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Wstęp 

 

Odnajdywanie się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, a nie kurczowe 

trzymanie się kiedyś obranych kierunków działania, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, 

sztuka słuchania, ustawiczna ewaluacja, interdyscyplinarne podejście oraz umiejętne 

zarządzanie ryzykiem - tylko taki model instytucji kultury pozwala osiągnąć korzystne dla 

społeczeństwa zmiany na początku XXI wieku. Tym przesłaniem kieruję się ubiegając się 

o stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, wykorzystując zastane 

zasoby - chcę wprowadzić nowe rozwiązania dające szansę na utrzymanie i rozwój placówki, 

kreśląc tym samym nowoczesną strategię jej funkcjonowania. 

O ile tworzenie programów, wizji i strategii można określić jako intelektualne 

kształtowanie „rzeczywistości wirtualnej” lub „zagospodarowywanie przyszłości”, o tyle 

wdrażanie ich w działania instytucji kultury jest rzeczywistością realną.  

 

Biblioteki, zwłaszcza działające w małych miejscowościach - należą obecnie do 

instytucji, które musiały na nowo zdefiniować swoją rolę w społecznościach, na rzecz których 

działają. Coraz łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy przez Internet, a także spadek 

czytelnictwa „papierowych” książek i prasy wywiera istotny wpływ na ich tradycyjne 

funkcje. Tempo zmian zachodzących w globalnym świecie powoduje, iż ludzie muszą 

nieustannie adaptować się do nowych warunków, co z kolei powoduje konieczność uczenia 

się przez całe życie. Kompetencje zdobyte w szkole czy na uczelni nie wystarczają już do 

tego, by odnosić sukcesy zawodowe czy być aktywnym obywatelem. Stałe ich doskonalenie, 

innowacyjność i kreatywność stają się podstawą rozwoju. Wiele wysiłku wymaga też 

nadążanie za zmianami, jakie wynikają z rozwoju technologii komunikacyjnych i 

informacyjnych, a ich skutki społeczne trudno w pełni przewidzieć. Na warunki działania 

bibliotek wpływa też polityka kulturalna państwa, a także zainteresowanie kulturą ze strony 

władz regionalnych i lokalnych oraz ich polityka w tej dziedzinie.  

W tej sytuacji, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, biblioteki 

powinny stale poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby 

mieszkańców. Muszą też umieć wykazać sens swego istnienia pokazując, w jaki sposób 

przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, którym służą. 

 Instytucja musi stworzyć własny program dostosowany do warunków lokalnych 

uwzględniający jego samorozwój, wewnętrzne doskonalenie, z położeniem nacisku na 

rozwijanie umiejętności, porozumiewania się i współpracę. Dzisiejsze funkcjonowanie 

biblioteki winno być oparte na partnerstwie i dialogu.  

Od kilku lat daje się zauważyć proces wiązania i wzmacniania więzi instytucji kultury 

ze środowiskiem lokalnym, integracji ich zadań z potrzebami najbliższego regionu.  

 

 Biblioteka to dla mnie centrum aktywności życia społeczno-kulturalnego, miejsce bez 

barier integrujące środowisko lokalne, przyjazne dla wszystkich mieszkańców gminy, w 

którym mogą oni realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać 

wiedzę oraz korzystać z różnych form rozrywki. 
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Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wyrach na lata 2019-2025 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali…” 
/Święty Jan Paweł II/ 
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Opracowana przeze mnie Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyrach, zwana dalej Koncepcją, ukierunkowana jest na systematyczne 

doskonalenie warunków, jakie w instytucji w kolejnych latach będę stwarzała na rzecz 

funkcjonowania instytucji kultury na miarę XXI wieku, które będzie zadowalać wszystkich: 

zaspokoi potrzeby mieszkańców gminy, będzie reagowała na oczekiwania środowiska 

lokalnego i zwierzchników. Da poczucie satysfakcji i zadowolenia w realizacji zawodowych 

ambicji pracownikom i dyrektorowi. Moje działania będą miały na celu aktywizowanie 

społeczności lokalnej oraz promowanie szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym, 

regionalnym, ponadnarodowym.  

Chcę, aby Biblioteka w Wyrach była zawsze przyjazna i atrakcyjna dla wszystkich  

niezależnie od wieku. Chcę, aby było to miejsce pełne pasji, aby właśnie tu rodziły się 

pomysły na wielkie zmiany, aby był to swoisty azyl- miejsce inspirujące rozwój życia 

społecznego i kulturalnego...  

 

 

Program ten zakłada nie tylko utrzymanie, ale przede wszystkim poprawę jakości 

funkcjonowania Biblioteki, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia realizacji 

zakładanych priorytetów, opiera się jednocześnie na podtrzymywaniu mocnych stron pracy 

instytucji. 

 

Koncepcja bazuje na realiach Biblioteki, dotychczasowych osiągnięciach 

i możliwościach realizacyjnych instytucji, która posiada już wyraźnie określone 

i akceptowane przez społeczność lokalną cele i kierunki działania. Uwzględnia zasady 

współczesnego zarządzania instytucją. Zawiera priorytety kulturalne oraz propozycje 

rozwiązań organizacyjnych i modyfikacji programu rozwoju Biblioteki. A wszystko to, 

oczywiście, w zgodzie z obowiązującym prawem, związanym z prowadzeniem placówki oraz 

ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. Ponadto cele strategiczne 

przedmiotowej koncepcji są zgodne z polityką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, z J-ednolitą S-trategią T-erytorialną, ze Strategią Rozwoju Gminy Wyry na lata 

2014-2022 , Planem Odnowy Miejscowości Wyry na lata 2016-2022, Planem Odnowy 

Miejscowości Gostyń na lata 2016-2022, Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry 

na lata 2016 – 2032 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-

2020. 

 

 

 

    Mam nadzieję, że Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach będzie utożsamiana ze słowami: 

 

 „Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia, podstawowe ogniwo 

społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, 

która formowała całą resztę - tradycję i pamięć, rozum i postęp.” 
 

 /Pracownicy Biblioteki Raczyńskich i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich/ 
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ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU BIBLIOTEKI 

 

Misja 

 

Biblioteka łączy ludzi, informacje i idee, tradycję i nowoczesność, wzbogacając życie 

mieszkańców i budując lokalną społeczność. 

 

Wizja 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – nowoczesne, dobrze wyposażone centrum kultury i 

informacji, przyjazne dla każdego. Miejsce aktywizacji, otwarte na potrzeby społeczności 

lokalnej. Placówka, która pielęgnując kulturowe dziedzictwo regionu, oferuje usługi oparte na 

nowoczesnych technologiach. Mająca ważne miejsce w życiu społecznym, w jego 

dokumentowaniu, umacnianiu i integracji. Biblioteka otwarta na współpracę z innymi 

instytucjami, zarówno lokalnymi, jak i zagranicznymi. 

 

Biblioteka realizując wizję kieruje się następującymi wartościami: 

 

działanie na rzecz mieszkańców 

Biblioteka bada potrzeby mieszkańców i na tej podstawie planuje swoje działania. W 

działaniach uwzględnia priorytety zapisane w lokalnych strategiach oraz angażuje się we 

współtworzenie tych strategii. Biblioteka podejmuje starania, aby gminna sieć biblioteczna 

(biblioteka główna i jej filia) była zorganizowana tak, by usługi były łatwo dostępne dla 

wszystkich mieszkańców m.in. poprzez odpowiednie godziny otwarcia. Wybór usług i sposób 

ich świadczenia jest konsultowany z mieszkańcami.  

 

szacunek dla wszystkich mieszkańców – korzystających i niekorzystających z usług 

biblioteki  

Biblioteka działa zgodnie z przekonaniem, że wszyscy ludzie mają naturalną potrzebę 

rozwoju, choć mogą wymagać zindywidualizowanego wsparcia. Traktuje wszystkich 

użytkowników z szacunkiem tak, aby Biblioteka stała się ich ulubionym miejscem spotkań, 

do którego chętnie wracają. Podejmuje też starania mające na celu stworzenie oferty dla osób 

niekorzystających aktualnie z Biblioteki. 

 

biblioteka – miejsce otwarte dla wszystkich 

 Jako instytucja publiczna Biblioteka jest dostępna dla wszystkich mieszkańców niezależnie 

od ich statusu społecznego, zamożności, sprawności ruchowej i intelektualnej, wykształcenia,  

narodowości itp. i posiada dla nich odpowiednią ofertę. Każdy mieszkaniec ma prawo 

korzystania z wszystkich zasobów i usług biblioteki. Biblioteka umożliwia wzajemne 

poznawanie się mieszkańców i dialog, przeciwdziałając stereotypom i uprzedzeniom. 
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zapewnienie swobodnego, bezpłatnego dostępu do informacji i wiedzy oraz treści 

kultury 

Informacja i wiedza oraz zasoby kultury dostępne w Bibliotece są rzetelne, neutralne, 

aktualne i niepodlegające cenzurze. Biblioteka zapewnia różnorodność form dostępu do 

informacji i wiedzy oraz treści kultury poprzez zbiory biblioteczne oraz technologie 

komunikacyjne i informacyjne, a osobom mającym różnego rodzaju trudności w korzystaniu 

z jej zasobów (np. z powodu braku kompetencji cyfrowych, kulturowych, niepełnosprawności 

itp.) zapewnia odpowiednie wsparcie. 

 

wspieranie samorozwoju mieszkańców poprzez kulturę i edukację 

Biblioteka podejmuje we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami działania 

wspierające samorozwój mieszkańców, związane z upowszechnianiem kultury (zwłaszcza 

czytelniczej), aktywnym uczestnictwem w kulturze i rozrywką. Biblioteka ułatwia 

mieszkańcom realizację idei „uczenia się przez całe życie” oferując dostęp do edukacji, 

przeciwdziałając nierównościom w dostępie do edukacji. 

 

integracja społeczności lokalnej  

Biblioteka działa na rzecz wzrostu zaufania i współpracy pomiędzy mieszkańcami oraz 

różnymi grupami, organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Sama prezentuje taką 

postawę współpracując z organizacjami i instytucjami lokalnymi w ramach mniej lub bardziej 

formalnych partnerstw. Przeciwdziała też wykluczeniu społecznemu i przyczynia się do 

budowania tożsamości wspólnoty lokalnej. 

 

aktywizacja mieszkańców 

Biblioteka pomaga mieszkańcom w samoorganizacji i włączaniu się we wspólne 

rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez np. działalność społeczną osób (wolontariat), 

grup i organizacji. Stara się też wspierać aktywność obywatelską dostarczając rzetelnej 

i neutralnej wiedzy będącej podstawą lokalnych debat i konsultacji, które również 

współorganizuje. 

 

współpraca 

 W Bibliotece ceni się współpracę. Pracownicy tworzą prawdziwy zespół. Biblioteka 

współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, a także  ze swoimi użytkownikami. 

 

stały rozwój biblioteki jako instytucji 

Biblioteka – jako organizacja ucząca się – stale doskonali swoje działania. Zwraca się do 

mieszkańców z prośbą o informację zwrotną na temat świadczonych przez siebie usług 

i wykorzystuje ją do podnoszenia ich jakości. Dba o rozwój swoich pracowników, umożliwia 

im uczenie się od siebie nawzajem i korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego. 

Komunikuje się i wymienia wiedzą z innymi bibliotekami np. poprzez narzędzia 

społecznościowe. 

 

otwartość na innowacyjne sposoby działania  

Stałe doskonalenie swoich działań przez Bibliotekę wymaga otwartości na nowe idee 

i metody pracy. Jest to możliwe wówczas, gdy w zespole bibliotecznym istnieje przyzwolenie 



 8 

na eksperymentowanie, a tym samym popełnianie błędów i uczenie się na nich. Źródłem tych 

innowacji może być udział w różnych formach doskonalenia zawodowego czy w sieciach 

wymiany wiedzy, do których należą inne biblioteki (uczenie się od innych bibliotekarek 

i bibliotekarzy), instytucje, organizacje czy grupy osób zainteresowanych jakimś tematem. 

Szczególne znaczenie ma otwartość biblioteki na wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

które mają kluczowe znaczenie dla podstawowych usług biblioteki – udostępniania informacji 

i wiedzy. Ponadto technologie umożliwiają bibliotece lepszą komunikację z mieszkańcami 

(strona internetowa, media społecznościowe itp.), a także sprawniejsze zarządzanie placówką 

np. bieżący kontakt z filią. 
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Cel strategiczny 1. Podnoszenie jakości pracy Biblioteki w procesie organizacji i zarządzania instytucją. 

Cele operacyjne Kierunki działań 

1. Reorganizowanie i modernizowanie bazy 

biblioteki niezbędnej do realizacji zadań 

statutowych. 

 

1. Bieżące remonty i modernizacja wnętrz - bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka (atesty, 

używanie do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku, dbałość o wysoki poziom 

estetyczny wnętrz) w głównej siedzibie Biblioteki w Wyrach przy ul. Głównej 58, jak i w fiili w 

Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372. 

2. Bieżące gromadzenie zbiorów ( zakup książek, czasopism, audiobooków, e-booków). 

3. Bieżące prowadzenie strony internetowej http://www.gbp.wyry.pl/  

oraz facebooka https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Wyrach 

4. Pozyskanie środków zewnętrznych na wybudowanie windy w Bibliotece w Gostyni. 

 

2. Prowadzenie Kontroli Zarządczej. 

 

Aby Biblioteka sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Przez dobre 

zarządzanie rozumiem swoiste „ rozdanie” kompetencji na każdym stanowisku pracy. Pracownicy 

placówki winni mieć ściśle określone kompetencje i zakresy odpowiedzialności. Ścisłe rozliczanie ze 

zrealizowanych zadań spowoduje, iż nie będzie miało miejsca dublowanie kompetencji i nakładanie 

się obowiązków.  

Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników przez szefa, to przyznawanie się 

szefa do błędów i ich korygowanie po rozmowie z pracownikami.  

Bardzo ważne jest zarządzanie finansami Biblioteki. Wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych, czy zgodnie z zasadami: rzetelności, gospodarności, celowości oraz 

legalności gospodarowania środkami publicznymi. Dyrektor wraz z  głównym księgowym planuje 

budżet i dba o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Bardzo ważne jest właściwe 

negocjowanie zawieranych umów i czuwanie nad ich zgodną z zapisami realizacją. W razie 

występujących uchybień, błędów i wykonania umowy niezgodnie z zapisami stosowanie narzędzi 

przewidzianych przepisami prawa.  

Organizując pracę w placówce nie należy zapominać o właściwym motywowaniu pracowników. 

Większa swoboda działania, swoboda myśli i podejmowania decyzji, a także pozytywna motywacja 

zawsze dodatnio działają na pracownika przynosząc lepsze efekty pracy. 

OBSZARY REALIZACJI KONCEPCJI 

Cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań 

 

http://www.gbp.wyry.pl/
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Efektywne kierowanie i administrowanie Biblioteką, sprawność organizacyjna oraz system 

komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, pracowników i właściwych 

instytucji zewnętrznych. 

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 

 skuteczności i efektywności działania; 

 ochrony zasobów; 

 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

 efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

 zarządzania ryzykiem. 

  

Dyrektor powinien kształcić się ustawicznie. 

Zapoznawanie się z nowymi rozwiązaniami usprawniającymi zarządzanie placówką w aspekcie 

działalności finansowej i organizacyjnej. Jedynie ustawiczne poszerzanie wiedzy i własnych 

kompetencji z równoczesnym dzieleniem się nimi z pracownikami daje szansę na wspólny sukces, 

wypracowany interdyscyplinarnie. 

 

3.  Dbanie o przetwarzanie danych 

osobowych zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

1.  Funkcjonowanie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO). 

2.  Bieżące szkolenia pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. 

3.  Skuteczne eliminowanie ryzyka związanego z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony  

     danych osobowych. 
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4. Zapewnienie bezpieczeństwa  

    w placówce. 

Biblioteka powinna zapewniać pracownikom oraz innym osobom w niej przebywającym zdrowe, 

bezpieczne i higieniczne warunki.  W szczególności dyrektor dba o: 
 

 1.  Zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenie placówki. 

 2.  Terminowe realizowanie przeglądów, konserwacji, remontów wynikające z przepisów prawa,  

      w tym w szczególności z przepisów BHP, PPOŻ, SANEPID. 

 3.  Wprowadzanie zaleceń służb BHP, Sanepidu i Straży Pożarnej 

 4. Organizowanie szkoleń pracowników wymaganych przepisami prawa, w tym szkoleń z zakresu 

     BHP, ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy przedmedycznej itp. 

 5.  Kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie. 

 6.  Bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z usług Biblioteki. 

  

5. Wspieranie pracowników. 
 

Im mniej osób pracuje w Bibliotece, tym ważniejsza jest chęć rozwoju, motywacja i kompetencje 

każdej z nich. Obecnie kadra Biblioteki to 2,75 etatu pracowników merytorycznych (w tym etat 

dyrektora), 0,75 etatu pracownika obsługi (w tym kasjer), ¼ etatu głównej księgowej. Istotne jest, aby 

pracownicy stanowili zespół, którego potencjał wykracza poza prostą sumę potencjałów 

poszczególnych osób dzięki efektowi synergii. Kluczowe jest, aby wszyscy pracownicy (zarówno 

biblioteki głównej, jak i fili) potrafili otwarcie komunikować się ze sobą, wspólnie planować i 

realizować działania uwzględniając przyjęte wartości, uczyć się od siebie, a także wspierać i 

motywować do podejmowania nowych wyzwań.  

 Mając na względzie powyższe dyrektor Biblioteki tworzy odpowiednie warunki do współpracy w 

zespole bibliotecznym i nagradza za udaną współpracę. W szczególności kładzie nacisk na: 

1. Dbałość o pozytywne relacje między wszystkimi  pracownikami, 
2. Delegowanie uprawnień na pracowników Biblioteki i egzekwowanie stawianych wymagań. 

3. Pozyskiwanie pracowników poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 

4. Zatrudnianie stażystów oraz osób na przygotowanie zawodowe na terenie instytucji. 

5. Stwarzanie warunków do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. 

6. Wykorzystywanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce  

i upowszechnianie ich wśród pracowników. 

7. Motywowanie pracowników do udziału w szkoleniach.  



 12 

8. Wymiana doświadczeń – dzielenie się „dobrą praktyką”. Dzielenie się spostrzeżeniami z 

szkoleń i warsztatów – łączenie „wiedzy z praktyką”. 

 

Stałe doskonalenie jakości działania. 

Wszyscy pracownicy biblioteki powinni poddawać stałej refleksji swoje działania i starać się je 

doskonalić na podstawie wniosków z samooceny oraz informacji zwrotnej od członków zespołu, 

dyrektora, a także odbiorców usług biblioteki (mieszkańców, organizacji i instytucji lokalnych). Każdy 

z członków zespołu, a także Biblioteka  jako instytucja powinna zabiegać o informację zwrotną na 

temat swoich działań wykorzystując każdą okazję do jej pozyskania. Tworząc zintegrowany, ufający 

sobie zespół, pracownicy biblioteki nie obawiają się mówić otwarcie także o swoich niepowodzeniach. 

Wiedzą, iż mogą liczyć na wsparcie zespołu i kierownictwa w poszukiwaniu rozwiązań, które pozwolą 

unikać podobnych niepowodzeń w przyszłości. Pracownicy biblioteki wykorzystują też okazje do 

uczenia się od koleżanek i kolegów z innych bibliotek podczas bezpośrednich spotkań, a także 

kontaktów on-line. 
 

6.Przywództwo.  

Dyrektor Biblioteki jest liderem zespołu pracowników biblioteki głównej i fili, poprzez: 

 

 - dbanie o stały rozwój całego zespołu, wyzwalanie jego potencjału, budowanie wzajemnego zaufania i 

motywowanie;  

- inspirowanie zespołu do podejmowania nowych wyzwań, otwierania się na innowacyjne działania i 

nowe grupy odbiorców usług Biblioteki; 

 - kształtowanie misji i wizji biblioteki z udziałem pracowników, mieszkańców i partnerów lokalnych, 

wspieranie pracowników w przekładaniu misji i wizji na codzienne działania Biblioteki;  

- nadzór nad tworzeniem planu rozwoju Biblioteki wynikającego z misji i wizji, zarządzanie jego 

realizacją, w tym przydział zadań pracownikom, podejmowanie decyzji w dialogu z pracownikami, 

monitorowanie i ewaluacja rezultatów oraz inicjowanie ewentualnych zmian; 

 - koordynacja działań komunikacyjnych i rzeczniczych – dbanie o uwzględnianie roli biblioteki w 

lokalnych strategiach, pozyskiwanie zasobów na realizację planu rozwoju Biblioteki;  

- zarządzanie procesem zmian w Bibliotece: zachęcanie do zmiany, wspieranie jej swoim autorytetem, 

pomaganie w przezwyciężaniu oporu przed zmianą. 
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7.Interdyscyplinarność w działaniu. 

 

 

Realizacja zadań stawianych przed nowoczesną Biblioteką musi odbywać się w sposób 

interdyscyplinarny. Zarówno dążenie do rozwoju i poszerzania oferty funkcjonowania placówki, jak 

również bieżące rozwiazywanie trudności, aby było efektywne, musi opierać się na współpracy. 

Przede wszystkim zamierzam realizować cele i zadania zawarte w dokumentach strategicznych jak i 

odpowiadać na bieżące potrzeby społeczności.  

W szczególności: 

1. Współpraca z Radą Gminy Wyry i Wójtem Gminy Wyry, we wszystkich aspektach działania 

Biblioteki. 

 

2. Współdziałanie z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, pozyskiwanie nowych 

partnerów do współpracy. 

W kierowaniu jednostką zamierzam skupić się na zacieśnianiu współpracy oraz podejmowaniu 

innowacyjnych rozwiązań z innymi bibliotekami, ościennymi szkołami i przedszkolami, Uczelniami 

Wyższymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Gminą Świetlicą Środowiskową w Wyrach i w Gostyni, Domem Kultury, Klubem Seniora +, 

Komendą Powiatową Policji oraz Dzielnicowym, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym 

Urzędem Pracy. Będę starała się nawiązać współpracę z szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami  

wyższymi. 

 

3. Udział w sieciach wymiany wiedzy. 

 Dla rozwoju Biblioteki ważny jest kontakt z doświadczeniami innych placówek, ale także innowacjami 

czy wiedzą, która powstaje podczas interakcji osób i instytucji nie tylko ze środowiska bibliotecznego. 

Funkcje takich sieci pełnić mogą zarówno spotkania, warsztaty, konferencje, jak i kontakty 

za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych (portale, fora, blogi).  

 

4. Współpraca międzynarodowa. 

Gmina Wyry ma zawarte porozumienie partnerskie z włoską Gminą Medesano. Jeśli będzie to możliwe 

to chciałabym nawiązać współpracę z instytucjami znajdującymi się na terenie tej miejscowości 

w zakresie szeroko rozumianej kultury. 
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Cel strategiczny 2.  Rozwój usług oferowanych przez Bibliotekę 

Cele operacyjne Kierunki działań 

1.  Rozwój dostępu do informacji i wiedzy. 

 

 

Dostęp do informacji i wiedzy to tradycyjna funkcja Biblioteki – typowa, ale jednocześnie wyjątkowa, 

ponieważ żadna inna instytucja lokalna nie oferuje wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do 

informacji i wiedzy jako swojej głównej usługi. Duży wpływ na sposób jej świadczenia ma rozwój 

nowoczesnych technologii. Informacja i wiedza mają w coraz większym stopniu charakter cyfrowy, a 

Internet zapewnia łatwy dostęp do niemal nieograniczonych zasobów. Dla bibliotekarek i bibliotekarzy 

stwarza to szansę, aby stać się przewodnikami po świecie informacji i wiedzy, pomagającymi w jej 

porządkowaniu, prezentowaniu i weryfikowaniu wiarygodności źródeł. Bibliotekarki i bibliotekarze 

mogą być takimi przewodnikami zarówno dla indywidualnych osób, jak i dla grup, organizacji czy 

instytucji lokalnych np. sporządzając listę stron internetowych zawierających sprawdzone informacje, 

wyszukując potrzebne dane, a następnie opracowując je w formie prezentacji, raportów itp.  

Biblioteka może stać się miejscem, w którym mieszkańcy znajdują pomoc w dotarciu do informacji na 

temat swoich ważnych życiowych potrzeb (praca, zdrowie, doskonalenie zawodowe, dalsza edukacja) 

8. Pozyskiwanie środków finansowych ze 

źródeł zewnętrznych. 

 

Moim mocnym atutem jest umiejętność skutecznego pozyskiwania i rozliczania środków finansowych 

ze źródeł zewnętrznych, o czym świadczy fakt zarządzania przeze mnie realizacją wielu projektów 

współfinansowanych ze środków ministerialnych i UE. Aby w pełni profesjonalnie wykonywać te 

działania ukończyłam w 2010 roku Studia Podyplomowe: „Pozyskiwanie  i rozliczanie projektów 

finansowanych z UE”.                 

Po objęciu funkcji dyrektora moim celem będzie: 

1. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców. 

2. Stałe monitorowanie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach 

konkursów ogłaszanych przez poszczególne Ministerstwa, organizacje pozarządowe, w tym 

fundacje. 

3. Aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Pszczyńska”. 

4. Aplikowanie o środki w ramach funduszy UE. 

5. Pozyskanie środków na zamontowanie windy w Bibliotece w Gostyni. 
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oraz dzięki dostępowi do sprzętu, oprogramowania i Internetu prościej i szybciej załatwiać codzienne 

sprawy (e-bankowość, ksero i skanowanie dokumentów, wydruki formularzy urzędowych, e-zakupy, 

komunikacja np. poprzez facebook, korzystanie z mediów społecznościowych itp.).  

 

Oprócz zasobów dostępnych na miejscu lub przez Internet źródłem wiedzy oferowanej w Bibliotece 

mogą być konsultacje i spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, w tym z osobami, które chcą się 

dzielić swoimi pasjami z innymi.  

 

Tradycyjnie biblioteka może też być miejscem udostępniania informacji lokalnej na temat historii 

i współczesności (informacje turystyczne, informacje o instytucjach, organizacjach i ich aktywnościach 

itp.).  

 

Bezpłatne udostępnianie komputerów i Internetu ( trzy zestawy w bibliotece głównej i trzy 

zestawy w fili), w tym Wi-Fi oraz urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, drukarka, skaner) i innego 

sprzętu 

• Liczba dostępnych komputerów dostosowana do liczby osób korzystających z usługi, krótki czas 

oczekiwania na wolny komputer. 

 • Promocja usługi w społeczności lokalnej, w tym możliwości korzystania z Wi-Fi przy użyciu 

własnego komputera.  

• Stanowisko do cichej pracy z komputerem (własnym lub biblioteki).  

• Kontynuowanie możliwości odpłatnego korzystania z ksero, skanera i drukarki, (ceny umożliwiające 

pokrycie kosztów eksploatacyjnych).  

• Udostępnianie komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, rzutników i ekranów 

grupom spotykającym się w bibliotece w celach integracyjnych, edukacyjnych, związanych z udziałem 

w kulturze itp. 

 

Udostępnianie zbiorów związanych z informacją i wiedzą 

•Udostępnianie wybranych zbiorów literatury popularnonaukowej i poradnikowej (książki, 

czasopisma). Wybór konsultowany z czytelnikami.  

• Udostępnianie encyklopedii, słowników itp. online. Oferowanie instruktażu w posługiwaniu się nimi.  

• Otwarty dostęp do zbiorów w Bibliotece.  

• Wyodrębniona część pomieszczenia w Bibliotece na czytelnię dla dzieci i młodzieży. 
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•Układ zbiorów i system identyfikacji wizualnej ułatwiający użytkownikom poruszanie się po zbiorach.  

• Zbiory cyfrowe dostępne na miejscu, przez stronę internetową lub odpowiednie platformy 

internetowe.  

• Informacje o zbiorach do uzyskania poprzez programy katalogowe dostępne online 

 

Wsparcie w wyszukiwaniu informacji i pomoc w jej opracowywaniu 

• Stale wsparcie dostępne dla użytkowników indywidualnych, grup, organizacji i instytucji na miejscu, 

przez telefon i Internet. Obejmuje korzystanie ze zbiorów tradycyjnych, audiowizualnych, 

internetowych i innych źródeł lokalnych. Wsparcie dotyczy także poszukiwania i wykorzystywania 

przez użytkowników informacji na temat pracy, edukacji, zdrowia, e-bankowości, turystyki, 

e-administracji i innych usług publicznych dostępnych online. Wsparcie poprzedzone jest 

rozpoznaniem potrzeb użytkowników oraz ich kompetencji w zakresie posługiwania się narzędziami 

takimi jak katalogi, bazy danych, książki, komputery, oprogramowanie, wyszukiwarki internetowe itp.  

• Opracowywanie lub pomoc w opracowywaniu bibliografii, raportów, infografik i innych form 

prezentacji dla użytkowników indywidualnych, grup oraz organizacji i instytucji. 

 • Pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji związanych z realizowanymi w szkole projektami 

edukacyjnymi. 

 

Instruktaż w zakresie korzystania z zasobów Biblioteki, w tym komputerów, Internetu 

i multimediów 

• Bieżący instruktaż dla użytkowników, jeśli mają się trudności w korzystaniu z zasobów Biblioteki.  

• Planowe działania przygotowujące do korzystania z zasobów Biblioteki np. lekcje biblioteczne dla 

młodzieży, instruktaż dla grup i użytkowników indywidualnych, instrukcje i regulaminy dostępne 

online itp. 

 

Spotkania i konsultacje z ekspertami lub inne formy dostępu do specjalistycznych informacji na 

dany temat 

• Spotkania z ekspertami poprzedzone badaniem potrzeb lub inną formą konsultacji z użytkownikami, 

zakończone ewaluacją 
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2. Popularyzacja kultury. 
 

Biblioteki promują kulturę czytelniczą udostępniając książki i czasopisma. Wyzwanie, przed jakim 

obecnie stoją, to nie tylko zapewnienie aktualności i atrakcyjności zbiorów, ale konieczność włączenia 

do standardowej oferty także audiobooków, e-booków, CD, DVD czy gier komputerowych. 

Dysponując ograniczonymi środkami Biblioteka powinna konsultować zakupy nowości 

z mieszkańcami, starając się odpowiadać na potrzeby różnych grup, a jednocześnie te potrzeby 

kształtować. Powinna też myśleć o tym, jak przyciągnąć nowych użytkowników. Ważna jest aktywna 

promocja czytelnictwa np. w formie dyskusyjnych klubów książki, spotkań z autorami, konkursów 

literackich, inspirowania dyskusji - np. na temat literatury - w sieci, szukania materiałów 

multimedialnych związanych z konkretnymi tekstami (np. wywiadów z autorami) itp. 

 

 Oferta Biblioteki w obszarze kultury może obejmować działania ułatwiające dostęp do kultury 

i uczestniczenie w kulturze (wystawy, pokazy filmów, projekcje zarejestrowanych spektakli 

teatralnych, zwiedzanie wirtualnych galerii sztuki, organizowanie akcji w przestrzeni publicznej – 

wychodzenie z kulturą do mieszkańców itp.) oraz takie, których istotą jest współtworzenie kultury 

(warsztaty fotograficzne, plastyczne, teatralne, komiksowe, wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych 

technologii do rozwijania i promowania twórczości np. robienie filmów komórką (aparatem), 

montowanie i publikowanie ich w sieci, współpraca z lokalnymi twórcami: konkursy i promowanie ich 

twórczości, także w Internecie itp.).  

 

Do zadań Biblioteki należy też pomaganie mieszkańcom w poszukiwaniu swobodnie dostępnych treści 

kultury poprzez technologie komunikacyjne i informacyjne.  

 

Biblioteka może też podejmować działania, które wspierają obieg treści kultury np. organizowanie 

wymiany książek, filmów, płyt winylowych itp., promowanie legalnych, dostępnych w sieci zbiorów 

treści kultury, np. portali z filmami, książkami.  

 

Ważnym aspektem działań promujących kulturę jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców związane 

z zabawą, rozrywką, edukacją oraz integracją – spotkaniem się z innymi, lepszym poznaniem się. 

Biblioteka powinna też działać na rzecz rozbudzania aspiracji kulturalnych mieszkańców. Usługi 

biblioteki w obszarze kultury powinny być uzgadniane z innymi instytucjami i organizacjami, 

zwłaszcza z domem kultury, dbając o współpracę pomiędzy różnymi lokalnymi instytucjami, które 

oferują tego rodzaju usługi. 
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Udostępnianie książek i/lub audiobooków  

• Udostępnianie zbiorów książkowych: podstawowa beletrystyka dla dzieci, młodzieży (także lektury) 

i dorosłych, w tym wybrane aktualne bestsellery. Dostęp do wybranej oferty audiobooków oraz linków 

do stron internetowych z darmowymi adiobookami.  

• Promocja książek i audiobooków na miejscu w bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki, 

w szkołach, w mediach lokalnych, za pośrednictwem sms itp.  

• Instruktaż w zakresie korzystania z audiobooków i czytników e-booków.  

• Włączanie użytkowników w podejmowanie decyzji dotyczących zakupów nowości.  

 

Udostępnianie prasy i/lub e-prasy 

 • Udostępnianie prasy: dzienniki (w tym regionalne), wybór tygodników i czasopism w formie 

papierowej lub e-wydań.  

• Promocja prasy na miejscu, na stronie internetowej biblioteki, w szkołach, w mediach lokalnych, 

za pośrednictwem sms itp.  

• Włączanie użytkowników w podejmowanie decyzji dotyczących zakupu prasy i formy jej 

udostępniania (wersja papierowa czy e-wydanie).  

 

Dostęp do kultury w formie audio i wideo 

 • Podstawowa kolekcja CD / mp3 (klasyka muzyki, w tym muzyki rozrywkowej: pop, rock, blues, 

jazz), DVD (klasyka kina), edukacyjne gry komputerowe.  

• Promocja zbiorów audio i wideo na miejscu, na stronie internetowej Biblioteki, w szkołach, 

w mediach lokalnych, za pośrednictwem sms itp.  

• Włączanie użytkowników w podejmowanie decyzji dotyczących zakupów CD / mp3 / DVD / gier 

komputerowych.  

 

Aktywna promocja czytelnictwa  

• Prowadzenie dyskusyjnego klubu książki  DKK dla dorosłych i młodzieży. Zachęcanie członków 

klubu do organizowania różnych wydarzeń popularyzujących czytelnictwo w społeczności 

lokalnej.  

• Organizowanie spotkań z autorami, tłumaczami literatury itp.  

• Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo wśród różnych grup mieszkańców np. „nocy 

w bibliotece”, akcji głośnego czytania, inscenizacji bajek i innych np. poświęconych określonym 
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gatunkom literackim (festiwal powieści kryminalnej, klub miłośników fantastyki itp.).  

• Promocja poprzez stronę www / blog biblioteki.  

 

Popularyzacja kultury  

• Organizowanie wydarzeń popularyzujących / prezentujących różne przejawy kultury i twórczości 

artystycznej np. wystaw (malarstwa, komiksów, grafiki, rzeźby, fotografii, dokumentów historycznych, 

ciekawych kolekcji prywatnych, np. pocztówek, plakatów muzycznych, sztuki użytkowej), pokazów 

filmów, spektakli teatralnych, wspólnego słuchania muzyki, koncertów itp.  

• Organizowanie wyjazdów do innych instytucji kultury (kin, teatrów, filharmonii, muzeów itp.) dla 

różnych grup mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) i dyskusji, warsztatów, spotkań w tych 

instytucjach (zwiedzanie połączone z tworzeniem, rozmową)  

• Promocja, udostępnianie zasobów poprzez stronę www / blog biblioteki. 

 

 Wspieranie obiegu treści kultury 

•Pokazywanie i promowanie internetowych źródeł dostępu do treści kultury (np. wolnelektury.pl, 

Google Art. Project).  

• Udostępnianie i edukowanie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii do 

uczestnictwa w kulturze np. darmowych programów do obróbki zdjęć, montażu filmów, 

zamieszczania dzieł w Internecie.  

• Wspieranie wymiany książek, płyt, filmów (BOOKCROSSING, CZYLI WEŹ KSIĄŻKĘ I 

ZOSTAW KSIĄŻKĘ ) 

 

 Działania pozwalające na ekspresję artystyczną  

• Organizowanie warsztatów dla różnych grup wiekowych z różnych form ekspresji artystycznej: 

fotografii, filmu, komiksu, graffiti, muzyki, malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki, haftu, teatru, 

literatury, śpiewu, tańca itp.  

• Organizowanie konkursów dotyczących tworzenia kultury np. konkurs na plakat, bajkę, ilustrację, 

fotografię itp.  

• Organizowanie festiwali/przeglądów (także w formie internetowej np. bloga) prac lokalnych twórców 

(młodzieży, dorosłych, grup amatorskich i profesjonalnych). 

Kontynuacja działań w Bibliotece w Gostyni, gdzie od kilku lat dorośli i dzieci mogą przedstawić 
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swoje zainteresowania poprzez wystawkę „Moje hobby” lub „Poznajmy się”. Każdy może podzielić się 

swoimi zainteresowaniami, przedstawić swoje prace w gablocie. Rozszerzenie projektu o wirtualne 

wystawy. 
 

3 Efektywna edukacja. 

 

 

Oferta edukacyjna Biblioteki powinna uzupełniać działania innych instytucji: przedszkola czy szkoły. 

Biblioteka może oferować zajęcia, które dopełniają program przedszkolny lub kierować swoją ofertę do 

tych dzieci, które z przedszkola nie korzystają. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej Biblioteka 

może organizować zajęcia uzupełniające w godzinach popołudniowych (po zakończeniu lekcji w 

szkole) lub podczas ferii. Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną dla dorosłych, ten obszar może być 

doskonale zagospodarowany przez biblioteki np. w zakresie edukacji cyfrowej, prozdrowotnej czy 

nauki języków obcych oraz edukacji z wykorzystaniem nowych technologii (np. kursy e-learningowe). 

Osobom posiadających już podstawowe kompetencje cyfrowe biblioteka może oferować 

specjalistyczne kursy z obsługi określonego oprogramowania (np. służącego do obróbki zdjęć). 

Zadaniem biblioteki może też być edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Działania edukacyjne Biblioteki prowadzone będą we współpracy z innymi instytucjami 

i z wykorzystaniem wszystkich lokalnych zasobów (ekspertów, programów szkoleń, sal, sprzętu itp.). 

Zajęcia grupowe/warsztatowe o charakterze edukacyjnym na różne tematy dla grup w różnym 

wieku oraz grup społecznych o szczególnych potrzebach edukacyjnych np.: - dzieci oraz młodzież 

(wspieranie edukacji przedprzedszkolnej, przedszkolnej i szkolnej), - dorośli (uczenie się przez 

całe życie), - seniorzy, - bezrobotni itp.  

• Oferta szkoleniowa poprzedzona badaniem potrzeb różnych grup w społeczności lokalnej i analizą 

zasobów edukacyjnych (w tym zasobów partnerów instytucjonalnych Biblioteki i wolontariuszy).  

• Informacje na temat dostępnej oferty szkoleń e-learningowych z różnych dziedzin, wsparcie 

w korzystaniu z tych kursów w Bibliotece.  

• Promocja oferty edukacyjnej na miejscu w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki, w szkołach, 

w mediach lokalnych, e-mailowo/telefonicznie wśród lokalnych organizacji i instytucji, za 

pośrednictwem sms itp. 

Zarówno Biblioteka główna jak i filia współpracują z przedszkolami i szkołami. Organizują dla dzieci 

lekcje biblioteczne, które często są pierwszym spotkaniem z tą instytucją, a zarazem zachętą do 

skorzystania z zasobów. Organizowane są konkursy dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju pokazy, 

przedstawienia, przez co jest wspomagana akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Młodzież i dzieci 

mogą interesująco spędzać czas wakacji oraz ferii zimowych. 
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 Chciałabym kontynuować rozpoczęte projekty: 

 dla najmłodszych dzieci: 

"Bajkowe spotkania" i "Biblioteka Malucha" - cotygodniowe zajęcia z książką i zabawą dla dzieci 

najmłodszych, nieobjętych edukacją przedszkolną ( „Dzień babci i dziadka”, „Bajkowy bal”, 

„Urodziny Kubusia Puchatka”, „Dzień książki”, „Święto flagi”, „Dzień strażaka”, „Dzień 

pluszowego misia” i inne.) Zajęcia mają na celu integrację maluszków, wspomaganie ich rozwoju 

emocjonalnego i społecznego, rozwijanie potrzeby słuchania i obcowania z książkami. 

 dla przedszkolaków i jeszcze młodszych dzieci  

Kontynuacja cyklu „Książka łączy pokolenia” czytanie przez seniorów/seniorki bajek dzieciom    

w  przedszkolach, bądź w Bibliotece  

Kontynuacja udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  

Kontynuacja organizowania warsztatów, zajęć literackich, spektakli itp.  

 dla dzieci szkolnych i młodzieży: 

Kontynuacja organizowania spotkań s z pisarzami, warsztatów literackich, włączanie się w akcje 

ogólnopolskie:  

 dla wychowanków Świetlic Środowiskowych: 

umożliwienie korzystania z komputerów i Internetu, zachęcanie do czytania czasopism i książek, 

aktywne spędzanie czasu wolnego (gry planszowe, wykonywanie prac plastycznych)  

Ponadto zamierzam stale pozyskiwać środki na wzbogacenie oferty edukacyjnej Biblioteki. 

Celem tych działań jest rozwój zainteresowań i umiejętności dzieci. Zamierzam na bieżąco 

weryfikować oferty zajęć dodatkowych po przeanalizowaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci. Chcę 

przeprowadzić sondaż wśród rodziców/opiekunów prawnych, jakich oczekują aktualnie zajęć. Ich 

organizacja, w kolejnych latach, będzie wynikała z zapotrzebowania na obecne oraz nowe formy zajęć, 

np.: 

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI, PROGRAMOWANIA, np. Scratch Junior, gdzie przedszkolaki pracują 

na tabletach z wykorzystaniem aplikacji „Junior Scratch” opracowanej z myślą o dzieciach w wieku 3-

6 lat; na tym etapie nauki dzieci rozwijają podstawowe funkcje poznawcze takie jak: 

 pamięć,  

 koncentracja uwagi,  

 analiza,  

 synteza wzrokowa i słuchowa 

 koordynacja ruchowa; 
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Zajęcia poprzedzone zostaną pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup tabletów i klocków. 

ZAJĘCIA Z MATĄ EDUKACYJNĄ – niezbędna pomoc przy usprawnianiu spostrzegawczości oraz 

koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej; jest ona stworzona w taki sposób, aby nauczyciel 

prowadzący grupę dowolnie mógł modyfikować pomysły na gry i zabawy uwzględniając przy tym 

zainteresowania dzieci, ich wiek i możliwości; wartości dydaktyczne maty edukacyjnej: 

 rozwija zdolności motoryczne i manualne dzieci, 

 integruje grupę przedszkolną, 

 rozwija zdolności matematyczne, 

 uczy przestrzegania ustalonych wcześniej umów i zasad, 

 rozwija spostrzegawczość i pamięć. 

Zajęcia poprzedzone zostaną pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup mat edukacyjnych. 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 warsztaty plastyczne dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem różnych technik 

np. kolażu 

 malowanie na sterczu ( zajęcia w plenarze) 

 zgadnij kim jestem- malowanie twarzy 

 Decoupage? Dam radę! 

 Bransoletki z koralików – warsztaty rękodzieła 

 Kreatywna świeca żelowa 

 Ciastolina z mąki ( Legendy- toruńskie pierniki) 

 Masa porcelanowa – ozdoby choinkowe 

 Kartka Bożonarodzeniowa igłą i nicią 

 Warsztaty komiksu i ilustracji 

ZAPROGRAMUJ SIĘ NA ZDROWIE W BIBLIOTECE 

Cykl spotkań, warsztatów dla różnych grup wiekowych, w szczególności: 

 warsztaty „Zdrowy koszyk zakupów” – nauczymy się czytać etykiety i wybierać wartościowe 

produkty  

 prelekcja „Zaprogramuj się na zdrowie” – dowiemy się wielu przydatnych informacji 

dotyczących prawidłowego odżywiania się 

 żywienie kobiet w ciąży 

 pierwsza pomoc przedmedyczna 
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 ruch to zdrowie – prelekcja i zajęcia nording walking 

 ziołolecznictwo 

Podczas zajęć będzie promowana możliwość skorzystania przez uczestników ze zbiorów Biblioteki.  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

Kluczowe kompetencje dla poszczególnych stanowisk pracy stanowią pojęcie, które funkcjonuje 

w prawie Unii Europejskiej. Organy UE, dostrzegając istotną rolę ponadnarodowej mobilności 

pracowników, uznały za niezbędne określenie wspólnego słownika wymagań. W konsekwencji wydane 

zostało zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecenie to zawiera w załączniku Europejskie 

Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Obejmują one 

osiem kompetencji kluczowych, które powinny być rozwijane już od najmłodszych lat. Zamierzam w 

działaniach edukacyjnych Biblioteki zwracać na nie szczególną uwagę: 

porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, 

faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej 

interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych 

i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym, 

porozumiewanie się w językach obcych – zdolność do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, 

myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) 

w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu 

i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.  

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – Te pierwsze 

obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania 

problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, 

przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne 

obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia 

(myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). 

Te drugie odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii 

do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych 

na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi 

na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują 

rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych 

obywateli, 
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kompetencje informatyczne – obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii 

społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one 

na podstawowych umiejętnościach w zakresie technik informatycznych i komputerowych: 

wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania 

i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy 

za pośrednictwem Internetu, 

umiejętność uczenia się – to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania 

własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno 

indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się 

i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania 

przeszkód. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy 

i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek, 

kompetencje społeczne i obywatelskie - to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe 

obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących 

się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby). Kompetencje 

te przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, w oparciu o znajomość pojęć i struktur 

społecznych, poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa, 

inicjatywność i przedsiębiorczość – oznaczają zdolność osoby do realizowania swoich pomysłów. 

Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania 

przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.  

świadomość i ekspresja kulturalna – to docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń 

i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk 

wizualnych. 

Edukacja cyfrowa, w tym: - dla osób niekorzystających dotąd z Internetu (wykluczonych 

cyfrowo), - dla już korzystających (np. młodzieży, rodziców) na temat świadomego i bezpiecznego 

korzystania z Internetu, - dla chcących się doskonalić – rozwój konkretnych umiejętności 

 • Oferta szkoleniowa z zakresu edukacji cyfrowej poprzedzona badaniem potrzeb różnych grup 

w społeczności lokalnej (wykluczeni cyfrowo, korzystający z technologii) i analizą zasobów 

edukacyjnych (w tym zasobów partnerów instytucjonalnych biblioteki i wolontariuszy).  

• Szkolenia na temat świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu w formie warsztatowej lub 

e-learningowej.  
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• Szkolenia dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii np. 

obsługi konkretnych programów.  

• Informacje na temat dostępnej oferty szkoleń e-learningowych z zakresu nowoczesnych technologii, 

asysta przy korzystaniu z tych kursów w bibliotece. 

SENIOR  ONLINE 

Od kilku lat obserwuje się wzmożone działania różnych instytucji i fundacji dotykające problemu 

zaktywizowania komputerowego pokolenia 60+.  Ponadto wielu jest ludzi dużo młodszych, nadal 

aktywnych zawodowo, dla których umiejętność pracy z komputerem ogranicza się do włączenia 

i ewentualnego przeglądania stron. Wielu z nich nie potrafi korzystać z Word ‘a, poczty elektronicznej, 

bankowości elektronicznej, a jest im to w dzisiejszych czasach potrzebne. Działania będą polegać na 

przeprowadzeniu szkolenia komputerowego połączonego z obsługą Internetu.  

Program szkolenia komputerowego zostanie podzielony na trzy etapy:  

Etap pierwszy - umiejętności podstawowe (poznanie podstawowych wiadomości o sprzęcie 

komputerowym i oprogramowaniu, proste czynności wykonywane na plikach i folderach, tworzenie 

nieskomplikowanych dokumentów tekstowych, obsługa przeglądarki internetowej oraz poczty 

elektronicznej).  

Etap drugi - wyszukiwanie informacji (pozyskanie informacji z Internetu, poznanie zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem użytkowania komputera osobistego i wyszukiwarki internetowej, 

muzyka, e-edukacja, rozkłady jazdy, kopiowanie, tworzenie haseł, klawiatura, wirtualne zwiedzanie, 

itp.).  

Etap trzeci - e-uczestnictwo (dostęp do e-usług , rozliczanie podatków, płatności, zakupy w sieci itp.).  

 

SURFUJ  BEZPIECZNIE 

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw 

w Internecie poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu 

wśród dzieci. 

Czy Internet to tylko zagrażające Twojemu dziecku treści? Jakie zagrożenia mogą spotkać Twoje 

dziecko podczas korzystania z Internetu? W jaki sposób nauczyć dziecko mądrego korzystania z sieci? 

Czy internet uzależnia? Co to jest przebodźcowanie? 

 spotkania o charakterze profilaktycznym 

 ulotka informacyjna 

 kampania informacyjna prowadzona w lokalnej prasie, na stronach www, facebooku 
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WEBQUEST „ WARTO  CZYTAĆ” 

WebQuest angażuje uczestników w działanie nastawione na dociekanie, badanie, w którym 

wykorzystywany jest Internet, i gdzie większość lub wszystkie informacje pochodzą z Internetu. 

Metoda ta opiera się na teorii konstruktywizmu i uczy poszukiwania, przetwarzania informacji, 

umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole. 

Rozwija u uczniów umiejętność myślenia problemowego, może być ćwiczeniem grupowym, ale też 

pełnić rolę zadania indywidualnego.  

Zadanie zbudowane w oparciu o metodę WebQuest składa się z następujących części: 

1. Wprowadzenie – zapoznanie uczestników z tematyką zadania, zarysowanie „akcji”, podział na 

role (jeśli wymaga tego zadanie), określenie problemu. 

2. Zadanie – krótki opis rezultatu, jaki uczestnicy mają osiągnąć. 

3. Proces – opis kolejnych kroków uczestników, zasady podziału ról i zadań. 

4. Zasoby – wykaz źródeł internetowych, ewentualnie wskazówki dotyczące gromadzenie 

i porządkowania informacji. 

5. Ewaluacja – kryteria oceny realizowanego zadania. 

6. Zakończenie – podsumowanie zadania, zachęta do refleksji nad zagadnieniem, którym 

zajmowali się uczestnicy. 

 

To jedynie propozycje przedsięwzięć. Możliwości jest nieskończenie wiele. Stawiam na kreatywność, 

najpierw własną, potem zespołu pracowników, ale również na pomysły mieszkańców. 

6. Integracja i aktywizacja społeczności.  

Biblioteka, podobnie jak inne lokalne organizacje i instytucje, może przyczyniać się do większej 

integracji wspólnoty i wzmacniania jej kapitału społecznego poprzez wzrost zaufania pomiędzy 

osobami, grupami, organizacjami i instytucjami oraz ich zdolności do współpracy. Ze względu na 

specyfikę oferowanych usług Biblioteka może np. prowadzić działania na rzecz budowania tożsamości 

wspólnoty („małej ojczyzny”): gromadzić zasoby - także w formie cyfrowej - związane z jej historią 

i tradycjami oraz udostępniać je w aktywny, włączający społeczność, sposób. Biblioteka może też 

dawać pole do aktywności historykom-amatorom, artystom i innym osobom dokumentującym 
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przeszłość i współczesność gminy. Ważne są też działania, które przeciwdziałają wykluczeniu 

(np. z powodu niepełnosprawności, deficytów edukacyjnych, ubóstwa) - pozwalają jak największej 

liczbie mieszkańców aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty. Jednym z ważnych przejawów 

zaangażowania w życie społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska, która nie powinna 

ograniczać się do udziału w wyborach władz lokalnych, ale oznacza udział w konsultacjach 

społecznych, debatach i zebraniach, działalność w lokalnych organizacjach pozarządowych itp. 

Ponadto Biblioteka – jako jedno z nielicznych publicznych miejsc spotkań – może być otwarta dla 

formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, które chcą realizować różnego typu aktywności. Może 

po prostu udostępnić im bibliotekę na spotkanie lub aktywnie wspierać poprzez inicjowanie 

i moderowanie spotkań. 
 
Udostępnianie zasobów dotyczących historii i współczesności malej ojczyzny 

 • Udostępnianie prasy lokalnej, dokumentów życia społecznego (współczesne i archiwalne), dzieł 

literackich i innych publikacji na temat małej ojczyzny.  

• Digitalizacja i udostępnianie zasobów historycznych (lokalne archiwum tradycji lokalnej).  

• Promocja zasobów (strona internetowa Biblioteki, informacja wysyłana do szkół i innych lokalnych 

organizacji i instytucji, media lokalne, wystawy, konkursy itp.).  

• Prowadzenie punktu informacji turystycznej lub innej formy udostępniania informacji lokalnych.  

 

 Popularyzacja historii i tradycji lokalnej 

 • Publikacje (w tym druki okolicznościowe) na temat historii i tradycji lokalnej, zwłaszcza 

te opracowane przez lokalnych autorów oraz dzieła literackie miejscowych twórców.  

• Artykuły w lokalnej prasie na temat historii i tradycji lokalnej.  

• Publikacje na stronie www Biblioteki/blogu. 

 

NASZE KORZENIE...  

Wywiady z najstarszymi mieszkańcami, gromadzenie zdjęć i pamiątek, spisanie przepisów 

kulinarnych... Projekt „Nasze korzenie" ma na celu poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjno-

informacyjnej biblioteki i zachęcić mieszkańców do działania poprzez zainteresowanie dziedzictwem 

kulturowym własnej miejscowości i jej mieszkańców. Każda z rodzin ma swoją historię, zwyczaje, 

obyczaje, pielęgnuje własne tradycje związane z obrzędami świątecznymi i ważnymi wydarzeniami 

rodzinnymi. Ważna jest współpraca międzypokoleniowa. Chodzi o to, żeby ludzie młodzi zaczęli 
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rozmawiać ze starszymi członkami rodzin, żeby zainteresowali się historią poszczególnych rodzin, 

żeby szukali i gromadzili pamiątki rodzinne, zdjęcia, spisywali wspomnienia, wiersze, piosenki 

i przepisy kulinarne, żeby to wszystko ocalić od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom. 

Sięganie do korzeni poszczególnych rodzin, to również poznanie historii własnej ojczyzny, szukanie, 

zbieranie informacji i częstsze korzystanie z księgozbioru Biblioteki. 

 

ODKRYWAMY  TAJEMNICE  NASZEJ  GMINY 

Projekt będzie polegał na wydaniu książki - zbioru ilustrowanych opowiadań napisanych przez 

młodzież, w których wyobraźnia przeplata się z rzeczywistością. W swych utworach młodzież 

opowiadać będzie o tajemnicach, urokliwych zakątkach, zabytkach oraz przedstawi historie z nimi 

związane (niekoniecznie prawdziwe). Całość proponowanych działań projektowych jest tak 

zbudowana, aby wyzwolić aktywność uczestników w trzech płaszczyznach: 

 - literacko-plastycznej (teksty literackie, rysunki),  

- edukacyjnej (redagowanie książki, śledzenie i uczestniczenie w procesie jej wydania), 

- intelektualnej (poszukiwanie inspiracji twórczych, rozbudzenie wyobraźni).  

Projekt rozpocznie się od pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację. Następnie ogłoszenie 

dwóch konkursów dla młodzieży: literackiego i plastycznego. Informacje o konkursie pojawiłyby się 

na łamach lokalnej prasy ( „Wicie”), stronach internetowych szkół, Biblioteki, Urzędu Gminy. 

Na przygotowanie prac konkursowych uczestnicy będą mieli dwa miesiące. Będzie to czas 

przeznaczony na fotografowanie interesujących miejsc w gminie, rozmowy ze starszymi 

mieszkańcami, pracę z materiałami archiwalnymi, badanie bibliotecznych zbiorów oraz udział 

w przygotowanych przez organizatorów warsztatach artystycznych i literackich. Warsztaty prowadzone 

będą przez profesjonalistów, pod okiem których uczestnicy konkursu zdobędą wiedzę teoretyczną 

i praktyczną, pomocną w wyborze techniki wykonania pracy konkursowej. Podczas warsztatów 

artystycznych uczestnicy poznają podstawowe zasady kompozycji obrazu, doboru barw i narzędzi, 

zapoznają się także z różnorodnymi technikami plastycznymi. Warsztaty literackie dostarczą im 

natomiast wiedzy z zakresu tworzenia krótkich form-opowiadania, noweli, listu, eseju. Uczestnicy 

konkursu dowiedzą się m.in. jak konstruować utwór, zawiązywać akcję, stopniować napięcie, 

prowadzić dialogi. Spośród nadesłanych do konkursu prac Jury wybierze  maksymalnie 

10 najciekawszych utworów literackich i maksymalnie  10 prac plastycznych, które następnie 

zamieszczone zostaną w książce 
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Oferowanie Biblioteki jako miejsca spotkań  

•Udostępnianie pomieszczeń biblioteki na spotkania mieszkańców (grup nieformalnych, 

hobbystycznych, stowarzyszeń) oraz na spotkania okazjonalne (miejscowe święta, dzień babci itp.), 

także wtedy, kiedy Biblioteka nie jest ich organizatorem.  

•Przeznaczenie części Biblioteki na miejsce spotkań (stoliki, krzesła, fotele, możliwość podania herbaty 

i kawy).  

• Zaaranżowanie kącików dla różnych grup wiekowych: dzieci i rodziców, młodzieży, dorosłych.  

• Stała współpraca z grupami mieszkańców (nieformalnymi, hobbystycznymi, członkami stowarzyszeń 

itp.) 

 

Zamierzam kontynuować realizację następujących przedsięwzięć: 

  spotkania międzypokoleniowe 

(spotkania „Książka łączy pokolenia”, warsztaty „Fascynacje literackie”)  

  spotkania autorskie dla dorosłych 

 warsztaty rękodzieła 

 

Wspieranie mieszkańców w samoorganizacji. 

 • Udostępnianie informacji, jak można utworzyć grupę nieformalną ludzi zainteresowanych wspólnym 

działaniem, założyć klub, stowarzyszenie itp.  

• Wsparcie w dotarciu do informacji związanych z działaniami czy zainteresowaniami grup 

mieszkańców, w tym kwestii prawnych (np. do publikacji i stron internetowych zawierających porady 

prawne dla osób zakładających stowarzyszenia).  

• Inicjowanie i moderowanie spotkań tych grup. 

 

 

AKTYWNI W DZIAŁANIU 

 Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców gminy, w którym osoby 

kreatywne i grupy nieformalne mogłyby realizować projekty społeczne własnego autorstwa. Oto jeden 

z możliwych scenariuszy takich działań kierowany np. do nieaktywnych zawodowo kobiet, pragnących 

rozwijać swoje zainteresowania i w sposób twórczy spędzać czas.  
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 - Aktywne Kobiety. 

 Przykładowe tematy warsztatów: - „Znać swoją wartość" - trening kompetencji i umiejętności 

społecznych obejmujący zajęcia grupowe rozwoju osobistego, dodające pewności siebie, przełamujące 

bariery emocjonalne, motywujące do rozwoju osobistego i działań społecznych. - trening umiejętności 

interpersonalnych - cykl spotkań z zakresu komunikacji interpersonalnej, podnoszenia poczucia własnej 

wartości, umiejętności mediacji, autoprezentacji, zasad konstruktywnego dialogu w grupie 

i organizacji. Tematy spotkań: „Komunikacja werbalna i niewerbalna", „Wzrost poczucia własnej 

wartości", „Zachowania asertywne, agresywne i uległe", „Budowanie postawy prospołecznej", 

„Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi", „Kobiecość- mój atut” 

- Warsztaty ukazujące etapy tworzenia stowarzyszeń i fundacji. Warsztaty dotyczące ewentualnego 

przekształcenia grupy nieformalnej w stowarzyszenie lub fundację. Do współpracy można zaprosić 

prawnika lub radcę prawnego.  

-Spotkania z lokalnymi liderami i przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu. Spotkanie ma na celu 

zaprezentowanie uczestnikom wielu dróg rozwoju osobistego, aktywności zawodowej i społecznej.  

- integracyjna impreza plenerowa „Piknik z książką kucharską". Impreza otwarta dla 

mieszkańców Gminy Wyry i okolic, szeroko rozreklamowana w regionalnych mediach, przeznaczona 

dla miłośników gotowania i smakowania. Celem pikniku będzie zintegrowanie lokalnej społeczności 

oraz popularyzacja księgozbioru biblioteki. Mieszkańcy mogą wymienić doświadczenia kulinarne, 

degustować potrawy przygotowane przez uczestniczki projektu.  

- przez sztukę do samego siebie (możliwość współpracy z Domem Kultury i Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku) -warsztaty twórcze, prezentujące metody kreatywnego spędzania czasu wolnego, 

kształtujące zainteresowania oraz zachowania związane z aktywnym uczestnictwem w kulturze. 

Omówienie technik malarskich, materiałów potrzebnych do realizacji twórczych pasji. 

 

Każdy z cyklów mógłby być dedykowany innej grupie odbiorców i przystosowany tematycznie do 

potrzeb danej grupy 

 

PIKNIK  LITERACKI 

 Projekt dla rodzin polegający na organizacji pikników tematycznie związanych z konkretną książką, 

bohaterem literackimi, rocznicą wydarzeń itp. w pobliskiej Zagrodzie Śląskiej (impreza cykliczna, 

plenerowa). Zagroda Śląska może się stać miejscem weekendowych spotkań z książką. Scena 

i bezpieczny dla dzieci teren stwarza doskonałą możliwość organizacji plenerowych imprez dla całych 
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rodzin połączonych z warsztatami, konkursami, spotkaniami autorskimi, kiermaszami książek czy też 

innymi formami promocji czytelnictwa. Będzie to doskonała okazja aby porozmawiać na temat 

dobroczynnej roli książki w procesie wychowania dziecka, pokazać ofertę imprez w Bibliotece 

i gminie, a także zachęcić rodziców do wspólnego korzystania ze zbiorów Biblioteki. Do współpracy 

można zaprosić inne instytucje, stowarzyszenia i fundacje, których działalność tematycznie wiązać się 

będzie z promowaną literaturą. 

 

Włączanie mieszkańców w życie obywatelskie wspólnoty poprzez ułatwianie dostępu do 

informacji na temat wyborów, organizowanie debat publicznych itp.. 

 • Wsparcie w dotarciu do informacji publicznej, wyszukiwaniu na stronach internetowych urzędów 

informacji ważnych z punktu widzenia obywatela, w korzystaniu z e-administracji. • Wsparcie w 

dotarciu do informacji na temat wyborów do rad sołeckich, samorządu terytorialnego, parlamentu, 

prezydenckich.  

• Pomoc mieszkańcom (grupom nieformalnym, stowarzyszeniom, władzom lokalnym) w organizacji 

debat (konsultacji) na tematy ważne dla społeczności lokalnej, moderowanie tych spotkań, oferowanie 

dostępu do informacji potrzebnych do aktywnego, racjonalnego udziału w debacie (konsultacjach). 

 

QUESTING 

Questing to „Metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych 

szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych 

wskazówkach.” 

Celami questingu są: 

 promowanie elementów dziedzictwa  jakimi są m.in. miejsca, legendy 

 angażowanie do działania mieszkańców, członków społeczności lokalnej 

 promowanie miejsc w atrakcyjny i nowoczesny sposób 

Przy planowaniu projektu ważne są: 

 Zabawa (Entertainment) – questing to dobra zabawa dla każdego, wiek nie ma tu znaczenia 

 Emocje (Emotions) – dobry quest pozwala uczestnikowi poczuć klimat czasów/miejsca, którego 

dotyczy. Pobudza wyobraźnię, ciekawość. 

 Edukacja (Education) – quest przekazuje wiedzę na różne tematy. Przemyca informacje, zwraca 

uwagę na szczegóły związane z tematem questu. Sprawia, że uczymy się przez działanie 

 Zaangażowanie (Engagement) – angażuje chętnych do tworzenia questów, do poszukiwań 
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i przekazania wiedzy w przyjemny sposób 

Quest to w skrócie rodzaj turystyki z zagadkami. Forma ta skierowana jest do każdego, bez względu na 

wiek. Quest zwykle drukowany jest w formie ulotki na kartce A4, którą można otrzymać w 

miejscowości, gdzie jest umiejscowiony, lub na stronie internetowej miejscowości, stowarzyszenia. 

Kartę po pobraniu można wydrukować w dowolnej ilości. Questy są darmowe, jednak zdarza się, że ich 

trasa przebiega przez miejsce, gdzie pobierana jest drobna opłata wstępu (np. muzeum). Taką 

informację należy umieścić na ulotce. Quest może (choć nie musi) mieć formę wierszowanej opowieści 

z zagadkami, które można rozwiązać dzięki uważnemu czytaniu treści i podążaniu za opisaną fabułą. 

Przejście questu powinno trwać ok. 50 minut, a po zebraniu wszystkich odpowiedzi (które poszerzają 

naszą wiedzę na temat miejsca, w którym się znajdujemy) odnajdujemy skarb – najczęściej pieczęć, 

którą możemy przybić na końcu ulotki. 

Questy możemy podzielić według: 

 tematyki, np. przyrodnicze 

 sposobu przemieszczania się, np. piesze, rowerowe 

 trudności – brane są pod uwagę są m.in. wiek odbiorcy 

 czasu trwania 

Wyróżnić także można questy: 

 z mapą – oprócz tekstu znajduje się w queście mapa 

 bez mapy – nie ma w nim mapy, opiera się na tekście, zagadkach 

 tekstowe – polegające na zbieraniu wyrazów, liter, które później dają hasło  

 obrazkowe – polegają na tropieniu zdjęć, obrazków 

Bardzo często typy te są ze sobą łączone w celu uatrakcyjnienia questu. 

Można opracować quest promujący wybrany zabytek, miejscowość, wybitną postać, zjawisko lub 

ważne wydarzenie z przeszłości. Powyższy projekt można zrealizować we współpracy z innymi 

instytucjami funkcjonującymi na terenie Gminy. 

 

Promocja i organizacja wolontariatu dla różnych grup wiekowych 

 Rekrutacja wolontariuszy (młodzież, dorośli, seniorzy), rozpoznawanie ich potrzeb i możliwości 

oraz angażowanie w różne działania biblioteki w taki sposób, by sprzyjało to ich rozwojowi.  

 Promowanie wolontariatu jako formy aktywizacji mieszkańców, możliwości spędzania czasu 

w sposób pożyteczny dla społeczności i dla nich samych, a także jako formy zdobywania 

doświadczeń ważnych z punktu widzenia ich obecnej lub przyszłej pracy zawodowej i edukacji. 
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 Pośrednictwo w znajdowaniu wolontariuszy dla innych grup, organizacji i instytucji lokalnych. 

 Utworzenie CENTRUM  WOLONTARIATU 

 Zorganizowanie konkursu na nazwę Centrum Wolontariatu 

POCZYTAM  CI… 

Projekt mający na celu czytanie książek przez wolontariuszy w bibliotece dzieciom, które jeszcze nie 

potrafią samodzielnie czytać ( 2 spotkania w miesiącu) oraz w domu osobom starszym, które nie 

potrafią już czytać samodzielnie. 

 

Integracja społeczna grup nie w pełni uczestniczących w życiu wspólnoty lokalnej 

 • Różne aktywności (spotkania, warsztaty, wycieczki) podejmowane z myślą o integracji społecznej 

skierowanych zwłaszcza do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, o niskich dochodach itp.  

• Biblioteka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazdy dla wózków, dostęp do 

katalogów, miejsce w czytelni dla osób na wózkach, ułatwienia dla osób niedowidzących itp. 

• Dostosowanie zbiorów do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących 

Ponieważ biblioteki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, chciałabym kontynuować akcję 

„KSIĄŻKA NA TELEFON”. Osoby chore, starsze i niepełnosprawne mogą wypożyczyć wybrane 

książki za pośrednictwem telefonu (e-mail, sms). Wybrana pozycja zostanie za darmo dostarczona 

do domu czytelnika np. przez wolontariuszy, którzy mogą poświęcić również swój czas na 

czytanie zamówionej książki, na rozmowę. 

 

WIRTUALNE WERNISAŻE 

Projekt polegający na stworzeniu możliwości dostępu do wystaw odbywających się w bibliotece za 

pośrednictwem Internetu.  W "Wirtualnych wernisażach" znajdować się będą galerie zdjęć obiektów 

i ich reprodukcji prezentowanych podczas wystaw rzeczywistych, materiały źródłowe i historyczne 

towarzyszące wystawom, a także fotorelacje z wystaw opatrzone komentarzem. 

5.Biblioterapia BIBLIOTERAPIA to forma leczenia lub terapeutycznego wsparcia z użyciem odpowiednio 

wyselekcjonowanej literatury. Stanowi narzędzie pracy pomocne w medycynie, psychiatrii, 

pedagogice. Może także wspierać osobisty rozwój jednostki. 

Biblioterapia to dział arteterapii. W biblioterapii podstawowym narzędziem komunikacji jest literatura. 

Pracy terapeutycznej z dziećmi – bajkoterapii – służą bajki. Biblioterapia to rodzaj terapii zajęciowej, 

która polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych fragmentów literatury, a następnie 
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przepracowywaniu tematu pod kątem potrzeb uczestników zajęć. Działaniem biblioterapeutycznym 

mogą być objęte osoby: 

dotknięte chorobami i zaburzeniami psychicznymi, 

leczące się z uzależnień (np. alkoholizmu), 

borykające się z trudnymi do rozwiązania problemami, 

nieradzące sobie w codziennych, życiowych sytuacjach (np. osoby niepełnosprawne), 

pragnące rozwinąć swoje psychiczne zasoby. 

Leczenie poprzez literaturę może służyć celom terapeutyczno-rehabilitacyjnym – udzieleniu 

psychicznego wsparcia, wzmocnieniu wiary w siebie i własne możliwości, redukcji stresu, lęku, 

zwalczeniu poczucia osamotnienia, niezrozumienia czy izolacji społecznej. Biblioterapia pełni też 

funkcję dydaktyczną – rozbudza wyobraźnię i procesy poznawcze, skłania do autorefleksji, 

analizowania własnych wyborów, kształtuje postawy moralne. Z zajęć biblioterapeutycznych można 

korzystać w celach profilaktycznych – pomagają one budować pozytywny obraz siebie i świata, 

utrzymać równowagę emocjonalną, kreatywnie wypełniać wolny czas. 

 

Nad procesem terapeutycznym czuwa biblioterapeuta, którego rolą jest zdiagnozowanie potrzeb 

uczestników i dobór literatury pod ich kątem. Osoba taka powinna nie tylko mieć rozległą wiedzę na 

temat książek biblioterapeutycznych i technik ich praktycznego wykorzystania, ale też cechować się 

wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Do prowadzenia biblioterapii przygotowują kursy 

organizowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. 

Biblioterapia dla dorosłych 

Biblioterapia służąca celom rozwojowym adresowana jest zarówno do osób borykających się 

z istotnymi problemami (np. utrata pracy), jak i chętnych do pogłębiania wrażliwości, rozwijania 

wyobraźni. Wykorzystuje się głównie literaturę, która przedstawia wybrane problemy i możliwe 

schematy ich rozwiązań. 

 

W terapii osób z problemami emocjonalnymi czy behawioralnymi stosuje się teksty, które ułatwiają 

wgląd w samego siebie. Doświadczając identyfikacji z bohaterami, uczestnicy sesji mogą lepiej 

zrozumieć swoje przeżycia, zredukować napięcie emocjonalne, a także znaleźć siłę i inspirację do 

zmiany swojej sytuacji psychicznej. 

 

Bajkoterapia – cele biblioterapii dla dzieci 
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Bajkoterapia to metoda terapii i profilaktyki problemów emocjonalnych u dzieci w wieku od lat 4 do 9. 

Wykorzystywane są w niej bajki terapeutyczne – napisane specjalnie na potrzeby arteterapii dla 

najmłodszych. Dotyczą one konkretnych problemów do przepracowania, np. rozwodu rodziców, 

nieśmiałości w grupie rówieśników, lęku związanego z pójściem do szkoły, niechęci do sprzątania po 

sobie itd. Uczestnicząc w bajkoterapii, dziecko często nieświadomie przyswaja sobie przedstawione 

historie, dzięki czemu zyskuje lepsze zrozumienie rzeczywistości, uczy się samodzielnie rozwiązywać 

problemy, radzić sobie z negatywnymi emocjami, buduje swoje poczucie wartości. 
 

7.Tutoring, coaching, mentoring 
 

Praca bibliotekarza ma wiele wspólnego z pracą nauczyciela, nawet jeśli nie jest to biblioteka szkolna. 

Bibliotekarz, podobnie jak nauczyciel, pełni rolę  przewodnika nie tylko po regałach bibliotecznych, ale 

doradzając swoim czytelnikom, co wprost pokrywa się z zadaniami tutora - osoby, która pomaga, 

wspiera, przeprowadza ucznia bezpiecznie przez egzaminy, czy mentora, służącego swoim 

doświadczeniem niezależnie od hierarchii służbowej. Mentor udziela rad i wspiera osobę mniej 

doświadczoną w osiąganiu celu, będąc wzorem do naśladowania. Bibliotekarz często też cieszy się 

 autorytetem humanisty, co pozwala pełnić tę rolę. Coach, natomiast, jako doradca nakierowuje na 

rozwiązanie problemu, skłaniając do refleksji zadając trafne pytania. Bibliotekarz też to czyni, chcąc 

dobrze poznać nasze potrzeby. Takie aktywności wymagają indywidualnego podejścia, a relacje jeden 

na jeden, z którymi w bibliotece często mamy do czynienia sprzyjają takim działaniom.  

 

Coaching, mentoring i tutoring – w obszarze edukacyjnym są terminami do siebie bardzo 

zbliżonymi, czasami są używane wymiennie lub łącznie. To ostatnie podejście wydaje się najtrafniejsze 

dla określenia funkcji bibliotekarza. Często jest on doradcą i przewodnikiem, a jeśli tylko ma 

możliwość ciągłego kontaktu z czytelnikiem, może też stać się tutorem. Kto z nas korzystając 

z biblioteki nie prosił o pomoc bibliotekarza? Czy pisząc jakąś pracę nie szukał doradztwa w kwestiach 

źródeł, poprawnych zapisów bibliograficznych, czy znalezienia publikacji, które pomogą nam zdobyć 

wiedzę na jakiś temat, czyli inaczej mówiąc rozwijać swoją wiedzę, czy umiejętności. A to przecież 

rola przywołanych w tytule zadania mentora, tutora czy coacha. 

Doświadczenie bibliotekarza, znawcy „księgozbioru” jest niezbędne w tutoringu,  którego 

podstawowym celem jest udzielenie swoistego instruktarzu, przy jednoczesnym zachowaniu dużej 

samodzielności drugiej strony. Nie wymaga to tak ścisłych relacji jak w mentoringu (mistrz – uczeń), 

jest jednak swoistą formą opieki, nadzoru nad przebiegiem działań ucznia. Taka relacja może 

zaspokajać potrzeby czytelnika choćby w zakresie opanowania sztuki wyszukiwania potrzebnych 
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źródeł i poruszania się w przestrzeni bibliotecznej, zarówno cyfrowej, jak i tradycyjnej. 

Coaching natomiast jest realizowany m.in. wtedy, gdy bibliotekarz nie jest ekspertem w danej 

dziedzinie, nie musi znać się np. na mechatronice, czy nanotechnologii, ale wspomaga czytelnika 

poprzez zadawanie pytań, które mają nakierować odbiorcę na rozwiązanie problemu. To czytelnik jest 

ekspertem w wybranej dziedzinie, a bibliotekarz wykorzystuje tę wiedzę, by pomóc mu określić cele, 

do których ma zmierzać czytelnik. Przytoczone powyżej przykłady, potwierdzają tezę, że w pracy 

bibliotekarza można wskazać obszary zbieżne z działaniami coacha, tutora czy mentora.  

 

Cel strategiczny 3. Współpraca – interdyscyplinarność w działaniu. 

  

Cele operacyjne Kierunki działań 

1. Partnerstwa lokalne. 
 

W małych społecznościach żadna instytucja czy organizacja nie ma zasobów wystarczających do tego, 

by samodzielnie realizować bardziej złożone działania. Współpraca jest więc czymś naturalnym, 

wzmacniającym potencjał wszystkich partnerów i umożliwiającym podnoszenie jakości usług 

świadczonych mieszkańcom. Partnerstwa to także forma budowania kapitału społecznego wspólnoty 

lokalnej.  

 

 Biblioteka – kierując się dobrem społeczności – dba o dobre relacje z innymi lokalnymi 

organizacjami i instytucjami, grupami nieformalnymi, liderami, a także przedsiębiorcami. 

Wspólna realizacja działań może odbywać się zarówno w ramach współpracy nieformalnej, jak 

i w postaci bardziej sformalizowanych partnerstw, działających w oparciu o podpisane przez 

wszystkich dokumenty.  

 Innym pomysłem na formalizację współpracy osób skupionych wokół biblioteki jest 

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA, dzięki któremu biblioteka poszerza swoje możliwości 

działania. Stowarzyszenie rozszerza możliwości pozyskania środków zewnętrznych 

 Istotnym wzmocnieniem potencjału biblioteki jest też współpraca z wolontariuszami. 

Biblioteki w małych społecznościach nie mają zazwyczaj wystarczającej liczby pracowników, 

by wszystkie działania realizować samodzielnie. Ponadto angażowanie wolontariuszy może też 

być dla nich samych doskonałą okazją do rozwoju. 

3. Udział w akcjach charytatywnych  
 

1. Udział w akcji „Szlachetna paczka” 
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    na rzecz środowiska lokalnego 2. Organizowanie akcji pomocowych na rzecz rodzin w trudnej sytuacji. 

3. Kontynuowanie przedsięwzięć: 

 „Pomaganie jest fajne” – zbiórka plastikowych nakrętek na dany cel…  

   Akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów – zbiórka zużytych telefonów komórkowych, 

kluczy, dewocjonaliów z przeznaczeniem na chleb dla głodnych, lekarstwa dla chorych 

w krajach misyjnych. 

 Biuro Św. Mikołaja – zbiórka artykułów codziennego użytku dla potrzebujących mieszkańców 

powiatu mikołowskiego. 
 

 

Cel strategiczny 4.  Promocja Biblioteki 

Cele operacyjne Kierunki działań 

1. Efektywna komunikacja  
 

Biblioteka informuje mieszkańców i partnerów o swoich planach i działaniach, zachęcając ich do 

wyrażania opinii. Komunikacja odbywa się zarówno w formach bezpośrednich (np. spotkania 

z użytkownikami, powoływanie ciał doradczych złożonych z mieszkańców, pytanie o opinie osoby 

odwiedzające bibliotekę itp.), jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej, blogów i innych mediów 

społecznościowych. Standardowym narzędziem komunikacji jest funkcjonalna i stale aktualizowana 

strona internetowa Biblioteki. Biblioteka jest dobrze oznakowana zarówno w przestrzeni publicznej 

(wiadomo, jak do niej trafić, w jakich godzinach jest otwarta), jak i wewnątrz (wyraźnie i estetycznie 

oznakowane działy, dobrze widoczne informacje o nowościach itp.). 

Biblioteka promuje swoje usługi starając się stale pozyskiwać nowych użytkowników.  

2.Kreowanie pozytywnego wizerunku 

placówki w środowisku 

Promocja Biblioteki w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nabiera coraz większego 

znaczenia. Kształtowanie dobrego wizerunku placówki w środowisku, pozytywna współpraca 

ze środowiskiem lokalnym i mediami stanowi ważny cel strategiczny funkcjonowania instytucji.  

W szczególności kreowanie pozytywnego wizerunku placówki polegało będzie na: 
 

1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez pracowników Biblioteki. 

2. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

3. Systematyczna aktualizacja strony internetowej Biblioteki.  

4. Prowadzenie działań promocyjno-menadżerskich: opracowanie ulotek/folderów promującego 



 38 

działalność Biblioteki, promowanie podejmowanych działań w mediach lokalnych. 

5. Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia Biblioteki. 

6. Udział w imprezach, konkursach organizowanych na terenie powiatu, województwa i kraju.  

7. Pielęgnowanie tradycji Biblioteki. 

8. Współpraca i interdyscyplinarność w działaniu. 

Podejmę działania, aby móc reprezentować Bibliotekę zarówno w najbliższym otoczeniu, jak w całej 

gminie, powiecie i województwie. Będziemy organizować i brać udział w festynach, happeningach 

kulturalnych i tematycznych. Biblioteka powinna być pozytywnie rozpoznawana w środowisku 

lokalnym.  
 

2. Rzecznictwo 

 

 

 

 

Biblioteka informuje mieszkańców i partnerów, zwłaszcza władze lokalne, poprzez jakie działania 

odpowiada na ważne potrzeby społeczności i jak efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby 

(w szczególności środki publiczne). W ten sposób stara się wyjaśniać potrzebę przeznaczania 

środków na działalność biblioteki i zapewniać stabilność finansową. Ponadto biblioteka aktywnie 

współkształtuje lokalne strategie  tak, aby uwzględniały rolę biblioteki w realizowaniu np. potrzeb 

wspólnoty związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego. Na potrzeby m.in. rzecznictwa 

biblioteka zbiera dane na temat efektów swoich działań i potrafi je skutecznie wykorzystywać 

wspierając działania komunikacyjne. 
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EWALUACJA KONCEPCJI 

  

1. Koncepcja będzie dostępna dla pracowników i mieszkańców Gminy Wyry na stronie 

internetowej Biblioteki oraz w siedzibie Bibliotek;  

2. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnej nowelizacji, modyfikacji 

koncepcji; 

3. Osoby zainteresowane mogą wyrazić swoje opinie, uwagi oraz zgłosić propozycje  

działań, potrzeb korzystając z ankiety  (załącznik 1). Ankieta będzie dostępna na stronie 

internetowej  Biblioteki oraz w wersji papierowej w siedzibie Biblioteki. 
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Podsumowanie 

 

Atutem Gminnej Biblioteki Publiczna w Wyrach jest dotychczasowe wzorowe 

zarządzanie instytucją. Stanowi to doskonałą podstawę do podnoszenia jakości 

funkcjonowania jednostki. Zastane zasoby, zarówno majątkowe jak i kadrowe, pozwalają 

pozytywnie patrzeć w przyszłość. Interdyscyplinarne podejście do zadań ułatwi współpracę 

mieszkańców z personelem biblioteki, ale również bezpośrednio wpłynie na jeszcze większe 

zintegrowanie placówki z środowiskiem. Wykwalifikowana kadra utrzymuje wysoki poziom 

pracy, co pozwala na ustawiczny rozwój instytucji.  

 

Aby świadomie kształtować przyszłość kultury potrzebna jest nam zarówno 

znajomość naszej historii i tradycji, jak i jasnej wizji celu, do którego chcemy dążyć. Planując 

naszą pracę powinniśmy sobie stale odpowiadać na pytania: dokąd zmierzamy, jakie są nasze 

atuty, jakie słabości, co jest dla nas istotne, jaki obraz chcemy przekazać otoczeniu?   

 

Koncepcja pracy biblioteki nie jest sztywnym, formalistycznym dokumentem – 

chciałbym, aby pomagała w kreatywnym i wizjonerskim podążaniu w przyszłość, aby 

SŁUŻYŁA całej społeczności.  

 

Cele, które wyznaczyłam sobie do realizacji są ambitne i stanowią swego rodzaju 

wyzwanie.  

 

„Kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu” – zamierzam szukać sposobów 

na coraz bardziej efektywne funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. 
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Załącznik 1 

  

Szanowni Państwo,  

za pośrednictwem niniejszej ankiety pragniemy uzyskać Państwa opinię na temat 

Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach                   

na lata 2019 - 2025, a uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszego podnoszenia 

jakości zarządzania placówką.  

 

1. Czy znają Państwo „Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyrach na lata 2019 - 2025”, zwaną dalej Koncepcją?  

  Tak  

  Nie  

2. W jaki sposób zapoznali się Państwo z informacjami zawartymi w Koncepcji?: 

  informacje pozyskane od pracownika Biblioteki 

  informacje pozyskane ze strony internetowej Biblioteki 

  w inny sposób ………………………………………………………………………  

3. Czy akceptują Państwo Koncepcję ?  

  TAK  

   NIE  

Jeśli nie, to dlaczego ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……  

4. Czy mają Państwo jakieś propozycje dotyczące wzbogacenia Koncepcji? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Dodatkowe Państwa uwagi: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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