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PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2018

I. Wizytówka biblioteki
Gmina Wielka Wieś położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Obecnie liczba
mieszkańców wynosi ponad 10 tys. (2013 r.) z czego w bibliotece zarejestrowanych jest 1506
czytelników (2013 r). Biblioteka główna jest dostępna dla wszystkich mieszkańców 12
sołectw, a także dla osób z poza gminy jak również dla osób przebywających czasowo na jej
terenie. Obecnie w bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników: w tym 3 pracowników
działalności merytorycznej. Biblioteka oprócz książek dysponuje bogatą kolekcją
audiobooków, edukacyjnych gier planszowych, komiksów. Biblioteka posiada zintegrowany
katalog on-line, który pozwala użytkownikom na bieżąco śledzić zakup nowości
wydawniczych. Czytelnicy mogą zdalnie zamawiać, prolongować oraz rezerwować materiały
biblioteczne. Biblioteka oferuje kartę biblioteczną „Klucz do kultury” uprawniającą do zniżek.
Czytelnicy mają możliwość proponowania zakupu książek poprzez formularz na stronie
internetowej. Do dyspozycji mieszkańców są komputery z bezpłatnym dostępem do
Internetu, mogą także skorzystać z urządzeń wielofunkcyjnych. Biblioteka ma profesjonalną
stronę internetową, profil na Facebooku, które są na bieżąco uzupełniane.

Zachęcamy do kontaktu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś
Joanna Patej
Email: j.patej@wielka-wies.pl, biblioteka@wielka-wies.pl
Telefon: 124191687
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II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki
- stały zakup nowości (książki, audiobooki,
edukacyjne gry planszowe)
- zbiory dostosowane do potrzeb
czytelników
- profesjonalny system biblioteczny
SOWA/MARC21
- zintegrowany katalog on-line dla
wszystkich placówek na terenie gminy
- przejrzysta i aktualna strona internetowa
- profil na portalu społecznościowym
Facebook
- dobrze prosperujące Dyskusyjne Kluby
Książki
- cykliczne artykuły o bieżących
wydarzeniach biblioteki w prasie lokalnej
- nowoczesne wyposażenie biblioteki
- karta biblioteczna uprawniająca do
różnych zniżek
- szeroka oferta zajęć dla dzieci
- nieszablonowi partnerzy biblioteki (Wisła
Kraków S.A., 8-Baza Lotnictwa
Transportowego, ZOO, księgarnia Matras
itp.)

Słabe strony biblioteki
- niewystarczające miejsca parkingowe
- niewystarczające zaplecze lokalowe
(ciasnota)
- brak odpowiednich warunków pracy
(jedno stanowisko komputerowe do
wypożyczania, opracowania
bibliograficznego udostępnianych
materiałów)
- budynek niedostosowany dla osób
niepełnosprawnych
- mała liczba pracowników w stosunku do
potrzeb i organizowanych zajęć
- uboga oferta poza książkowa skierowana
do młodzieży i seniorów
- brak działań ukierunkowanych na
szerzenie kultury ludowej
- brak miejsca na książki i inne dokumenty
życia społecznego
- brak miejsca do prowadzenia zajęć
propagujących czytelnictwo, spotkań
autorskich oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
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- otwartość różnych instytucji na
współpracę z biblioteką
- bezpłatne usługi dostępu do kultury bez
względu na status materialny
- spójny system informacji (logo biblioteki,
oznaczenie placówek)
- system kolorowych działów wdrażany we
wszystkich placówkach
- pozytywne nastawienie pracowników do
wdrażania nowych form pracy
- bezpłatny Internet dla mieszkańców gminy
Szanse

Zagrożenia

- powstający budynek biblioteki ulokowany
w centrum gminy
- zwiększenie miejsca na księgozbiór
- programy i granty dla Instytucji Kultury
- etnografowie O. Kolberg, J. Lachner,
Z. Solarzowa
- pozyskanie instytucji sprzyjających
rozwojowi biblioteki (UJ, Jaskinia
Wierzchowska, Muzeum Etnograficzne
Dwór w Tomaszowicach)
- udział biblioteki w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020
- nowe technologie jako narzędzie
promujące działalność biblioteki
- dostęp do usług bibliotecznych dla osób
niepełnosprawnych
- przygotowanie planu rozwoju biblioteki
- podnoszenie kwalifikacji pracowników
- pozyskanie młodych ludzi do współpracy

- zmiana lokalizacji przyszłej siedziby
biblioteki (przyzwyczajenia mieszkańców)
- nowe technologie (konkurencja na rynku
wolnego czasu)
- zmiana nastawienia samorządu lokalnego
(finansowanie)
- łączenie bibliotek z innymi instytucjami
kultury
- ograniczenie sieci bibliotecznej dla
mieszkańców gminy (likwidacja filii, punktu
bibliotecznego)
- rozproszony układ terytorialny gminy
- brak odpowiednich wzorców dla dzieci
i młodzieży w domu rodzinnym przez co
możliwy spadek czytelnictwa
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Potencjał biblioteki
kompetentni pracownicy (umiejętności znajomość i umiejętność wykorzystania
dziennikarskie, skrupulatność, kreatywność, historii lokalnej do różnorodnych działań
energiczność, innowacyjność)
umiejętność wykorzystania swoich pasji do umiejętności zjednywania ludzi i instytucji,
działań skierowanych do czytelników
partnerów
sprzyjających
rozwojowi
biblioteki
dobra komunikacja między pracownikami, znajomość kultury i orientacja w bieżących
szkołami i władzą samorządową
wydarzeniach kulturalnych
wykorzystanie
nowych
technologii
(zintegrowany katalog on-line, aktualna
strona internetowa biblioteki, profil na
Facebooku)

znajomość dziedzictwa kulturowego

III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne

Ludzie
Pracownicy biblioteki (posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz dużą praktykę
w realizacji różnych przedsięwzięć, cechuje ich entuzjazm, pozytywne nastawienie, są
otwarci na zmiany oraz poszukują i tworzą nowe koncepcje oraz metody pracy. Biorą udział
w szkoleniach, a zdobyte tam cenne wskazówki wykorzystują w realizacji różnych zadań.
Wiedza specjalistyczna, pedagogiczna, którą posiadają podnosi poziom merytoryczny
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realizowanych zadań. Współpracując z innymi instytucjami mają możliwość twórczej
wymiany doświadczeń).
Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy (chętne podejmują współpracę do działań
zainicjowanych przez bibliotekę, angażują nauczycieli, udostępniają bezpłatnie sale).
Teatr Regionalny (partner w wielu przedsięwzięciach związanych głównie z tradycjami
regionalnymi oraz folklorem).
Młodzież i dorośli z Dyskusyjnych Klubów Książki (uczestnicy przyczyniają się do kreowania
pozytywnego wizerunku biblioteki oraz służą pomocą przy organizacji różnych działań).
Pracownicy z Referatu Promocji i Rozwoju Gminy, pracownicy z GOKiS, mieszkańcy gminy
(m.in. fotograf, aktorzy, artyści meksykanie) - pracownicy księgarni Matras, strażacy.

Zasoby materialne
Pomieszczenia biblioteki, szkół i przedszkoli oraz innych instytucji z terenu gminy (np.
świetlice wiejskie) - komputery, dostęp do Internetu, projektor multimedialny, urządzenia
wielofunkcyjne, antyramy do wystaw.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne
Władze samorządowe, przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe, gimnazja , Teatr
Regionalny, Małopolskie Studio Komiksu w Krakowie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie, Gokis , GOPS , OSP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - koła
gospodyń wiejskich, Referat Promocji i Rozwoju Gminy, zaprzyjaźnione biblioteki z powiatu,
partnerzy "Klucza do Kultury", Księgarnia Matras w Modlniczce.

Zasoby
Zasoby Internetu głównie dziedzinowe, pracownicy różnych instytucji angażowani w miarę
potrzeb do konkretnych działań (m.in. komiksiarze), przedstawiciele różnych środowisk
zawodowych, artystycznych, naukowych.
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski
z przeprowadzonych badań
W celu zbadania potrzeb społeczności lokalnej zostały przeprowadzone badania wśród
różnych grup metodą kafeterii. Jedną z grup stanowiła młodzież. Bibliotekarki chciały
dowiedzieć się czy folklor i regionalizm jest atrakcyjny dla tej grupy i czy włączyłaby się do
działania mające na celu zdobywanie wiedzy na ten temat. Przebadano 86 respondentów
z czego 24 osoby nie wykazały zainteresowania kulturą ludową i dziedzictwem regionalnym.
58 osób wyraziło poparcie dla tej inicjatywy natomiast 4 osoby nie miały zdania na ten
temat. Wskazywano również na potrzebę twórczego spędzania czasu. Młodzież zwróciła
potrzebę na brak umiejętności w kwestii wyszukiwania potrzebnych i wiarygodnych
informacji. Potrzeba jest uwarunkowana odrabianiem zadań domowych. Kolejną z badanych
grup byli dorośli. W badaniu udział wzięły 52 osoby. Potrzeby dorosłych wielokrotnie łączyły
się z potrzebami młodzieży. Młodzież chciałaby poznać zwyczaje, legendy, dawne
przypowieści. Potrzeba spotkanie z ciekawymi ludźmi. Potrzeba przełamania stereotypów
dotyczących kultury ludowej, odkrywanie jej w innym wymiarze oraz potrzeba odkrywania
swojego otoczenia. Potrzeba integracji. Potrzeba ekspresji i rozwoju. Młodzież i dorośli
wskazywali na potrzebę zgromadzenia w jednym miejscu informacji na temat działania
gminy. Pojawiła się także potrzeba gromadzenia różnych dokumentów historycznych i zdjęć
związanych z gminą i jej mieszkańcami, które mogłyby być udostępniane zainteresowanym
stronom. Młodzi ludzi wskazali na brak miejsca, w którym gromadzone byłyby poradniki
zawodowe oraz inne materiały dotyczące zatrudnienia. Wskazywano również na brak
spotkań, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli poznać swoje możliwości na rynku pracy.
Wśród badanych byli również rodzice dzieci szkół podstawowych, którzy zwrócili uwagę na
potrzebę szerokiej edukacji czytelniczej.
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IV. Misja biblioteki
Misja
Przyszłość i przeszłość w zasięgu ręki. Z nami każdy może rozwijać wyobraźnię i odkrywać
nowe światy.

V. Obszary
i działania

rozwoju

biblioteki

-

cele

Obszar

Kultura

Cel 1

Zwiększenie wiedzy dotyczącej lokalnego
kulturowego oraz kompetencji kulturowych.

Działanie 1

Przeprowadzenie cyklu zajęć skierowanych do młodzieży
w ramach projektu łączącego kulturę ludową ze sztuką
komiksu i street artem.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Poznanie historii, zwyczajów oraz legend, dawnych przypowieści, obrzędów,
gier i zabaw dawno zapomnianych na ternie gminy. Potrzeba spotkanie
z ciekawymi ludźmi oraz przełamania stereotypów dotyczących kultury
ludowej, odkrywanie jej w innym wymiarze. Potrzeba odkrywania swojego
otoczenia, integracji, ekspresji i rozwoju.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Aleksandra Socha

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

SF Teatr Regionalnyw Krakowie z siedzibą w Modlnicy, Fundacje
pozarządowe, wolontariusze, pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju
w gminie Wielka Wieś, GOKiS (zespoły folklorystyczne), Muzeum
Etnograficzne, Muzeum Historyczne, współpraca ze szkołami, opracowania

dziedzictwa
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etnograficzne, komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran do
prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny, zasoby cyfrowe.
Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Promocja działań w Internecie - strona internetowa biblioteki, profil
społecznościowy Facebook, komunikacja z partnerami za pośrednictwem
poczty e-mail, plakaty, ulotki, informacje w prasie i gminnej telewizji
internetowej.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

IV kwartał 2014 r.

Rezultaty

Zwiększenie znajomość historii, zwyczajów, legend, dawnych
przypowieści, obrzędów, gier i zabaw dawno zapomnianych na
terenie gminy. Zaangażowanie innych podmiotów na rzecz
promocji i rozwoju gminy Wielka Wieś. Zwiększona liczba
wypożyczeń dzieł z zakresu historii, folkloru i kultury.
Przygotowanie do aktywnego i świadomego udziału
w kulturze. Rozbudzenie potrzeby udziału w kulturze.
Rozwijanie pasji i zwiększenie wiedzy. Zwiększenie liczby
wypożyczeń książek związanych z tematyką projektu.

Działanie 2

Zebranie źródeł historycznych dokumentujących lokalną
historię i stworzenie wirtualnego archiwum.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Potrzeba dostępu do materiałów historycznych zebranych ze wszystkich
miejscowości gminy (w tym zachowanych zdjęć i innych dokumentów
w archiwach prywatnych) Potrzeba przekazania wiedzy następnym
pokoleniom. Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego naszej Małej
Ojczyzny.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Joanna Patej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny, urządzenia
wielofunkcyjne (skaner, drukarka), współpraca z Fundacją Ośrodka Karta,
wolontariusze i mieszkańcy gminy, SF Teatr Regionalny, Pracownicy Referatu,
Promocji i Rozwoju Gminy, szkoły z terenu gminy.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych

Digitalizacja dokumentów, zamieszczanie materiałów na stronie
internetowej projektu CATL (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej).
Zamieszczenie linku do CATL na stronie biblioteki, skanowanie dokumentów
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i komunikacyjnych

i ich obróbka.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

IV kwartał 2017 r.

Rezultaty

Aktywizacja środowiska lokalnego, seniorów oraz pasjonatów
historii. Opracowanie i udostępnienie zasobów lokalnego
dziedzictwa
historycznego.
Powszechna
dostępność
opracowanych zasobów związanych z historią społeczności
lokalnej.

Obszar

Wiedza

Cel 1

Dostarczanie użytkownikom łatwo dostępnej, aktualnej
i kompletnej informacji dotyczącej wydarzeń gminy.

Działanie 1

Gromadzenie informacji (artykułów z prasy i laminacja)
o regionie.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Dostęp do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Iwona Kozyra

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Artykuły z czasopism, laminarka, folia do laminacji.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Opracowanie rzeczowe artykułów i stworzenie jednej bazy.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Działanie ciągłe

Rezultaty

Możliwość chronologicznego wyszukiwania poszczególnych
artykułów o regionie. Dostępność archiwalnych artykułów
o regionie (całości treści) na miejscu w bibliotece.

Działanie 2

Tworzenie bibliografii regionalnej (bazy danych).
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Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Dostęp do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Iwona Kozyra

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Komputer, pogram biblioteczny SOWA/MARC21, Internet

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Opracowanie rzeczowe artykułów i stworzenie jednej bazy.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Działanie ciągłe

Rezultaty

Jedna baza danych zawierająca bieżące informacje na temat
gminy. Zwiększona liczba wejść na stronę katalogu bibliografii
regionalnej. Możliwość łatwego wyszukiwania artykułów po
hasłach przedmiotowych.

Obszar

Edukacja

Cel 1

Zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży związanej
z możliwościami, jakie oferuje biblioteka. Popularyzacja
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprawienie wizerunku
książki szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przekonanie dzieci
i młodzieży, że biblioteka jest jedną z ważniejszych przestrzeni
w gminie umożliwiająca bezpłatny dostęp do książki, a przez to
do wiedzy. Uzmysłowienie młodemu pokoleniu, że biblioteka
jest miejscem rozrywki intelektualnej i dobrym miejscem do
spędzania wolnego czasu.

Działanie 1

Organizowanie dla dzieci i młodzieży spotkań autorskich,
spotkań z ciekawymi ludźmi, zajęć edukacyjnych dotyczących
książki, czytelnictwa i ukazujących ciekawą kolekcję biblioteki.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie

Problemy z nauką w szkole wynikające ze słabej techniki czytania i braku
zrozumienia czytanego tekstu. Spadek czytelnictwa wśród młodzieży i dzieci.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2018
odpowiada

Potrzeba spędzenia twórczo wolnego czasu. Wyrównywanie szans
edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Brak dobrych wzorców
przekazywanych przez rodziców, że książka jest jednym z ważniejszych
elementów spędzania wolnego czasu i stanowi wartość bezcenną. Potrzeba
wartościowego spędzania czasu.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Joanna Patej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedszkolami.
Ludzie związani ze światem książek (autorów, ilustratorów oraz innych).
Przyjaciele biblioteki, wolontariusze, komputer z dostępem do Internetu,
projektor multimedialny, strona internetowa biblioteki.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Informacja o bieżących działaniach związanych z popularyzacją czytelnictwa
zamieszczana będzie na stronach internetowych biblioteki, szkół, gminy
Wielka Wieś, profil społecznościowy Facebook. Informacja o nowościach
książkowych za pośrednictwem katalogu on-line, prasy lokalnej.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

IV kwartał 2015 r.

Rezultaty

Wzrost liczby wypożyczanych materiałów bibliotecznych.
Integracja środowiska, twórcze spędzanie wolnego czasu,
rozwój zainteresowań, poszerzenie horyzontów, wzrost
wskaźników czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zmiana
opinii wśród dzieci i młodzieży na temat biblioteki.

Cel 2

Wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu
dotyczących dalszej edukacji i wyboru zawodu.

Działanie 1

Prowadzenie w bibliotece czytelniczo-multimedialnego działu
który będzie gromadził różnego typu zasoby (drukowane,
multimedialne, internetowe) związane z rynkiem pracy.
Promowanie tych zasobów np. w formie tablicy, w Internecie
(np. na stronie biblioteki).

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Trudności w znalezieniu pracy przez młodych ludzi wynikające
z niedopasowania ich kompetencji do wymagań rynku pracy. Potrzeba
podejmowania świadomego wyboru zawodu przyszłości. Potrzeba orientacji

decyzji
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w aktualnej sytuacji i trendach pracy.
Osoba odpowiedzialna za
realizację

Aleksandra Socha

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Wydzielone miejsce na książki i prasę o rynku pracy, tablica ścienna (w celu
wywieszania wydrukowanych materiałów)

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Informacje o dostępnych publikacjach pojawiać się będzie za pośrednictwem
katalogu on-line, lokalnej prasy.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

IV kwartał 2018 r.

Rezultaty

Wzrost kompetencji z rynkiem pracy. Biblioteka postrzegana
będzie przez młodych ludzi jako miejsce nie tylko związane
z wypożyczaniem książek, ale oferująca dostęp do różnorodnej
wiedzy.

Działanie 2

Organizację cyklu warsztatów z doradcą zawodowym i spotkań
z przedstawicielami zawodów i/lub pracodawców dla uczniów
ostatnich i przedostatnich klas szkół gimnazjalnych.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Trudności w znalezieniu pracy przez młodych ludzi wynikające
z niedopasowania ich kompetencji do wymagań rynku pracy. Potrzeba
podejmowania świadomego wyboru zawodu przyszłości oraz orientacji
w aktualnej sytuacji i trendach pracy.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Joanna Patej

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Doradcy zawodowi, przedstawiciele zawodów i pracodawcy, szkoły
gimnazjalne, nauczyciele, komputer, Internet.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Informacja o bieżących działaniach związanych z doradztwem zawodowym
zamieszczane będą na stronach internetowych biblioteki, szkół, profilu
społecznościowym Facebook.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

IV kwartał 2018 r.
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Rezultaty

Wzrost kompetencji związanych z rynkiem pracy. Wzrost
świadomości dotyczącej przyszłości związanej z wyborem
zawodu.

Cel 3

Nauka obsługi katalogu on-line i zwiększenie wiedzy
dotyczącej bezpłatnych zasobów edukacyjnych dostępnych
przez Internet.

Działanie 1

Szkolenia z obsługi katalogu on-line
wyszukiwawczych informacji w Internecie.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Potrzeba wyszukiwania nowości książkowych zakupionych przez bibliotekę za
pośrednictwem katalogu on-line, potrzeba wyszukania pozycji dotyczącej
konkretnego zagadnienia, potrzeba wyszukiwania informacji przydatnych do
odrabiania lekcji.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Aleksandra Socha

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Współpraca ze szkołami, komputer z dostępem do Internetu, projektor
multimedialny, strona internetowa biblioteki.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Indywidualne ćwiczenia w trakcie zajęć z użyciem komputerów i Internetu,
rzutnik.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

II półrocze 2016 r.

Rezultaty

Wzrost umiejętności wyszukiwania w katalogu bibliotecznym,
znajomość podstaw języka informacyjno-wyszukiwawczego
stosowanego przez bibliotekę. Wzrost liczby wypożyczeń za
pośrednictwem katalogu on-line. Wzrost wejść na katalog
on-line.

Działanie 2

Zamieszczenie linków na stronie internetowej biblioteki do
wartościowych stron.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie

Potrzeba wyszukania pozycji dotyczącej konkretnego zagadnienia. Potrzeba
wyszukiwania informacji przydatnych do odrabiania lekcji. Potrzeba

i

możliwości
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odpowiada

spędzania efektywnie wolnego czasu w Internetu.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Osoba, zostanie wyznaczona na początku działania.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Współpraca ze szkołami, komputer z dostępem do Internetu, projektor
multimedialny, strona internetowa biblioteki.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Indywidualne ćwiczenia w trakcie zajęć z użyciem komputerów i Internetu,
rzutnik.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

II półrocze 2014 r.

Rezultaty

Wzrost zainteresowanie kulturą w tym literaturą a także
innymi dziedzinami wiedzy. Wzrost wejść na stronę
internetową biblioteki.

VI. Zarządzanie realizacją planu
1. Zmiany organizacyjne w bibliotece
W 2016 r. zostanie oddana do użytku nowa biblioteka, która będzie się mieścić przy Centrum
Administracyjnym Gminy w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach. Powierzchnia (207,17 m),
która została przeznaczona na działalność biblioteki pozwoli efektywnie wykonywać
działalność statutową i kulturalno-oświatową biblioteki. W nowym budynku do dyspozycji
mieszkańców będzie wypożyczalnia dla dorosłych 52,63 (z wolnym dostępem do półek),
czytelnia dla dorosłych oraz czytelnia komputerowa (23,74), dział dziecięcy (30,06). Działania
zaplanowane w planie rozwoju biblioteki nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych
w funkcjonowaniu biblioteki.
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2. Monitoring realizacji planu
Prowadzona będzie systematyczna ewaluacja z przeprowadzonych działań (wykorzystana
zostanie metoda fokusowa) tak aby dostosować działania do potrzeb mieszkańców
i podnieść jakość przeprowadzonych działań. Po każdym działaniu uczestnicy będą mogli
podzielić się wrażeniami, oczekiwaniami co do realizacji poszczególnych działań. Uzyskane
informacje zwrotne pozwolą na korektę i dostosowanie działań do zmieniających się
okoliczności.

3. Ewaluacja
Nadzór nad całością wykonywanych działań uwzględnionych w planie rozwoju biblioteki
będzie sprawował dyrektor biblioteki. Na koniec każdego roku sporządzone zostanie
sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań. Regularnie zamieszczane będą również
artykuły na stronie internetowej biblioteki oraz gminy Wielka Wieś. Informacje
o poszczególnych działaniach będą się także pojawiać w prasie lokalnej.

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym
i partnerom
Podstawowym narzędziem komunikującym pomiędzy biblioteką, a mieszkańcami będzie
strona internetowa biblioteki, profil na portalu społecznościowym Facebook, prasa lokalna,
strona internetowa Urzędu Gminy oraz tablice ogłoszeń zlokalizowane we wszystkich
miejscowościach gminy. Przygotowana zostanie również projekcja multimedialna z realizacji
poszczególnych działań, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Plan rozwoju biblioteki zamieszczony zostanie również
na stronie internetowej biblioteki. W miejscu dostępnym dla użytkowników zostanie
przygotowana informacja zawierająca misję biblioteki.
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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 email, 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.

