
 

 

Ośrodek Kultury i Biblioteki - Gminna 
Biblioteka Publiczna w Moszczenicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan rozwoju biblioteki                         
na lata 2014-2016 



Ośrodek Kultury i Biblioteki – Biblioteka Publiczna w Moszczenicy 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014-2016 

 

 

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

 

I. Wizytówka biblioteki 

 

Gmina Moszczenica jest małą gminą w woj. małopolskim. Zamieszkuje ją 4950 mieszkańców, 
a jej powierzchnia wynosi 3760 ha. Składa się tylko z dwóch sołectw. Jest typową gminą 
rolniczą. Gospodarstwa są bardzo rozdrobnione i są podstawowym źródłem utrzymania. Na 
terenie gminy działa jedna instytucja kultury pod nazwą :Ośrodek Kultury i Biblioteki z 
siedzibą w Moszczenicy, w którego strukturze funkcjonują dwie biblioteki: w Moszczenicy i w 
Staszkówce. Obie placówki znajdują się w centrum miejscowości i mieszczą się w budynkach 
zajmowanych uprzednio przez szkoły. Obecnie OKiB zatrudnia 5 osób (3 1/2 etatu). Z usług 
bibliotek korzysta rocznie ok. 900 użytkowników. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 28 tys. 
woluminów i ma charakter uniwersalny. Dotychczasowa działalność OKiB to zadania 
dotyczące organizacji różnego typu przedsięwzięć kulturalnych : wystaw, festynów, spotkań 
autorskich, konkursów. OKiB stara się przyciągać do siebie zarówno dzieci, młodzież, jak i 
osoby starsze skupione w Klubie Złotej Jesieni.  Ośrodek pełni rolę koordynatora wszelkich 
działań związanych z krzewieniem kultury oraz z zachowaniem tożsamości regionalnej 
mieszkańców gminy. 

 

Zachęcamy do kontaktu: 

 

Ośrodek Kultury i Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna 

Moszczenica  246, 38-321 Moszczenica 

Danuta Luboch 

Email: lubochd@wp.pl, biblioteka-moszczenica@o2.pl 

Telefon: 183541044 
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II. Potencjał biblioteki 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

- dobra lokalizacja bibliotek, (centrum wsi, 
sąsiedztwo Urzędu Gminy, szkół, 
przedszkoli, parafii), -lokal biblioteki głównej 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych,  
- mocny zespół (dobra współpraca, 
wykształcenie kierunkowe pracowników), - 
nowy, dobry sprzęt elektroniczny, - 
darmowy dostęp do Internetu w obu 
placówkach,  - dobra jakość księgozbioru 
dostosowanego do różnych grup 
wiekowych, - możliwość zdalnego 
zamawiania książek, - współpraca ze 
środowiskiem (KGW, OSP, LKS, przedszkola, 
szkoły), - kreatywny i otwarty na zmiany 
personel, chętny do podnoszenia swoich 
kwalifikacji - pozytywny wizerunek biblioteki 
w opinii użytkowników oraz organów 
nadzorujących 

- mała odsada kadrowa, - brak 
administratora sieci komputerowych, brak 
informatyka, - ciasne pomieszczenia, - brak 
strony internetowej placówki, - przestarzałe 
meble, - niedostateczne środki finansowe, - 
mała ilość szkoleń, - brak miejsca na 
wystawy i ekspozycje, - za słaba promocja 
działań prowadzonych przez bibliotekę, - 
brak doświadczenia w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych krajowych i 
unijnych, - brak w ofercie wypożyczeń 
zbiorów audiowizualnych i multimediów 

Szanse Zagrożenia 

- poszerzenie oferty o nośniki elektroniczne, 
- powołanie stowarzyszenia działającego na 
rzecz środowiska lokalnego w tym kultury, - 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, - 

-zmiana władz samorządowych oraz brak 
akceptacji z ich strony  dla działań placówki, 
- kryzys gospodarczy ogólnokrajowy, - 
połączenie z innymi instytucjami z terenu 
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powstanie  samodzielnego budynku dla 
biblioteki w Staszkówce  - zwiększenie 
etatów  - promocja instytucji  przez dużą 
ilość organizowanych imprez - nabycie 
umiejętności pozyskiwania sponsorów, - 
udział w programach kierowanych do 
bibliotek (np. Program Rozwoju bibliotek), - 
projekty unijne szansą na finansowanie 
działań, 

gminy, - zmniejszanie się liczby 
mieszkańców naszej gminy, - brak szans na 
zwiększenie dotacji dla instytucji kultury ze 
względu na realizację przez gminę innych 
kosztownych projektów typu wodociągi , 
infrastruktura drogowa, - wypieranie 
czytelnictwa poprzez inne sposoby 
spędzania wolnego czasu np. TV, Internet, - 
zmiana gustów użytkowników bibliotek, - 
konsumpcjonizm , małe zainteresowanie 
kulturą, - zbyt skąpe środki finansowe, które 
powodują, że biblioteka nie może sprostać 
oczekiwaniom czytelników 

 

Potencjał biblioteki 

 

Biblioteki publiczne działające w strukturach Ośrodka Kultury w Moszczenicy są instytucjami 
kultury wpisanymi od wielu już lat w świadomość społeczności lokalnej. Początki ich istnienia 
sięgają lat 50 - tych ubiegłego wieku. W swej długiej historii biblioteka przechodziła wiele 
zmian organizacyjnych oraz miejsc funkcjonowania. W chwili obecnej swoją działalność 
prowadzi w strukturach OKiB. Obie biblioteki zlokalizowane są w centrach miejscowości, w 
budynkach wcześniej zajmowanych przez szkoły. Są dobrze zaopatrzone w sprzęt 
komputerowy i multimedialny. Zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu, możliwość 
wykonywania kserokopii. Gorzej jest z salami do spotkań, wystaw. W Moszczenicy 
posiadamy jedną salę wielofunkcyjną. Wykorzystywana jest na co dzień na szkolenia, próby 
zespołów, spotkania stałych grup. Filia w Staszkówce oprócz zasadniczego pomieszczenia z 
księgozbiorem posiada niewielka salę wielofunkcyjną, która pełni role kawiarenki 
internetowej, biura sołtysa wsi oraz zaplecza dla pań z KGW.  Biblioteka w Staszkówce 
wymaga gruntownej modernizacji lub zmiany miejsca działalności. Usytuowanie biblioteki w 
Staszkówce tuż obok Zespołu Szkół powoduje, że jest ona bardzo często odwiedzana przez 
najmłodszych. Szczególnie dumni jesteśmy z jakości naszych księgozbiorów. Bibliotekarze 
często w swojej pracy spotykają się z głosami zaskoczonych czytelników, że jakiś konkretny 
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tytuł książki, niedostępny w innej bibliotece znajduje się właśnie u nas. Księgozbiór jest w 
pełni skatalogowany, czytelnik posiada elektroniczną kartę biblioteczną, istnieje możliwość 
zdalnego przeglądania, zamawiania i rezerwowania. Czytelnicy są informowani o 
upływającym terminie zwrotu, mają możliwość zdalnej, samodzielnej prolongaty. Do nowych 
publikacji dołączana jest recenzja ułatwiająca zapoznanie się z treścią publikacji. W każdej 
placówce jest Wi-Fi i komputery do dyspozycji użytkowników. Duży nacisk jest kładziony na 
współpracę z przedszkolami. Dla nich od kilku lat prowadzone są cykliczne lekcje 
biblioteczne, głośne czytanie w przedszkolu, konkursy recytatorskie i artystyczne. Dzięki 
temu zarówno dzieci jak i ich rodzice są częstymi gośćmi bibliotek, co skutkuje wzrostem 
liczby użytkowników wśród tych grup wiekowych. 

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

 

Zasoby lokalne 

 

Ludzie 

 

Grupą  osób,  chętnie współpracujących z bibliotekami , są  niektórzy nauczyciele 
przedszkoli, szkół  podstawowych z terenu  gminy. W związku z tym  partnerami  bibliotek 
są  również wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół . Do osób związanych z 
biblioteką  należą  członkowie Klubu Złotej Jesieni, członkinie kół gospodyń  wiejskich, 
chóru Małopolanie. Stałą  grupę sympatyków naszych bibliotek stanowią  emerytowani 
pracownicy samorządowi,  a także osoby, które odbywał y staże w naszej instytucji z 
ramienia Urzędu Pracy. 
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Zasoby materialne 

 

Nasze biblioteki dobrze zaopatrzone są  w sprzęt multimedialny. Posiadamy wystarczającą  
ilość  komputerów, dostęp do Internetu oraz rzutnik. Gorzej jest z salami do spotkań, 
wystaw . W Moszczenicy posiadamy jedną  salę  wielofunkcyjną . Wykorzystywana jest na 
co dzień  na szkolenia, próby zespołów, spotkania stałych grup. W filii w Staszkówce 
biblioteka oprócz zasadniczego pomieszczenia z księgozbiorem posiada niewielką salę  
wielofunkcyjną , która pełni rolę  kawiarenki internetowej, biura sołtysa wsi oraz zaplecza 
dla pań  z KGW. Jest to bardzo mała salka. Zapleczem dla naszej działalności są  również 
sale będące w posiadaniu szkół  z terenu gminy oraz jednostek OSP. 

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

 

Tak jak w każdej gminie dla nas najistotniejsze znaczenie w hierarchii instytucji lokalnych ma 
urząd Wójta Gminy, Rada Gminy Moszczenica oraz Komisja Oś wiaty, Kultury, Służby 
Zdrowia i Opieki  Społecznej. Jako instytucja kultury posiadamy poparcie niektórych radnych 
i przychylność  władz w osobach wójta gminy, przewodniczących Rady Gminy oraz komisji 
kultury Jednocześnie biblioteka nie należy do priorytetowych instytucji gminnych. Koło 
Gospodyń  Wiejskich - pomoc w organizacji zajęć  i warsztatów dla dzieci i młodzieży 
(kulinarne, bibułkarstwo, lokalne tradycje). OSP - wsparcie przy organizacji imprez, 
prowadzenie kursów pierwszej pomocy. Klub Złotej Jesieni - spotkania w ramach 
współ pracy międzypokoleniowej. Przedszkola - zajęcia biblioteczne, konkursy dla dzieci i 
rodziców. Szkoły - zajęcia artystyczne (taneczne,  rękodzieła, plastyczne). Lokalni 
przedsiębiorcy - na terenie gminy jest ich niewielu. Ich działalność  należy do drobnej 
wytwórczości. Chór - oprawa muzyczna organizowanych uroczystości. Na terenie gminy 
działają  też: Bank Spółdzielczy, Koło Pszczelarzy, GOPS, Caritas, Spółdzielnia Usług 
Rolniczych, Ośrodki zdrowia. Z pomocą  obecnych i potencjalnych partnerów będziemy 
kontynuować nasze działania i podejmować kolejne. 
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Zasoby 

 

OKiB skupia wokół siebie wielu przyjaciół , osób zainteresowanych sprawami  środowiska 
lokalnego, kulturą . Oprócz osób związanych zawodowo z gminą  Moszczenica, możemy 
liczyć  na współpracę z : właścicielami gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, 
lokalnymi twórcami (rzeźbiarstwo, wyroby ze skóry, bibułkarstwo). Proboszczowie parafii, 
którzy mają dobry kontakt ze społeczeństwem  i  duże oddziaływanie na mieszkańców gminy. 
Pozyskać  należałoby wolontariuszy, którzy w wielu działaniach  mogliby nam pomóc. 

 

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

 

Gmina Moszczenica położona jest we wschodniej części woj. małopolskiego, 10 km od 
miasta powiatowego Gorlice. Zajmuje powierzchnię 37,6 km kw. Zamieszkuje ją 4950 
mieszkańców. Gmina liczy tylko dwa sołectwa, należy do najmniejszych w kraju.  Na jej 
terenie działają typowe instytucje: UG, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, poczta, bank, 
Ośrodek Kultury i Biblioteki, małe i sieciowe sklepy oraz nieliczne przedsiębiorstwa 
usługowe. Bezrobocie w powiecie plasuje się na poziomie 13,9% (dane na koniec listopada 
2013). Wśród mieszkańców dużą grupę stanowią emeryci, renciści osoby starsze i 
bezrobotni. W związku z brakiem miejsc pracy młodzi ludzie wyjeżdżają do innych 
miejscowości lub za granicę. Ponadto mieszkańcy mają ograniczony dostęp do szerszej 
kultury. W najbliższej okolicy brak  teatru czy kina.  W celu uzyskania wskazówek mających 
pomóc w poszerzeniu działalności OKiB przeprowadzono badania ankietowe oraz rozmowy 
indywidualne wśród czytelników i potencjalnych użytkowników placówki. Rozprowadzono 
170 ankiet, wypełniono 120 z nich. Rozmowy indywidualne były przeprowadzane podczas 
różnych spotkań nie tylko w bibliotece. Przeprowadzone badania zobrazowały potrzeby 
kulturalne naszych mieszkańców.  Z analizy wynika, że brak strony internetowej placówki jest 
jednym z głównych powodów niedoinformowania społeczeństwa o działaniach 
prowadzonych przez instytucję. Młodzi ludzie chętnie widzieliby nasze działania na portalach 
społecznościowych. Badani wskazywali również na brak konkretnej oferty skierowanej do 
osób starszych, a także do młodych mam i ich dzieci nieobjętych opieka przedszkolną. 
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IV. Misja biblioteki 

 

Misja 

 

Tworzymy lokalne centrum czytelnictwa, wiedzy i aktywności kulturalnej dla mieszkańców 
Gminy Moszczenica. 

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i 
działania 

 

Obszar Informacja i wiedza 

Cel 1 Zwiększenie dostępu do informacji dla mieszkańców Gminy  
Moszczenica o działaniach prowadzonych przez Ośrodek 
Kultury i Biblioteki. 

Działanie 1 Utworzenie strony internetowej Ośrodka Kultury i Biblioteki w 
Moszczenicy. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba dostępu mieszkańców gminy  do bieżącej informacji o 
działaniach  i zasobach Biblioteki i Ośrodka Kultury. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina 

Zasoby potrzebne do Zasoby ludzkie - webmaster, pracownicy, wolontariusze, którzy 
mogliby przygotowywać materiały na stronę. Zasoby techniczne 



Ośrodek Kultury i Biblioteki – Biblioteka Publiczna w Moszczenicy 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014-2016 

 

 

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

realizacji zadania - serwer, domena, komputer, Internet Działanie planujemy 
zrealizować ze środków pozyskanych z Programu Aktywna 
Biblioteka. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Umieszczanie na stronie internetowej informacji o działalności 
typowo bibliotecznej oraz o ofercie kulturalno - rozrywkowej dla 
mieszkańców. Informacja na innych stronach np.  UG i 
prywatnych o nowopowstałej stronie OKiB.  Komputery z 
dostępem do Internetu - będziemy aktualizować stronę za ich 
pośrednictwem, przygotowywać materiały i zdjęcia.  Aparat 
fotograficzny - dokumentacja zdjęciowa podejmowanych 
działań. Oprogramowanie - obróbka zdjęć, przygotowanie 
tekstów w programach biurowych, wykonanie informacji 
(zaproszeń) w programach graficznych. Poczta internetowa - 
wysyłanie informacji do użytkowników. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca września 2014. 

Rezultaty Lepsza promocja działań Biblioteki i Ośrodka 
Kultury(informacje uczestników działań) Poprawa komunikacji 
z mieszkańcami gminy Moszczenica (informacje zwrotne, 
wpisy na stronie www)  Zwiększenie liczby użytkowników 
(licznik odwiedzin). 

Działanie 2 Utworzenie profilu ośrodka na portalu społecznościowym  i 
jego systematyczna obsługa. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba szybkiego kontaktu mieszkańców Gminy z instytucją  
kultury oraz miejsca do  otwartej dyskusji w obszarze kultury. 
Działanie planujemy zrealizować ze środków pozyskanych z 
Programu Aktywna Biblioteka. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina 

Zasoby potrzebne do Zasoby ludzkie -  pracownicy, wolontariusze Zasoby techniczne -  



Zwiększenie liczby użytkowników. Rejestracja np. "polubień".  
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realizacji zadania komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny do 
dokumentacji. Działanie planujemy zrealizować ze środków 
pozyskanych z programu Aktywna Biblioteka. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Umieszczanie na  portalu społecznościowym informacji o 
bieżącej działalności placówki. Komputery z dostępem do 
Internetu - będziemy aktualizować portal  za ich 
pośrednictwem, przygotowywać materiały i zdjęcia.  Aparat 
fotograficzny -  obróbka zdjęć. Przygotowanie tekstów. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca września 2014. 

Rezultaty 

Promocja działań Biblioteki i Ośrodka Kultury  nie tylko na 
terenie gminy. Poprawa komunikacji z mieszkańcami gminy 
Moszczenica (informacje zwrotne, wpisy na portalu). 

Działanie 3 Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów 
bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz 
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych 
mieszkańców na podstawie ich sugestii odnośnie zakupów do 
bibliotek - książek, prasy, audiobooków. Utworzenie skrzynki 
życzeń. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Zaspokajanie potrzeby dostępu do informacji, nowości 
wydawniczych, prasy. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB, księgarze, użytkownicy 
proponujący literaturę do zakupu Zasoby techniczne - lokal, 
sprzęt komputerowy, program komputerowy Działanie 
finansowane ze środków własnych oraz źródeł zewnętrznych. 
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Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Informacje o nabytkach bibliotek  na stronach internetowych ( 
OKiB, UG, na portalu: "w bibliotece.pl",  na portalach 
społecznościowych). 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Praca ciągła 

Rezultaty Zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
dotychczasowych użytkowników biblioteki oraz pozyskanie 
nowych (planowany wzrost o 3%). Nowa forma otwarcia się na 
użytkowników Biblioteki. Wzrost jakości księgozbioru. 

Działanie 4 Poprawa jakości usług świadczonych przez biblioteki poprzez 
opracowanie i udostępnianie zbiorów w programie Sowa. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Łatwiejszy dostęp do informacji o zbiorach bibliotecznych, 
możliwość sprawdzenia stanu swojego konta przez Internet. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina  Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB,  użytkownicy  Zasoby 
techniczne - lokal, sprzęt komputerowy, program komputerowy 
Sowa 2, czytniki kodów Działanie finansowane ze środków 
własnych oraz źródeł zewnętrznych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Sprzęt komputerowy z programem Sowa , strony internetowe. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

praca ciągła 

Rezultaty Szybsza, sprawniejsza obsługa czytelników, poprawa jakości 
pracy bibliotekarzy; uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki; 
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możliwość korzystania przez czytelników z baz danych, zmiana 
sposobu wypożyczania, możliwość  rezerwacji i zamawiania 
książek przez Internet (strona www biblioteki), możliwość 
łatwego przeszukiwania zbiorów biblioteki.  Rezultatem będzie 
funkcjonowanie systemu Sowa z całym jego dobrodziejstwem. 

Obszar Edukacja 

Cel 1 Uruchomienie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej dla 
najmłodszych mieszkańców Gminy Moszczenica oraz ich 
opiekunów. 

Działanie 1 Utworzenie Klubu Mamo, Tato - kolorowa biblioteka na Wasze 
dziecko czeka 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Poczucie wykluczenia matek wychowujących małe  dzieci, 
ograniczone możliwości realizowania własnych potrzeb i 
rozwoju zainteresowań, ograniczone możliwości "wyrwania" się 
z domu, alternatywna oferta spędzania czasu matek i małych 
dzieci służąca zaspokojeniu potrzeb rozwojowych dzieci oraz 
potrzeb społecznych matek. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie -  pracownicy OKiB, pracownicy przedszkoli, 
służby zdrowia  Zasoby techniczne - pomieszczenie, literatura, 
czasopisma, gry edukacyjne, filmy, poczęstunki. Środki 
finansowe pozyskane z organizacji NGO lub Programu Aktywna 
Biblioteka. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Umieszczanie na stronie internetowej informacji o powstaniu 
Klubu . Druk ulotek informacyjnych w oparciu o sprzęt OKiB. - 
przygotowanie zaproszeń imiennych (wykaz matek z dziećmi do 
3 roku życia z wydziału ewidencji ludności gminy) - 
przygotowanie ogólnodostępnych plakatów. Dokumentacja 
fotograficzna. Opracowanie i druk materiałów na spotkania, 



Ośrodek Kultury i Biblioteki – Biblioteka Publiczna w Moszczenicy 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014-2016 

 

 

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

korzystanie przez mamy ze sprzętu komputerowego, gry 
edukacyjne... bajki dla dzieci. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca września 2014. 

Rezultaty Utworzenie nowej oferty dla mieszkańców przez Bibliotekę. 
Zawiązanie grupy mam - integracja młodych matek  (wymiana 
doświadczeń, porady, wymiana zabawek, ubranek dziecięcych, 
wspólne zabawy dla dzieci...)  Wzrost liczby użytkowników  -  
zachęcenie do korzystania z biblioteki, integracja - min. 20 
matek z dziećmi weźmie udział w spotkaniach  - 10 matek i 10 
dzieci zapisze się do biblioteki 

Działanie 2 Zorganizowanie cyklu różnotematycznych spotkań mam i 
dzieci. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Brak miejsca spotkań dla młodych przeważnie niepracujących 
mam, oraz zapewnienia im rozrywki i możliwości poszukiwania 
odpowiedzi na tematy związane z wychowaniem dzieci. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie -  pracownicy OKiB, pedagog, dietetyk, logopeda. 
Dla mam zajęcia, dla dzieci zabawa. Zasoby techniczne - 
pomieszczenie, literatura, czasopisma, gry edukacyjne, filmy, 
poczęstunki. . Środki finansowe pozyskane z organizacji NGO lub 
Programu Aktywna Biblioteka. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Umieszczanie na stronie internetowej oraz portalu 
społecznościowym  informacji o spotkaniach i tematyce zajęć w 
klubie . Dokumentacja fotograficzna spotkań. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca września 2014. 
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Rezultaty Utworzenie oferty edukacyjnej dla rodziców najmłodszych 
dzieci. Wzrost umiejętności wychowawczych osób 
uczestniczących w zajęciach. Twarde: spotkania  2 razy  w 
miesiącu przez 5 miesięcy ilość osób - 10 mam i 10 dzieci 

Działanie 3 Prowadzenie lekcji bibliotecznych i tematycznych 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Wyrobienie nawyku czytania i kontaktu z książką i biblioteką 
oraz poznawanie wartości płynących z czytania u dzieci i 
młodzieży. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB,  dzieci i młodzież z 
miejscowych szkół i przedszkoli, nauczyciele i wychowawcy, 
rodzice Zasoby techniczne - lokal, księgozbiór, sprzęt 
multimedialny, tablica flipchart, materiały plastyczne, plansze 
edukacyjne. Działanie finansowane ze środków własnych i 
pozyskanych grantów. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Tworzenie prezentacji multimedialnych,  wykorzystanie aparatu 
fotograficznego, korzystanie ze stanowisk komputerowych w 
czytelni internetowej (m.in. do obróbki zdjęć fotograficznych), 
wykorzystanie Internetu. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

praca ciągła do 2016 roku - cotygodniowe spotkania w 
przedszkolach - lekcje dla szkól 1 raz na 2 miesiące 

Rezultaty Wyrobienie u dzieci nawyku czytania oraz kontaktu z książką i 
biblioteką, zdobycie przez dzieci nowych umiejętności, 
poszerzenie ich zainteresowań, zwiększenie liczby 
użytkowników w tych grupach wiekowych (ok. 3%). 
Nawiązanie stałej współpracy ze szkołami i pogłębienie 
współpracy z przedszkolami. 

Cel 2 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie 
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wolnym od nauki. 

Działanie 1 Ferie i wakacje z biblioteką. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży  w okresie przerw w nauce. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Skrobot Agata 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB, dzieci, panie z KGW, rodzice. 
Zasoby techniczne - lokal, sprzęt multimedialny, komputery, 
Internet, gry planszowe, materiały  do  prac plastycznych,  
Działanie finansowane ze środków własnych i pozyskanych 
grantów. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych, informacja w prasie 
lokalnej oraz na stronie www biblioteki i UG. Zajęcia 
prowadzone z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, 
Internetu. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Okres ferii i wakacji w latach 2014, 2015, 2016. 

Rezultaty Zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci, zdobycie  
nowych umiejętności, poszerzenie ich zainteresowań oraz 
pozyskanie nowych  użytkowników biblioteki. Tygodniowe 
zajęcia dla dzieci w czasie ferii - dla 15 w Staszkówce i 25 w 
Moszczenicy. Dwutygodniowe zajęcia dla dzieci w czasie 
wakacji  - dla 15 w Staszkówce i 25 w Moszczenicy. Oferta dla 
minimum ilu dzieci 

Obszar Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. 

Cel 1 Aktywizowanie seniorów i osób nieaktywnych zawodowo. 

Działanie 1 "Wiek seniora, zapał juniora "- organizacja cyklicznych spotkań 
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Klubu Seniora oraz wspieranie jego inicjatyw. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba aktywizacji środowiska seniorów. Potrzeba kontaktu 
osób starszych z ludźmi oraz rozwijania ich zainteresowań i 
umiejętności. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Luboch Danuta 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB, seniorzy, młodzież 
gimnazjalna, panie z KGW, policjant, właściciele Muzeum 
Przemysłu Naftowego. Zasoby techniczne - lokal,  Działanie 
finansowane ze środków własnych oraz Programu Aktywna 
Biblioteka. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Informacja na stronie www biblioteki, UG, plakaty, ulotki 
informacyjne, aparat fotograficzny - dokumentacja zdjęciowa, 
sprzęt multimedialny i komputerowy - dostęp do Internetu 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca września 2014. 

Rezultaty Wzrost aktywności i integracja osób starszych. 
Zagospodarowanie im wolnego czasu. Wzmocnienie więzi 
społecznych. Zaangażowanie 30 osób w prowadzone działania. 

Działanie 2 Organizacja  przedsięwzięć mających na celu integrację dzieci, 
KGW i Klubu Seniora  - (np. ferie i wakacje w bibliotece, Dzień 
Babci, dożynki) 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba integracji międzypokoleniowej i budowanie więzi 
społecznych. Potrzeba włączania się w lokalne inicjatywy. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Luboch Danuta 
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Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB, dzieci, seniorzy, panie z KGW, 
rodzice, młodzież. Zasoby techniczne - lokal, sprzęt 
komputerowy i multimedialny, internet, materiały papiernicze i 
plastyczne Działanie finansowane ze środków własnych oraz 
pozyskanych grantów. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, informacje  i relacje na stronach 
internetowych, plakaty. Prowadzenie kalendarza imprez 
kulturalnych w gminie. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Do końca 2016 r. 

Rezultaty Wzmocnienie więzi społecznych i międzypokoleniowych. 
Nawiązanie stałej współpracy z seniorami i KGW. Pozyskanie 
nowych użytkowników biblioteki. 

Obszar Kultura 

Cel 1 Biblioteka jako miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. 
Rozwój i wspieranie aktywności twórczej mieszkańców. 
Promocja lokalnych twórców. 

Działanie 1 ". Ożywienie środowiska czytelniczego skupionego wokół 
biblioteki - Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki "Pod 
świerkiem" 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Zapewnienie atrakcyjnej platformy do spotkań, wymiany opinii 
na temat literatury. Zaspokojenie potrzeby kontaktu z 
twórcami. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Luboch Danuta 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy OKiB,  użytkownicy  Zasoby 
techniczne - lokal, księgozbiór, poczęstunek Działanie 
finansowane ze środków własnych oraz funduszy organizacji 
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NGO. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Informacja na stronie www biblioteki, UG, plakaty, ulotki 
informacyjne, aparat fotograficzny - dokumentacja zdjęciowa, 
poczta internetowa, wysyłanie informacji do użytkowników. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Styczeń - grudzień 2015 r. Spotkanie 1 raz w miesiącu. 

Rezultaty Ożywienie środowiska lokalnego skupionego wokół placówki, 
pozyskanie nowych czytelników, zwiększenie zainteresowanie 
książką oraz biblioteką. 

Działanie 2 Spotkania z lokalnymi twórcami. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, 
odkrywanie w sobie talentów i pasji. Promocja lokalnych 
twórców, budowanie tożsamości regionalnej. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Wałęga Halina Luboch Danuta 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie -  pracownicy, informatyk, lokalni pasjonaci, 
twórcy i hobbyści, Koło Gospodyń Wiejskich, szkoły - przygotują  
oprawę do spotkań - ciacho, wierszyk. Zasoby materialne - lokal, 
sprzęt komputerowy i multimedialny. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Umieszczanie informacji o spotkaniach na stronach 
internetowych OKiB, UG oraz serwisach prywatnych. 
Dokumentowanie spotkań - zdjęcia, filmiki - zamieszczanie ich 
na stronach www. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Czerwiec 2015 - czerwiec 2016 

Rezultaty Promocja biblioteki jako miejsca skupiającego ludzi 
posiadających różnorodne pasje oraz jako instytucji 
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wspierającej takie osoby. Wzrost użytkowników biblioteki. 6 
spotkań w ciągu roku - 20 osób na każdym z nich. 

Działanie 3 "A ja tak potrafię" -  wystawy lokalnych twórców i 
pasjonatów. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które 
działanie odpowiada 

Potrzeba rozwoju  swoich pasji, talentów i zainteresowań. 
Promocji lokalnej twórczości. 

Osoba odpowiedzialna  
za realizację 

Luboch Danuta 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Zasoby ludzkie - pracownicy, lokalni twórcy.  Zasoby materialne 
- pomieszczenie , sztalugi, antyramy, postumenty. 

Sposoby wykorzystania 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Promocja wystaw na lokalnych stronach internetowych, zdjęcia i 
katalogi elektroniczne. Relacje z wystaw, wywiady z twórcami. 

Do kiedy zadanie 
zostanie zrealizowane 

Styczeń 2016 - grudzień 2016 

Rezultaty Wzrost liczby odwiedzających bibliotekę o 3%.   4 wystawy 
promujące  twórców. 

VI. Zarządzanie realizacją planu 

 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece 

 

Plan rozwoju biblioteki jest dokumentem planistycznym, który określa główne kierunki 
działania OKiB do roku 2016. Realizacja strategii, działania merytoryczne oraz pozyskanie 
środków będą wpisywane w coroczne plany biblioteki. Planowane jest wdrażanie stażystów, 
którzy nie brali udziału w pracach nad planem rozwoju biblioteki w działania związane z jego 
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realizację. Za realizację  strategii w latach 2014-2016 odpowiedzialny będzie zespół w 
składzie: Danuta Luboch - dyrektor, Halina Wałęga - starszy bibliotekarz, Agata Skrobot - 
bibliotekarz, Józefa Czajka - główny księgowy. Poza tym Ośrodek Kultury i Biblioteki 
funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez organizatora i działania ujęte w planie nie 
wymagają zmian prawnych i organizacyjnych. 

 

2. Monitoring realizacji planu 

 

Monitoring to proces kontroli realizacji zadań. Będziemy na bieżąco sprawdzać czy plan 
rozwoju realizowany jest zgodnie z przyjętymi założeniami, czy projekty mieszczą się w 
zakładanym czasie i budżecie, oraz czy osiągane są planowane rezultaty. 

 

3. Ewaluacja 

 

Ewaluacja planu prowadzona będzie na zakończenie każdego roku kalendarzowego oraz po 
trzech latach na koniec 2016 r. Będą jej dokonywać pracownicy bibliotek, a wyniki 
przedstawiać dyrektorowi. Jeśli tego wymagać będzie analiza wyników ewaluacji, do planu 
może zostać zastosowana korekta jego założeń. Coroczne podsumowania przeprowadzonych 
działań określą mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia na jakie natchnięto się 
podczas realizacji zadań. 

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 
partnerom 

 

Tekst planu rozwoju zamieszczony zostanie na stronach internetowych OKiB oraz UG. 
Przygotujemy na temat planu ulotki informacyjne, które wyłożymy w OKiB w holu UG, w 
sklepach. 

 



 

 

 

 

 

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. 


