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I. Wizytówka biblioteki
Gmina Staszów - miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej części
województwa świętokrzyskiego, zamieszkała przez ponad 26 tys. mieszkańców.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie działa poprzez trzy agendy w mieście:
Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci oraz pięć filii wiejskich
znajdujących się w największych miejscowościach gminy: Kurozwękach, Koniemłotach,
Sztombergach, Wiśniowej i Wiązownicy Kolonii. Biblioteka zatrudnia 16 pracowników,
w tym 14 na stanowiskach bibliotekarskich. Biblioteką kieruje dyrektor Ewa Cygan.
Staszowska książnica oferuje swoim użytkownikom możliwość skorzystania z bogatej
oferty: zróżnicowanego księgozbioru, w tym literatury regionalnej, stale
powiększanego zbioru audiobooków, bezpłatnego dostępu do Internetu z możliwością
wydruku czarno-białego i kolorowego, skanowania, faksowania i kserowania. Bogato
prezentuje się również oferta zajęć poświęconych upowszechnianiu książki
i czytelnictwa. Zajęcia te w chwili obecnej są kierowane głównie do użytkownika
najmłodszego. Dorośli natomiast mają możliwość uczestniczyć w 3 funkcjonujących
Dyskusyjnych Klubach Książki. W ich ramach odbywają się spotkania autorskie.
Najnowszą formą działalności biblioteki są organizowane i prowadzone warsztaty
komputerowe dla osób w wieku 50+.
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Zachęcamy do kontaktu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
Rynek 1 , 28-200 Staszów
Ewa Cygan
Email: kontakt@biblioteka-staszow.pl – biuro Biblioteki
wypozyczalnia@biblioteka-staszow.pl – Wypożyczalnia dla Dorosłych
czytelnia@biblioteka-staszow.pl – Czytelnia
oddzial@biblioteka-staszow.pl – Oddział dla Dzieci
Telefon: 15 864 30 57 – biuro Biblioteki
15 864 29 77 – Wypożyczalnia dla Dorosłych
15 864 24 35 – Oddział dla Dzieci
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II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT
Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

kadra- dobrze wykształcona i
doświadczona, w stosunku do
użytkownika nastawiona życzliwie i
cierpliwa; lokalizacja-bardzo dobra,
biblioteka znajduje się w samym centrum
miasta (zabytkowy Ratusz w środku
staszowskiego rynku); dobra struktura
organizacyjna; wyposażenie-bogaty,
systematycznie odnawiany księgozbiór,
atrakcyjny dla różnych grup czytelników,
bogate zbiory regionalne, audiobooki;
dobry sprzęt, zwłaszcza drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki
(w tym zapewniające wydruk kolorowy),
fax, skaner; prestiż-współpraca ze
szkołami podstawowymi i przedszkolami,
Staszowskim Ośrodkiem Kultury,
Związkiem Literatów Polskich Oddział
Kielce, trzy działające Dyskusyjne Kluby
Książki (jeden w mieście i dwa w filiach
wiejskich), w ich ramach odbywają się
spotkania autorskie; bezpłatny dostęp

infrastruktura-brak dostępu dla
użytkownika niepełnosprawnego, brak
gruntownego remontu (co, elektryka,
kanalizacja, sanitariaty, dach, zewnętrzna
elewacja budynku), brak miejsca na
przeprowadzanie spotkań autorskich,
lekcji i zajęć bibliotecznych, coraz mniejsza
powierzchnia magazynowa, brak zaplecza
socjalnego; brak wolnego dostępu do
półek; wyposażenie-stare regały
biblioteczne, część komputerów do
wymiany, brak projektora, ekranu,
nagłośnienia; brak automatyzacji
wszystkich procesów bibliotecznych;
prestiż-biblioteka nie jest dostrzegana przy
organizacji niektórych form działalności
społecznej; słaba reklama biblioteki i jej
działalności.
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do Internetu w mieście i filiach wiejskich;
strona internetowa, katalog on-line,
bibliografia powiatu staszowskiego
dostępna on-line; bogata oferta zajęć
skierowana do najmłodszych
użytkowników (zajęcia plastycznomanualne, konkursy plastyczne i literackie,
Wakacje i Ferie z Biblioteką, Spotkania z
historią, zajęcia edukacyjne).
Szanse

Zagrożenia

umiejętność pisania projektów;
umiejętność pozyskiwania sponsorów;
lepsza współpraca ze środowiskiem
lokalnym; szkolenia dla pracowników i
rozwój ich umiejętności; poprawa w
zakresie marketingu i reklamy biblioteki;
pozyskiwanie nowych czytelników poprzez
rozszerzenie usług oferowanych przez
bibliotekę; możliwość uelastycznienia
godzin pracy; poprawa infrastrukturygruntowny remont obiektu, w którym
znajduje się biblioteka, także poprawa
wyposażenia; całkowite
zautomatyzowanie procesów
bibliotecznych.

wzrost wymagań użytkowników-zmiana
ich potrzeb; znowelizowana ustawa o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej; niż demograficzny; brak
modernizacji zabytkowego Ratusza
(siedziba biblioteki), który stanowi
własność gminy; spadek zainteresowania
książką i czytelnictwem w społeczeństwie
na korzyść tzw. nowych mediów; spadek
zainteresowania bezpłatnym dostępem do
Internetu z uwagi na coraz większą
prywatną dostępność do tego medium;
budżet, który starcza "na coraz mniej",
głównie z uwagi na wzrastające opłaty za
media; możliwość destabilizacji finansów
publicznych w kraju i samorządzie.
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Potencjał biblioteki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie jest instytucją kultury wpisaną
od wielu już lat w świadomość społeczności lokalnej. Początki jej istnienia sięgają
pierwszych lat XX w., natomiast swoją działalność staszowska książnica prowadzi
nieprzerwanie od 1947 r. W swej długiej historii biblioteka przechodziła wiele zmian
organizacyjnych a w chwili obecnej swoją działalność prowadzi poprzez 3 agendy
w mieście: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci oraz 5 filii
wiejskich. Biblioteka Główna mieści się w staszowskim, zabytkowym Ratuszu
zlokalizowanym w centrum miasta, 4 filie wiejskie zlokalizowane są w budynkach szkół
podstawowych a jedna w budynku prywatnym. Taka lokalizacja ma swoje zalety
i wady. Największą z zalet tej lokalizacji Biblioteki Głównej jest przebywanie w samym
centrum miasta, natomiast sam budynek, będący obiektem zabytkowym, wymaga
gruntownego remontu, którego brak często utrudnia funkcjonowanie placówki. Z kolei
usytuowanie 4 filii wiejskich w budynkach szkół powoduje, że są one bardzo często
odwiedzane przez najmłodszych co stanowi niewątpliwą zaletę, jednocześnie
stanowiąc pewną barierę dla użytkownika dorosłego. Ponadto lokalizacja filii wiejskich
w szkołach powoduje wiele problemów organizacyjno-prawnych. Biblioteka dysponuje
bogatym księgozbiorem (ponad 138 tys. woluminów), atrakcyjnym dla różnych grup
czytelników. Bibliotekarze często w swojej pracy spotykają się z głosami zaskoczonych
czytelników, że jakiś konkretny tytuł książki, niedostępny w innej bibliotece znajduje
się właśnie u nas. Szczególnie dumni jesteśmy z księgozbioru literatury regionalnej
i powiększającego się zbioru audiobooków. Na uwagę zasługuje także wielkość
prenumeraty prasy. W chwili obecnej prenumerujemy ok. 50 tytułów prasy krajowej
i regionalnej. Biblioteka pełni obowiązki biblioteki powiatowej, dlatego współpraca
z gminnymi bibliotekami z powiatu staszowskiego jest szczególnie ważna. W ramach
tych obowiązków tworzymy bibliografię powiatu staszowskiego, którą udostępniamy
za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.biblioteka-staszow.pl. Uwagi
warta jest coraz bogatsza oferta zajęć edukacyjnych i kulturalnych skierowana do dzieci
i dorosłych - głównie zajęcia plastyczne i warsztaty komputerowe.
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III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne

Ludzie

Grupą osób, która dotychczas chętnie współpracuje z biblioteką, są niektórzy
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta
i gminy. W związku z tym naturalnym partnerem biblioteki są również wychowankowie
przedszkoli i uczniowie szkół. Do osób związanych z biblioteką należą członkowie
Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży "FARMA", pracownicy i wychowankowie
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy. Szczególnie ważni, w ramach współpracy miejscowych instytucji kultury,
są pracownicy Staszowskiego Ośrodka Kultury. Lokalni twórcy - malarze, pisarze, poeci,
miłośnicy historii i tradycji regionalnej to osoby, które w działalności biblioteki
są niezmiernie ważni. Ludzie ci, poprzez swoją obecność w różnych działaniach
prowadzonych przez bibliotekę, zapewniają powodzenie tych działań. Cennymi
osobami są dla nas także członkowie trzech Dyskusyjnych Klubów Książki. Jest wśród
nich Pani Wiceburmistrz. Naszym sąsiadem jest restauracja "Pod Zegarem". Sąsiedztwo
to jest dla biblioteki cenne - właścicielka jest dla nas przychylna i pomocna, m.in. przy
organizacji niektórych spotkań. Stałą grupę sympatyków staszowskiej książnicy
stanowią emerytowani bibliotekarze i nauczyciele a także osoby, które odbywały
w bibliotece staże.
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Zasoby materialne

Z punktu widzenia naszej działalności ważnymi zasobami materialnymi są na pewno
sale Staszowskiego Ośrodka Kultury, który dysponuje także lepszym zapleczem
technicznym i wykwalifikowanym w tym zakresie personelem. Poza tym także sale
restauracji "Pod Zegarem", sale konferencyjne Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa
Powiatowego mogłyby być dostępne i przydatne pod względem organizacji
np. pewnych spotkań. Także sale znajdujące się w szkołach podstawowych
i ponadgimnazjalnych i sale w miejscowym internacie są cennym dla nas zapleczem.
Równie ważny w naszej działalności a istniejący już jest sprzęt. I tak w samej bibliotece
dostępne są: komputery, drukarki, kserokopiarki, fax, skaner. W bibliotece można
także skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

Z ważniejszych instytucji i organizacji istniejących w naszym mieście i całej gminie,
cennych z naszego punktu widzenia należy wymienić: Burmistrza Miasta i Gminy, Radę
Miasta, Starostę, Radę Powiatu, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo powiatowe, Ośrodek
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży "FARMA", Staszowskie Towarzystwo
Kulturalne, Staszowski Ośrodek Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Restaurację "Pod
Zegarem", przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne z terenu miasta
i gminy. Jeśli chodzi o grupy nieformalne a niezwykle cenne w pracy biblioteki
to wymienić należy przede wszystkim lokalnych twórców (malarzy, pisarzy, poetów)
czy szerzej - regionalistów, a także członków trzech działających przy bibliotece
Dyskusyjnych Klubów Książki.
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów wnioski z przeprowadzonych badań

Biblioteka przeprowadziła badania ankietowe w celu zorientowania się
jaki jest jej odbiór w społeczności lokalnej a także czy istnieje zapotrzebowanie
na nowe, świadczone przez nią, usługi. W ankiecie zadano także pytania m.in.
o godziny otwarcia biblioteki, usługi z jakich korzystają dotychczasowi użytkownicy
a także powody, dla których nie korzysta się z oferty bibliotecznej. Na ankietę
odpowiedziało liczne grono nauczycielskie, uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych a także niektórzy dotychczasowi użytkownicy biblioteki.
Spośród niewielkiego grona dotychczasowych użytkowników, biorących udział
w badaniach, wypowiedzieli się uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki.
Są to w większości kobiety będące na emeryturze, nie wyobrażające sobie życia
bez lektury, stałe czytelniczki, które chcą o tej lekturze podyskutować. Biblioteka
w ich odbiorze jest miejscem przyjaznym, dotychczasowa jej oferta jak najbardziej
odpowiada ich potrzebom a godziny otwarcia sprzyjają ich kontaktom czytelniczym.
Pozostali użytkownicy biblioteki, którzy zdecydowali się wziąć udział w ankiecie
to w większości osoby młodsze, uczące się lub pracujące. Dla nich także biblioteka
stanowi miejsce przyjazne, ale chciałyby, aby wzbogacono ofertę biblioteczną
o większą ilość nowości wydawniczych a także unowocześniono pracę biblioteki
poprzez stworzenie komputerowego systemu obsługi użytkowników. W ich opinii
biblioteka spełnia swoją funkcję oferując możliwość skorzystania z bezpłatnego
dostępu do Internetu. Wśród bardzo licznego grona nauczycieli, które zechciało wziąć
udział w ankiecie są osoby korzystające dotychczas z biblioteki jak i takie,
które nie korzystały z jej oferty. Ci pierwsi chcieliby więcej nowości bibliotecznych,
możliwości otwarcia biblioteki w soboty, niewielkiego wydłużenia czasu pracy w dni
powszednie, wzbogacenia oferty poprzez większe zbiory audiobooków, możliwość
wolnego dostępu do półek. Dla części nauczycieli, którzy nie korzystają z usług
biblioteki ta ostatnia nie przedstawia na tyle atrakcyjnej oferty, aby z niej skorzystać.
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Przy czym nie formułują oni tego co trzeba by zmienić po stronie biblioteki,
aby zechcieli z niej skorzystać. Niewielkie sugestie dotyczą jedynie stanu lokalowego
i większej promocji o wydarzeniach odbywających się w bibliotece. Warto dodać,
że nauczyciele biorący udział w ankiecie są pracownikami szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych. Bardzo ważną i liczną grupę uczestników ankiety stanowią
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to grupa najbardziej
zróżnicowana pod względem oczekiwań wobec biblioteki. Są wśród nich użytkownicy
biblioteki jak i osoby, które wręcz przyznają, że kontakt z biblioteką w jakiejkolwiek
formie jej działania ich nie interesuje. Spośród tych zainteresowanych liczne grono
stanowią osoby, które chciałyby zdecydowanego unowocześnienia biblioteki poprzez
stworzenie i uruchomienie automatycznego systemu komputerowego, co wiąże się
m.in. z elektronicznym zamawianiem książek. Jest to grupa, która zainteresowana
jest większą dostępnością do audiobooków. Zwracają oni uwagę również na stan lokalu
bibliotecznego, możliwość wolnego dostępu do półek, którego w obecnej sytuacji
brakuje, większą dostępność do nowości wydawniczych. Na konkretne pytanie
odnoszące się do tego co zmieniliby w dotychczasowej działalności placówki bardzo
często odpowiadają, że nie zmienialiby nic, i że jest dobrze tak jak jest. Co ciekawe
ta grupa osób nie wykazuje zainteresowania inną niż dotychczasowa, pozabiblioteczną
ofertą. Warto dodać, że większość przebadanych przez nas osób docenia miłą
i profesjonalną obsługę użytkownika. W podsumowaniu należy stwierdzić, że w wyniku
badań za najważniejsze potrzeby mieszkańcy gminy Staszów uznali: poprawę
warunków lokalowych, zautomatyzowane procesy biblioteczne, systematycznie
odnawiany księgozbiór i tzw. wolny dostęp do półek.
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IV. Misja i wizja biblioteki
Misja

Biblioteka w Staszowie daje przestrzeń do rozwoju kultury, edukacji i kreatywności
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy.

Wizja

Zamierzamy dostosować pomieszczenia biblioteczne w zabytkowym Ratuszu
do potrzeb różnych grup użytkowników (w tym niepełnosprawnych). Chcemy stworzyć
miejsce do prowadzenia warsztatów plastycznych i komputerowych, zajęć
edukacyjnych, spotkań. Chcemy także poszerzyć ofertę zbiorów bibliotecznych,
głównie o audiobooki, e-booki i literaturę regionalną, jak również unowocześnić
dostępność tych zbiorów poprzez zautomatyzowanie procesów bibliotecznych (m.in.
możliwość składania przez użytkowników zamówień na książki za pośrednictwem
Internetu).
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i
działania
Obszar

Wizerunek Biblioteki

Cel 1

Wzrost atrakcyjności biblioteki wśród społeczności lokalnej
m.in. poprzez posiadanie bogatych zbiorów bibliotecznych,
szerokiej oferty zajęć i funkcjonalnego lokalu.

Działanie 1

Modernizacja wnętrza biblioteki. Działalnie będzie
obejmowało wnętrze biblioteki (powiększenie przestrzeni
bibliotecznej na potrzeby spotkań autorskich, spotkań
Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, czytelni internetowej), zapewnienie wolnego
dostępu do półek, zakup nowoczesnego sprzętu
komputerowego, remont kanalizacji i sanitariatów.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Działanie to odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej,
która została przebadana za pomocą ankiety. Powiększenie
przestrzeni bibliotecznej jest konieczne z uwagi na częste
spotkania z użytkownikami. Są to: spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki, spotkania autorskie, wielość działań związanych
z organizacją spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Coraz więcej osób korzysta również z darmowego dostępu do
komputera i Internetu, dlatego też celowe jest powiększenie
i unowocześnienie sprzętu komputerowego. Jest to także
istotne z uwagi na prowadzenie bezpłatnych warsztatów
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komputerowych dla seniorów. Zatem coraz więcej osób
korzysta z różnych form działalności biblioteki, a więc należy
zapewnić im także możliwość skorzystania z sanitariatów,
stąd konieczność ich remontu. Wielokrotnie czytelnicy
zwracali także uwagę na możliwość wolnego dostępu
do półek i samodzielnego wyboru lektury. Z punktu widzenia
komfortu czytelnika, ale również pracownika biblioteki
jest to potrzeba istotna.
Osoba odpowiedzialna
za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, zasoby lokalowe, czas, ludzie.

Sposoby wykorzystania Składanie wniosków o dotacje, składanie ofert - zamówień na
technologii
potrzebne materiały, promocja poszczególnych działań, m.in.
informacyjnych i
na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka-staszow.pl
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres trzech lat.

Rezultaty

Rezultatem będzie zdecydowanie lepszy wizerunek
biblioteki jako placówki przyjaznej swojemu użytkownikowi,
placówki zapewniającej udział w wielu formach spotkań
z kulturą w dogodnych warunkach.
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Działanie 2

Wzrost kompetencji kadry bibliotecznej. Działanie będzie
obejmowało
wszystkich
pracowników
biblioteki,
ich umiejętności, predyspozycje do wykonywanej pracy
a także stosunek do użytkownika biblioteki.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzeby społeczności lokalnej są bardzo zróżnicowane,
dlatego też od pracowników biblioteki wymagać należy
różnych umiejętności. Głównie chodzi tu o znajomość
wszechstronnego wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych.
Istnieje
także
zapotrzebowanie na umiejętność prowadzenia dyskusji
z czytelnikami w odniesieniu do poszerzających się działań
związanych z prowadzeniem Dyskusyjnego Klubu Książki.
Szczególnie ważne są umiejętności związane z prowadzeniem
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i poszerzanie oferty
skierowanej do tej grupy użytkowników.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe m.in. na wyjazdy szkoleniowe, sprzęt
komputerowy.

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Wyszukiwanie
ciekawych
ofert
szkoleniowych,
samokształcenie dotyczące umiejętności w korzystaniu z
nowoczesnych technologii informacyjnych, wykorzystywanie
różnych portali skierowanych do bibliotekarzy.

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres trzech lat. Przy
czym należy zauważyć, że to działanie powinno mieć
charakter stały.
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Rezultaty

Rezultatem działania będą nowe, wszechstronne
umiejętności kadry pracowniczej owocujące wieloma
ciekawymi pomysłami na pracę z różnymi grupami
użytkowników.

Działanie 3

Zwiększanie zasobów biblioteki. Działanie będzie
obejmowało stan księgozbioru - jego liczebność,
zróżnicowanie tematyczne, bogactwo w nowości
wydawnicze a także w zbiory multimedialne takie jak:
audiobooki, gry edukacyjne, jego dostępność (wolny dostęp
do półek). Także stan prenumeraty prasy będzie wpisywać
się w to działanie.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Czytająca społeczność lokalna bezustannie potrzebuje
nowości wydawniczych, głównie z zakresu literatury
popularnej - pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Takie
wnioski pojawiły się m.in. po przeprowadzonej przez
bibliotekę ankiecie. Dlatego też coraz więcej środków
finansowych przeznaczanych jest i być powinno
na zaspokajanie tych potrzeb czytelniczych. Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się książki mówione, tzw.
audiobooki, na które zapotrzebowanie wśród czytelników
będzie wzrastać, co wykazały m.in. ankiety. Wzrastać będzie
także zainteresowanie, głównie ze strony dzieci i młodzieży,
grami edukacyjnymi i na tę potrzebę będzie należało
odpowiedzieć. Szczególne zapotrzebowanie istnieje i będzie
istnieć nadal na literaturę regionalną dotyczącą wielu
aspektów życia lokalnego. Wyjątkowe miejsce w polityce
gromadzenia zbiorów powinna zajmować prasa, także
ta lokalna, ciesząca się wyjątkową popularnością wśród
naszych użytkowników.
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Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownik ds. gromadzenia i opracowywania zbiorów

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, odpowiednia wiedza fachowa.

Sposoby wykorzystania Poszerzanie wiedzy o rynku wydawniczym i zakup nowości
technologii
wydawniczych, informowanie o nowościach wydawniczych,
informacyjnych i
także za pośrednictwem strony internetowej biblioteki.
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres trzech lat,
ale powinna mieć charakter stały.

Rezultaty

Rezultatem działania będzie wszechstronny, atrakcyjny dla
różnych grup czytelników, odnowiony księgozbiór, bogaty
także w zbiory multimedialne.

Działanie 4

Nowoczesna biblioteka. Działanie będzie obejmowało sprzęt
komputerowy: nowoczesne zestawy komputerowe,
oprogramowanie (Word, Excell, Corel Draw). Nadal
zapewniony będzie bezpłatny dostęp do Internetu.
W działaniu tym znajdzie sie również zautomatyzowanie
usług bibliotecznych.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzebą społeczności lokalnej jest nadal możliwość
skorzystania z bezpłatnego Internetu a to wiąże się
z posiadaniem przez bibliotekę odpowiedniego sprzętu
komputerowego wyposażonego nie tylko we właściwe
oprogramowanie, ale także w słuchawki, kamerki, drukarki,
skanery. Z uwagi na wielkie zainteresowanie, głównie
starszego pokolenia, uruchomieniem bezpłatnych warsztatów
komputerowych, zasadne jest wzbogacenie placówki
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w nowoczesny sprzęt komputerowy. Także zautomatyzowane
usługi biblioteczne poprawią jakość obsługi użytkownika.
Warto dodać, że te działania zostały wskazane
w przeprowadzonej przez bibliotekę ankiecie jako konieczne.
Osoba odpowiedzialna
za realizację

Informatyk

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, odpowiednie oprogramowanie otrzymane
także z Programu Rozwoju Bibliotek, odpowiednia wiedza
fachowa.

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Zbieranie informacji o ofertach producentów sprzętu
komputerowego, wysyłanie zamówień na potrzebny sprzęt,
automatyzacja procesów bibliotecznych w oparciu
o te technologie. Katalog biblioteki dostępny on-line.

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres trzech lat.

Rezultaty

Rezultatem działania będzie poprawa stanu sprzętu
komputerowego i szybsza informacja o zbiorach
bibliotecznych.

Działanie 5

Informacja – ważny element rozwoju. Działanie będzie
obejmowało szeroko pojętą informację o ofercie biblioteki.
Głównie jednak informacja ta będzie dotyczyć społeczności
lokalnej.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Społeczność lokalna wykazuje ogromne zapotrzebowanie
na informację o sobie samej: o życiu gospodarczym,
politycznym, edukacyjnym, kulturalnym itp. miasta, gminy
i powiatu. Działanie ma na to zapotrzebowanie odpowiedzieć
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głównie poprzez: systematycznie uzupełniany i eksponowany
księgozbiór regionalny, regionalną prasę, tworzenie
bibliografii regionalnej udostępnianej również elektroniczne
a także wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów
niedostępnych w naszej bibliotece. Systematycznie
powiększane będą zbiory specjalne poświęcone regionowi,
np. mapy, foldery, plakaty itp.
Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownik czytelni.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, sprzęt komputerowy, odpowiednia wiedza
fachowa.

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Poszerzanie wiedzy o rynku wydawniczym oferującym
wydawnictwa regionalne poświęcone szeroko pojętej Ziemi
Staszowskiej, zakup regionalnych nowości wydawniczych,
informacja o regionaliach w bibliotece, m.in. za pomocą
strony internetowej biblioteki. Wydawanie folderu,
wizytówek, zakładek, ulotek i plakatów o działalności
biblioteki.

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania zostanie rozłożona na okres trzech lat,
przy czym działanie to powinno mieć charakter stały.

Rezultaty

Rezultatem będzie bogata i szeroko dostępna informacja
o zbiorach i działalności biblioteki.

Obszar

Biblioteka - miejsce rozwoju czytelnictwa

Cel 1

Propagowanie książki i literatury a także wzrost kompetencji
czytelniczych mieszkańców miasta.
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Działanie 1

Dyskusyjny Klub Książki. Działanie będzie oparte
na funkcjonowaniu Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze
będą gromadzić się na kilku, kilkunastu spotkaniach w ciągu
roku i dyskutować o wybranych przez siebie książkach.
Także w ramach wspomnianych klubów organizowane będą
spotkania autorskie z polskimi twórcami pióra. W roku 2013
zamierzamy zorganizować (z okazji Dnia Bibliotekarza)
uroczyste Otwarte Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
na którym omawiać będziemy wraz z zaproszonymi gośćmi
twórczość wybranego współczesnego pisarza polskiego.
Chcemy, aby w tym spotkaniu uczestniczył także ów pisarz.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Wielu aktywnych i ambitnych czytelników biblioteki z chęcią
dyskutuje, i nadal chce to robić, o przeczytanych przez siebie
książkach. Sami czytelnicy wielokrotnie w rozmowie
z bibliotekarzem deklarują chęć uczestnictwa w spotkaniach,
które byłyby skierowane właśnie do osób chcących podzielić
się opinią z innymi na temat przeczytanej książki.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Koordynator Dyskusyjnego Klubu Książki.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, pochodzące m.in. z "Aktywnej Biblioteki",
sprzęt komputerowy, zasoby lokalowe.

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Informowanie o spotkaniach, publikowanie recenzji
omawianych książek, publikowanie relacji ze spotkań, także
za
pośrednictwem
strony
internetowej
biblioteki,
poszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych.

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona na okres długoletni.
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Rezultaty

Rezultatem będzie większa integracja i zawiązanie
nieformalnej grupy osób lubiących czytać i spotykać się.

Działanie 2

Organizacja konkursów. Działanie będzie obejmowało
konkursy plastyczne oraz literackie. Będą one związane
z konkretnymi rocznicami literackimi, opracowywanymi
lekturami szkolnymi a także świętami. Działanie to będzie
skierowane głównie do dzieci i młodzieży.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Na tego typu działalność biblioteczną istnieje duże
zapotrzebowanie, głównie ze strony szkół podstawowych.
Rozmowy z wieloma nauczycielami utwierdzają nas
w przekonaniu, że jest to ważny punkt w ofercie biblioteki.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownik Oddziału dla Dzieci.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, sprzęt komputerowy, zasoby lokalowe.

Sposoby wykorzystania Informacja o konkursach, tworzenie plakatów
technologii
informacyjnych, informacja na stronie internetowej biblioteki
informacyjnych i
o efektach konkursów.
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona na okres długoletni.

Rezultaty

Rezultatem zadania będzie większe zainteresowanie wśród
młodych użytkowników książką i w związku z tym wzrost
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia takie rozwiną
sprawność manualną, kreatywne myślenie, wrażliwość
estetyczną i plastyczną wśród uczestników.
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Działanie 3

„Przygoda zwana czytaniem”. Będą to spotkania
poświęcone głośnemu czytaniu bajek, baśni i innych
utworów dzieciom w przedszkolach i uczniom klas I-III
w murach biblioteki. Z działaniem tym związane są także
planowane przez bibliotekę spotkania autorskie z pisarzami
dla dzieci i młodzieży.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Na tego typu działalność biblioteczną istnieje, podobnie jak
na konkursy plastyczne i literackie, duże zapotrzebowanie,
głównie ze strony szkół podstawowych. Rozmowy z wieloma
nauczycielami i rodzicami utwierdzają nas w przekonaniu,
że jest to ważny punkt w ofercie biblioteki.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownicy Oddziału dla Dzieci.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Ludzie, czas, lokal.

Sposoby wykorzystania Publikacja relacji ze spotkań, także na stronie internetowej
technologii
biblioteki.
informacyjnych i
komunikacyjnych
Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona jest na okres długoletni.

Rezultaty

Rezultatem zadania, podobnie jak w działaniu 2, będzie
większe zainteresowanie młodych użytkowników książką
i biblioteką.

Obszar

Biblioteka - miejsce edukacji
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Cel 1

Nabycie przez najmłodszych uczestników umiejętności pracy
w grupie za pomocą łączenia sztuk i wzrost kompetencji
osób starszych w zakresie usług teleinformatycznych.

Działanie 1

Organizowanie i prowadzenie szeroko pojętych zajęć
edukacyjnych. Będą one polegały na łączeniu zajęć
plastycznych, literackich, muzycznych (przykładem może być
spotkanie poświęcone „Światowemu Dniu Pluszowego
Misia”) i komputerowych (te ostatnie traktować będą
szczególnie o bezpiecznym poruszaniu sie po Internecie).
W ramach tego działania pojawią się również standardowe
lekcje biblioteczne, których tematem będzie informacja
o podstawowej działalności biblioteki.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Wśród najmłodszych użytkowników biblioteki, głównie
podopiecznych przedszkoli i uczniów młodszych klas szkół
podstawowych,
istnieje
potrzeba
prowadzenia
zintegrowanych
zajęć
w
bibliotece,
wyrażana
przez nauczycieli współpracujących z naszą instytucją.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownicy Oddziału dla Dzieci.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Sprzęt komputerowy, sprzęt
plastyczne, tekst literacki, lokal.

audiowizualny,

materiały

Sposoby wykorzystania Poszukiwanie informacji mogących pomóc w przygotowaniu
technologii
spotkań, publikacja relacji ze spotkań, także na stronie
informacyjnych i
internetowej biblioteki.
komunikacyjnych
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Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona jest na okres długoletni.

Rezultaty

Rezultatem będzie szeroko pojęta edukacja młodego
użytkownika biblioteki a także pokazanie jak w sposób
powiązany z innymi sztukami (plastycznymi, muzycznymi)
można uatrakcyjnić kontakt z tekstem literackim.

Działanie 2

Organizowanie i prowadzenie ferii i wakacji w bibliotece.
W tym czasie oferta biblioteki będzie w sposób szczególny
wzbogacona poprzez dostęp do gier komputerowych
i planszowych, warsztaty artystyczne wykorzystujące różne
techniki plastyczne, możliwość interaktywnej nauki języka
angielskiego.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Potrzebę organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
pracownicy biblioteki dostrzegają każdego roku w czasie ferii
i wakacji.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Pracownicy Oddziału dla Dzieci

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Sprzęt komputerowy, środki finansowe, materiały plastyczne,
gry planszowe, lokal.

Sposoby wykorzystania
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Poszukiwanie informacji mogących pomóc w przygotowaniu
spotkań, wykorzystanie dostępnych gier komputerowych,
interaktywna nauka języka angielskiego, publikacja relacji
ze spotkań na stronie internetowej biblioteki.

Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona jest na okres trzech lat,
ale powinna mieć charakter stały.
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Rezultaty

Prowadzenie zajęć w okresie ferii i wakacji zapewni młodym
użytkownikom spędzenie czasu wolnego pożytecznie
w przyjaznej atmosferze. Słowem, połączy przyjemne
z pożytecznym i zapewni dobry odbiór biblioteki
przez młodego użytkownika.

Działanie 3

Organizacja i prowadzenie warsztatów komputerowych
dla seniorów. Warsztaty będą obejmować nabycie
najprostszych umiejętności jak też tych nieco bardziej
skomplikowanych. Będzie to obsługa m.in. poczty
e-mail, elektronicznego konta bankowego, programów
komputerowych takich jak: Word, Corel Draw, aparatu
fotograficznego, telefonu komórkowego.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które
działanie odpowiada

Do zorganizowania wspomnianych warsztatów skłania nas
duże zainteresowanie komputerem i Internetem wśród osób
starszych, komunikowane w rozmowach z pracownikami
biblioteki. Osoby te chcą nabyć umiejętności praktycznego
wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych
i komunikacyjnych. Chcą także pożytecznie i przyjemnie
spędzić swój wolny czas.

Osoba odpowiedzialna
za realizację

Informatyk.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Środki finansowe, sprzęt komputerowy, lokal.

Sposoby wykorzystania Wykorzystanie w trakcie samych warsztatów, publikacja
technologii
relacji z warsztatów, także na stronie internetowej biblioteki.
informacyjnych i
komunikacyjnych
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Do kiedy zadanie
zostanie zrealizowane

Realizacja zadania rozłożona jest na okres trzech lat.

Rezultaty

Rezultatem warsztatów będzie przełamanie barier
związanych z korzystaniem z komputera i Internetu u osób
starszych oraz pokazanie działalności biblioteki „z innej
strony”.

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

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Staszowie

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012-2015

VI. Zarządzanie realizacją strategii
1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece
Plan Rozwoju Biblioteki zostanie zamieszczony na stronie internetowej:
www.biblioteka-staszow.pl. Wydrukowany plan będzie także dostępny do wglądu
w bibliotece. Plan będzie realizowany w oparciu o harmonogram działań, nad realizacją
którego czuwać będą osoby odpowiedzialne. Kontrolę nad wdrażaniem Planu
sprawować będzie dyrektor.

2. Monitoring realizacji planu
Raz na kwartał lub po każdym większym działaniu przewidzianym w Planie osoba
odpowiedzialna będzie sporządzać notatkę z ich realizacji. Informacje te każdorazowo
będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej. Raz na dwa lata będziemy
przeprowadzać badania wśród mieszkańców dotyczące satysfakcji z proponowanej
oferty i oczekiwań.

3. Ewaluacja
Raz na pół roku będą spotykać się wszyscy pracownicy biblioteki, stanowiący zespół ds.
wdrażania. Na zebraniu tym będą oni analizować stan wdrażania poszczególnych
działań, satysfakcję i dalsze oczekiwania mieszkańców. Zespół raz w roku przygotuje
raport określający stan wdrażania Planu, oceni go, przygotuje wnioski i ewentualnie
wytyczy nowe kierunki działań zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Raport ten
zostanie wykonany do końca września, aby można było właściwie zaplanować budżet
na rok następny. Aktualizacja Planu będzie konsultowana z przedstawicielami
instytucji współpracujących z Biblioteką i członkami Dyskusyjnego Klubu Książki.
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4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom
samorządowym i partnerom
Raz na kwartał lub po każdym większym działaniu przewidzianym w Planie osoba
odpowiedzialna będzie sporządzać notatkę z ich realizacji. Informacje te każdorazowo
będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej. Raz na dwa lata będziemy
przeprowadzać badania wśród mieszkańców dotyczące satysfakcji z proponowanej
oferty i oczekiwań.
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