawiane pozostałym 

pracownikom oraz koalicjantom do wspólnej dyskusji. W takim samym odstępie czasowym 

będzie dokonywana aktualizacja zapisów analizy SWOT oraz analiza zachodzących zmian. 

 
fot. Wystawa ikon Barbary Kryszczuk w bibliotece. 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym 

i partnerom 

Stopień realizacji Planu będzie przedstawiany po spotkaniu ewaluacyjnym 

i monitorującym. Władze samorządowe będą otrzymywać informacje na ten temat 

w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Gminy. Partnerzy biblioteki otrzymają 

pisemne materiały opisujące realizację Planu, na spotkaniu koalicji, co pozwoli na 

przeprowadzenie dyskusji w szerszym gronie. Z kolei mieszkańcy będą informowani za 

pośrednictwem prasy, radia oraz Internetu, a także dzięki ulotkom opisującym zachodzące 

zmiany. Planujemy także stworzenie forum wymiany myśli dla mieszkańców. Wszelkie 

działania, wnioski oraz zmiany i efekty zachodzące dzięki realizacji Planu, będą publikowane 

na stronie internetowej biblioteki, jej profilu na portalu Facebook oraz w wydawanym przez 

nią „Biuletynie Kulturalnym”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa 

i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 

bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych 

miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. 

Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań 

i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać 

faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do 

ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy 

zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych 

kursach organizowanych w bibliotece. 


