
      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Strategia rozwoju                                                                                                  

Miejsko-Gminnej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja 

w Kazimierzy Wielkiej  

na lata 2016-2025 

Nina Turek-Kwiecień 
      



STRATEGIA ROZWOJU                                                                                                  

MIEJSKO-GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA W 

KAZIMIERZY WIELKIEJ  
 2 

Spis treści 
 

I. Wizytówka biblioteki ...................................................................... 3 

Wizja biblioteki .............................................................................................................................................. 4 

Misja biblioteki .............................................................................................................................................. 4 

Analiza SWOT 2016 ..................................................................................................................................... 4 

II. O bibliotece .................................................................................... 7 

Status prawny i dokumentacja .................................................................................................................... 8 

Lokalizacja .................................................................................................................................................... 10 

Wnętrza ........................................................................................................................................................ 10 

Godziny pracy ............................................................................................................................................. 10 

Oferta i usługi .............................................................................................................................................. 11 

Potencjał biblioteki ..................................................................................................................................... 12 

Obsługa czytelników (użytkowników) .................................................................................................... 12 

Podsumowanie działalności w latach 2013-2015 ................................................................................... 13 

III. Charakterystyka lokalnej społeczności ........................................ 15 

Zasoby lokalne ............................................................................................................................................ 15 

Zasoby globalne ............................................................................................................................................................... 16 

Charakterystyka lokalnej społeczności ........................................................................................................................ 16 

IV. Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania na lata 2016-2025 . 18 

Cele główne i szczegółowe ....................................................................................................................... 18 

Działania i spodziewane rezultaty ............................................................................................................ 19 

V. Zarządzanie realizacją strategii ................................................... 29 

ZMIANY PRAWNE I ORGANIZACYJNE ........................................................................................................... 29 

MONITORING, EWALUACJA I KOMUNIKOWANIE REALIZACJI STRATEGII............................... 29 

 

 

  



STRATEGIA ROZWOJU                                                                                                  

MIEJSKO-GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA W 

KAZIMIERZY WIELKIEJ  
 3 

Wizytówka biblioteki 

Gmina Kazimierza Wielka położona jest na terenie powiatu kazimierskiego. Udokumentowana 

historia biblioteki datuje jej powstanie na dzień: 14 września 1949 roku, wówczas założono pierwszą księgę 

inwentarzową, z pieczęcią Zarządu Gminnego i podpisem wójta Stanisława Śmigielskiego. Od 2001 roku 

biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Od 2012 roku nosi nazwę: 

Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej. Biblioteka 

posiada jedną filię biblioteczną: Filię dla Dzieci i Młodzieży M-GiPBP w Kazimierzy Wielkiej. Jako biblioteka 

powiatowa wspiera działalność bibliotek publicznych z terenu powiatu kazimierskiego. 

W bibliotece zatrudnionych jest 8 osób na 7 etatach: dyrektor, 5 bibliotekarzy, księgowa i pracownik 

gospodarczy. 

Do 31 grudnia 2015 roku zgromadziliśmy (w bibliotece głównej i filii): 

 54225 książek; 

 176 audiobooków; 

 107 filmów; 

 94 gier planszowych. 

Od 2011 roku biblioteka główna i filia zarejestrowały łącznie czytelników, w 2015 roku aktywnie 

wypożyczało książki: 

 1221 czytelników biblioteki głównej; 

 643 czytelników filii. 

W naszych bibliotekach można: 

 skorzystać z darmowego dostępu do Internetu oraz WiFi; 

 uczestniczyć w kursach z obsługi komputera i Internetu; 

 uczestniczyć w zajęciach grup zabawowych: 

o Reyowe Smyki – dla dzieci od 0 do 3 lat oraz ich opiekunów 

o Reyowe Starszaki – dla dzieci od 4 do 11 lat 

 uczestniczyć w zajęciach dla zorganizowanych grup. 

Każdy zarejestrowany czytelnik może z domuskorzystać katalogu on-line biblioteki i filii (m.in. 

zarezerwować materiały biblioteczne). Od 2015 roku czytelnicy mają możliwość darmowego korzystania  

z zasobów platformy IBUK Libra a od stycznia 2016 roku mogą także korzystać z darmowych kursów  

on-line. 

Nasza biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy: 

 REYADA – od 2010 roku; 

 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania – od 2011 roku; 

 Narodowe Czytanie – od 2013 roku; 

 Tydzień bibliotek – od 2015 roku; 

 Noc Bibliotek – od 2015 roku; 

 Organizujemy spotkania z autorami książek dla dorosłych i dzieci, podróżnikami. 
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Od 2010 roku wdrażamy system MAK+ w naszych bibliotekach. Od 2013 roku w Bibliotece 

Głównej trwa reinwentaryzacja zbiorów, co związane jest z komputerowym katalogowaniem zbiorów.  

W 2012 roku skomputeryzowano w 100% księgozbiór filii, na dzień 31 grudnia 2015 roku skatalogowanych 

było 67% zbiorów biblioteki głównej. Elektroniczne wypożyczanie zbiorów w filii odbywa się od marca 2012 

roku a w bibliotece głównej od października 2014 roku. 

Wizja biblioteki 

 Biblioteka to miejsce ważne dla gminy Kazimierza Wielka. To nie tylko instytucja zajmująca się 

gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, ale także centrum kulturalne. To miejsce służące mieszkańcom, 

które dzięki odpowiedniemu finansowaniu (nie tylko w ramach dotacji organizatora ale także dzięki 

pozyskanym środkom zewnętrznym) staje się lokalnym centrum wiedzy, kultury i edukacji nieformalnej. Jako 

jedyna biblioteka publiczna w gminie ma obowiązek promować lokalnych twórców oraz wspierać działania 

integrujące lokalną społeczność M-GiPBP im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej powinna być również: 

 Miejscem chętnie odwiedzanym w związku z jej podstawową działalnością, ale także w celu 

spędzania wolnego czasu; 

 Miejscem przyjaznym dla wszystkich, otwartym na wspólne działania oraz nowoczesne technologie; 

 Miejscem służącym osobistemu rozwojowi mieszkańców. 

Misja biblioteki 

Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej jest 

miejscem zdobywania wiedzy, rozwoju osobistego i integracji lokalnej społeczności w oparciu  

o zdiagnozowane potrzeby a także kompetencje pracowników.  

Główną misją biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelników (użytkowników) oraz stałe 

poszerzanie oferty usług, którą realizuje gromadząc i udostępniając zbiory (także multimedialne). Zadaniem 

biblioteki jest także prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, inspirowanie oraz promowanie 

edukacji czytelniczej i medialnej. 

 

Analiza SWOT 2016 

 Analiza SWOT to analiza mocnych i słabych stron biblioteki. 

mocne strony – cechy wyróżniające w pozytywny sposób bibliotekę; 

słabe strony – braki biblioteki; 

szanse – czynnik służące rozwojowi biblioteki, wzmocnieniu jej pozycji w otoczeniu; 

zagrożenia – czynniki utrudniające rozwój. 

 

MOCNE STRONY BIBLIOTEKI SŁABE STRONY BIBLIOTEKI 

Lokal: 

 duża czytelnia 

 duża wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 
do lat 16 

 pomieszczenie dla czytelników 
najmłodszych (sala zabaw) 

 hol biblioteki 

Lokal: 

 budynek niski, otoczony blokami 

 stary dach 

 nieocieplone ściany 

 zbyt mała przestrzeń w pracowni 
komputerowej 

 nieremontowana od 2005 roku przestrzeń 
wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych 

 łazienki 

Dobra lokalizacja na obrzeżach osiedla Budynek zaprojektowany jako biblioteka ale mało 
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funkcjonalny, niewystarczający metraż dla obecnej 
działalności 

Zaangażowanie większości pracowników w pracę 
Brak mechanizmów finansowych do 
motywowania pracowników 

Aktywny udział większości pracowników  
w szkoleniach wyjazdowych 

Niedostateczne wykorzystywanie przez 
pracowników posiadanych przez nich kwalifikacji 
i umiejętności 

Nowe technologie: 

 stale aktualizowana strona internetowa 

 fanpage na Facebooku 

 konto na Twitterze 

 możliwość rezerwacji zbiorów biblioteki 
przez Internet 

 IBUK Libra 

Mało środków budżetowych na zakup zbiorów 

Darmowy Internet i WiFi 
Brak zaplecza rekreacyjnego dla czytelników  
(np. kawiarenki) 

Zakup zbiorów: 

 nowości wydawnicze 

 zbiory dla różnych grup odbiorców 

 gromadzenie literatury regionalnej 

Brak wyznaczonego parkingu dla czytelników 

Swobodny dostęp do księgozbioru Wygląd terenów zielonych wokół biblioteki 

Umiejętność zdobywania środków 
pozabudżetowych 

Brak oferty dla młodzieży w wieku  
od14 do 19 lat 

Dobra opinia wśród władz samorządowych 
i czytelników 

Brak rozwiązań dogodnych dla czytelników 
starszych i niepełnosprawnych 

Oferta szkoleń i warsztatów: 

 kursy z podstawowej obsługi komputera  
i Internetu dla dorosłych 

 realizacja programu ekologicznego „Zielone 
gry” 

 Kurs „O finansach w bibliotece” 

 język angielski dla dzieci 

 kursy e-learningowe 

Niechęć niektórych pracowników do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, zbyt mały udział  
w szkoleniach zawodowych 

Działalność kulturalna: 

 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania 

 Dyskusyjny Klub Książki 

 REYADA 

Zbyt mała ilość komputerów do prowadzenia 
szkoleń i warsztatów 

Grupy zabawowe Mała liczba zbiorów multimedialnych 

Współpraca z przedszkolami i szkołami: 

 podstawowymi: SSP Nr1, SSp Nr 3,  
w Cudzynowicach i Kamieńczycach 

 średnimi w Kazimierzy Wielkiej i 
Cudzynowicach 

 Zespołem Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych 

Słaba jakość sprzętu komputerowego dla 
użytkowników 

Dokumentacja biblioteki Słaba promocja działań Filii 

Wysoki poziom wdrażania nowych technologii  

Pozytywne nastawienie pracowników do 
wdrażania nowych form pracy 

 

Zaangażowanie coraz większej liczby 
pracowników  
w tworzenie wniosków o granty na działalność 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Programy i granty Niski status zawodu bibliotekarza 

Program „Zakup nowości do bibliotek” 

Zmiana nastawienia władz gminy; niedocenienie 
przez władze roli i zadań Biblioteki, 
niedostateczna świadomość jej roli w lokalnym 
środowisku 

Partnerstwa ze szkołami Spadek czytelnictwa 

Komputeryzacja wszystkich procesów 
bibliotecznych 

Niedostateczny budżet na realizację zadań 
statutowych Biblioteki 

Digitalizacja części zbiorów i udostępnianie ich  
w formie cyfrowej 

Brak środków finansowych na stymulowanie 
edukacji bibliotekarzy (udział w kursach, 
szkoleniach, warsztatach, konferencjach) 

Remont i rozbudowa w ramach środków z 
programu Infrastruktura bibliotek 

Wzrost cen książek 

Zainteresowanie władz samorządowych 
działalnością biblioteki 

Brak środków na poprawę wynagrodzeń 
pracowników 

Udział władz w wydarzeniach organizowanych 
przez Bibliotekę 

Zmiana władzy ustawodawczej i wykonawczej  
w gminie 

Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami; 
pozyskiwanie sponsorów 

Zmniejszenie dotacji na działalność biblioteki 

Wzrost czytelnictwa 
Niechęć niektórych pracowników do udziału  
w szkoleniach 

Rozwój projektowo-zadaniowej metody pracy Groźba połączenia z inną instytucją 

Promocja biblioteki w środowisku lokalnym Zmiana przepisów o działalności kulturalnej 

Udział w ogólnopolskich wydarzeniach 
kulturalnych 

Wysokie koszty wdrażania nowych technologii 

Grupy zabawowe Odejście niektórych pracowników 

Kurs „O finansach w bibliotece”  

Grupa inicjatorek w powiecie kazimierskim  

Aktywizacja lokalnej społeczności  
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O bibliotece 
 
Bibliotekę publiczną w Kazimierzy Wielkiej powołała Gminna Rada Narodowa w 1949 roku,  

a pierwsza księga inwentarzowa z pieczątką Zarządu Gminnego i podpisem wójta Stanisława Śmigielskiego 

nosi datę: 14 września. Od 1956 roku, w związku z utworzeniem powiatu, stała się biblioteką powiatową.  

W latach 1959-1975 nosiła nazwę: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W tym czasie podlegały jej dwie 

biblioteki miejskie: w Skalbmierzu i Działoszycach oraz 12 bibliotek gromadzkich. W 1975 roku 

zlikwidowane zostały powiaty a biblioteka od tego czasu aż do 2012 roku nazywała się: Miejską i Gminną 

Biblioteką Publiczną. Od 1949 roku Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę. Były to kolejno lokale 

przy ul. Sienkiewicza (dom pana W. Wójcika), nieistniejący już dom dyrektorów Cukrowni obok SSP Nr 1, 

Powiatowy Dom Kultury, dzisiejszy Dworek Niedzieli. 

Dzięki staraniom dyrekcji Biblioteki, władz miasta i gminy, dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, w latach 80-tych kielecka firma InwestProjekt opracowała plan 

Biblioteki. Wykonania podjęło się Buskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Jesienią 1988 roku położono 

fundamenty. Budowa przeciągała się w czasie, trwała z przerwami 4 lata. 1 grudnia 1992 roku Burmistrz 

Adam Bodzioch uroczyście przeciął wstęgę obiektu usytuowanego przy ul. Kolejowej 17. Dnia 1 stycznia 

1993 roku Biblioteka została włączona w skład powołanego Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Lata 1993-

2000 należały do lat "chudych". Ze względu na skąpe środki finansowe znacznie zmalały zakupy książek. 

Bardzo ważnym wydarzeniem był dla Biblioteki dzień 1 marca 2001 roku, kiedy została 

wyodrębniona z Kazimierskiego Ośrodka Kultury i wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem  

1 jako Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. W maju tegoż roku na mocy porozumienia zarządów: Miasta  

i Gminy oraz Powiatu placówka została Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. W związku  

z tym przejęła nadzór merytoryczny nad pozostałymi bibliotekami na terenie powiatu. Przychylając się do 

wniosku Dyrektora Andrzeja Bieniasa oraz pracowników Rada Miejska na sesji w dniu 21 kwietnia 2005 roku 

podjęła uchwałę o nadaniu Bibliotece imienia Mikołaja Reja. Impulsem była 500 rocznica urodzin "Ojca 

literatury polskiej" a uzasadnieniem związki poety z Ziemią Kazimierską. 

 

W bibliotece głównej znajdują się:  

 wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych,  

 czytelnia, 

 pracownia komputerowa, 

 pomieszczenie administracji, 

 hol – pełniący funkcję sali wystawowej 

 

Filia dla Dzieci i Młodzieży to 2 pomieszczenia: 

 wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci,  

 sala dla czytelników od 0 do 5 lat – miejsce spotkań Reyowych Smyków. 

 

 W 2009 roku Biblioteka wraz z Filią Dziecięcą i Młodzieżową została laureatką I rundy Programu 

Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu poprawił się stan ilościowy i jakościowy posiadanego sprzętu 

komputerowego obydwu bibliotek. Co roku nasi pracownicy mają możliwość podnosić swe kwalifikacje 

poprzez udział w organizowanych przez PRB kursach. W latach 2010-2015 biblioteka korzystała ze wsparcia 

Fundacji Orange dla bibliotek, dzięki któremu nie ponosiła żadnych opłat za dostęp do Internetu. 

 

Dyrektorzy biblioteki 

 Henryk Blacha (do 1983 r.) 

 Andrzej Bienias (1983-2012) 

 Adam Bienias (p.o. dyrektora od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r.) 
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 Nina Turek-Kwiecień (od 2013 r.) 

 

W progach Biblioteki gościli, spotykając się z czytelnikami m.in.: Julian Kawalec, Katarzyna 

Grochola, Mieczysław Czuma, Leszek Mazan, Stanisław Rogala, Ryszard Miernik, Ewa Owsiany, Jacek 

Dehnel, Izabela Sowa, Marek Krajewski, Szymon Hołownia, Arlena Witt, Paweł Luty, Andrzej Grabowski, 

Aleksandr Hordon, Hryhorij Chopyk, Andrzej Piskulak, Olga Rudnicka, Maria Ulatowska, Zdzisław Antolski, 

Robert Gong, Mariusz Kurc, Elżbieta Bednarczyk, Stanisław Nyczaj, Ewa Maria Wojtasik, Joanna Nawrot, 

Elżbieta Dzikowska. 

Biblioteka była też miejscem promocji książek: 

 w 1994 roku - kieleckiego pisarza i poety Zdzisław Antolskiego - Moje Pondzie 

 w 2008 roku Stanisława M. Przybyszewskiego - Ziemianie oraz Pamiętników Rodzinnych Józefa 

Szmigla 

 w 2011 roku - Ewy Owsiany 

 w 2013 roku - Andrzeja Bieniasa i Zdzisława Pilarskiego "350 lat Kazimierskiej Świątyni" 

 

Wydarzenia cyklicznie organizowane w Bibliotece: 

 Dyskusyjne Kluby Książki (dla dorosłych od 2007 roku i młodzieży od 2013 roku) 

 REYADA (2010,2011,2013, 2014, 2015) 

 Narodowe Czytanie (2013, 2014, 2015 ) 

 "Spotkania z regionalistami (2013-2014) 

o 15 listopada 2013 roku Zdzisław Kuliś 

o 20 listopada 2013 roku Andrzej Bienias i Zdzisław Pilarski (promocja książki "350 

lat Kazimierskiej Świątyni") 

o 7 lutego 2013 roku - Zbigniew Pudo 

o 14 marca 2014 roku - Tadeusz Kozioł 

o 25 maja 2014 roku – promocja książki Zdzisława Kulisia 

 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (2013- ) 

 Ferie i wakacje dla dzieci w Filii dla Dzieci i Młodzieży (2011 - ) 

 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania (2011 - ) 

  

Od 2007 roku przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki - DKK przy "Dobrej Książce  

i Kawie" przynajmniej 10 razy w roku spotykają się kilkunastoosobowa grupa klubowiczów. Spotkania 

odbywają się od stycznia do czerwca oraz od grudnia do września - 1 w każdym miesiącu. Od 2013 roku 

klubowicze spotykają się także w lipcu i sierpniu ale aby podyskutować o filmach. 

Rok 2015 był dla nas rokiem sukcesów, zostaliśmy nominowani do tytułu „Biblioteki Roku 2014  

w województwie świętokrzyskim” a Dyrektor Nina Turek-Kwiecień do tytułu „Bibliotekarz Roku”. Jesienią 

w „Rankingu Bibliotek” dziennika „Rzeczpospolita” zadebiutowaliśmy na 189 pozycji (6 w województwie 

świętokrzyskim). 

Największym sukcesem w historii biblioteki było uzyskanie tytułu: BIBLIOTEKA ROKU 2015  

w województwie świętokrzyskim (Nina Turek-Kwiecień po raz drugi została nominowana do tytułu: 

Bibliotekarza Roku). 

 

Status prawny i dokumentacja 

Od 2001 roku biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Jest 

wpisana do Elektronicznego Rejestru Kultury prowadzonego przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej. 
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W latach 2013-2014 wprowadzono zgodne z obowiązującymi przepisami:  

 Statut biblioteki; 

 Dokumentację ryzyka zawodowego; 

 Regulamin wynagradzania; 

 Informacje o warunkach zatrudnienia; 

 Rozkład systemu i czasu pracy; 

 zakresy czynności zmieniono  

w maju 2013 roku a następnie we wrześniu i październiku 2014 roku; 

 Nowe procedury kontroli zarządczej; 

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

 Politykę rachunkowości; 

 Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zabezpieczania systemów; 

 Nowe regulaminy biblioteczne, które skróciły do 30 dni czas wypożyczenia książek, audiobooków, 

filmów i czasopism, ustaliły czas wypożyczenia  gier planszowych na 7 dni. Dla czytelników 

nieprzestrzegających terminów zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych została ustalona 

kara: 0,17 zł za każdy dzień zwłoki za każdy egzemplarz. Kary zliczane są automatycznie z pomocą 

programu bibliotecznego MAK+. Wprowadzono cennik usług, wysokość kar i opłat. Do 

czytelników nieprzestrzegających terminów zwrotów biblioteka generuje upomnienia w formie: 

o papierowej 

o sms – dla tych, którzy zostawili w bibliotece nr telefonu komórkowego do kontaktu 

o e-mail – dla tych, którzy podczas zapisu podali swój adres e-mail i wyrazili zgodę na 

otrzymywanie upomnień tą drogą 

 Regulamin Organizacyjny, wyznaczono Zastępcę Dyrektora i osoby zastępujące w obowiązkach 

kasjera; 

 Instrukcję inwentaryzacji. 

 

Prace związane z wprowadzeniem Instrukcji Archiwizacji Dokumentów oraz Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt powierzono bibliotekarce Grecie Dzikowskiej, co odnotowano w zakresie 

czynności. Pani Dzikowska odbyła szkolenie niezbędne do prawidłowego wykonywania prac związanych  

z tworzeniem zakładowego archiwum a także z prowadzeniem Dziennika Korespondencji biblioteki.  

W grudniu 2015 roku do Archiwum Państwowego w Kielcach po raz drugi została przesłana Instrukcja  

w celu jej zatwierdzenia i wydania zgody do stosowania.  

Od czerwca 2015 roku biblioteka wydaje czytelnikom plastikowe karty czytelnika – pierwszą 

bezpłatnie, kolejną po uiszczeniu 2zł opłaty.Dla lepszego przepływu informacji między pracownikami  

w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 odbywają się Zebrania Zespołu, podczas których omawiane są 

bieżące działania i problemy, podsumowywane są realizowane projekty, wspólnie pisane są wnioski  

o granty i dofinansowania, tworzone plany pracy. Swój warsztat pracy poprawiamy uczestnicząc  

w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. 
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Lokalizacja 

Biblioteka położona jest na 

obrzeżach osiedla, w odległości od 500m 

do 1km położone są: Urząd Miasta  

i Gminy, Starostwo Powiatowe, Liceum 

Ogólnokształcące oraz dwie szkoły 

podstawowe: Nr 1 i Nr 3. Biblioteka 

znajduje się w pobliżu sklepów oraz 

przychodni zdrowia. Usytuowanie to 

ułatwia prowadzenie różnego typu 

działalności. 

Wnętrza 

Od 2012 roku w bibliotece głównej i Filii prowadzone są prace mające na celu poprawę warunków 

lokalowych. W roku 2012 pomalowano ściany w pomieszczeniach Filii dla Dzieci i Młodzieży. Wiosną 2014 

roku w pomieszczeniu dla czytelników do lat 5 położono wykładzinę spełniającą normy przeciwpożarowe, 

kupiono także nowe regały. W ramach projektu Capgemini Polska „Inwestujemy  

w dobre pomysły  2014” kupiono wyposażenie dla grupy zabawowej za kwotę: 2 tys. złotych. Jesienią 2014 

roku wyremontowano czytelnię – odnowiono ściany, kupiono nowe stoły i krzesła dla czytelników. 

W 2015 roku wyremontowano pracownię komputerową o powierzchni 35m2 (pomalowano ściany, 

odnowiono parkiet). Remont w kwocie 4300,00 zł opłacono z dotacji powiatowej. W związku  

z prowadzonymi pracami remontowymi dokonano także zakupu nowej lady, umożliwiającej jednoczesną 

pracę dwóch bibliotekarzy. Kupiono także stoły pod komputery użytkowników, ekran projekcyjny oraz 

urządzenie wielofunkcyjne Brother. 

W kwietniu 2016 roku przeprowadzono reorganizację wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. 

Stanowisko pracy bibliotekarza ze względu na komfort pracy zostało przeniesione bliżej okna, zmieniono 

także układ działów m.in. poprzez usunięcie regałów ze środka pomieszczenia i ustawienie ich pod ścianami. 

W wyniku prowadzonych prac dokonano także selekcji zbiorów Filii dla Dzieci i Młodzieży. Zdecydowano  

o usunięciu z księgozbioru 2240 książek – były to książki przestarzałe i zniszczone. Wszystkie prace 

przeprowadził Zespół biblioteki.  

 

Godziny pracy 

Biblioteka od 2016 roku jest czynna w następujących godzinach: 

Dzień tygodnia Godziny otwarcia dla 

czytelników 

Uwagi 

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 16:00  

WTOREK 8:00 – 16:00  

ŚRODA  8:00 – 16:00  

CZWARTEK 9:00 – 17:00  

PIĄTEK 10:00 – 17:00 Od 8:00 do 10:00 zebrania zespołu. 

Raz w miesiącu biblioteka czynna do 19:00 – termin 
podajemy z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem 

I i III SOBOTA w miesiącu 9:00 – 13:00  
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Oferta i usługi 

Biblioteka, zgodnie ze Statutem, służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwojowi kultury. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne 

i bezpłatne. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi wymienione w art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach.  

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;  

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 

zbiorów międzybibliotecznych;  

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym  

i niepełnosprawnym;  

4. Badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych; 

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa; 

6. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;  

7. Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej w miarę posiadanych 

środków finansowych; 

8. Zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych; 

9. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, 

faktograficznych; 

10. Współdziałanie z innymi bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, czytelniczych 

i kulturalnych społeczeństwa; 

11. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu 

książki, sztuki, nauki oraz rozpowszechnianiu dorobku historycznego  

i kulturalnego miasta, gminy i powiatu; 

12. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 

13. Prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa; 

14. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz 

sprawowanie nadzoru metodycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez 

biblioteki publiczne na terenie powiatu; 

15. Wykonuje inne zadania w zakresie profilu swojej działalności, w tym zlecone przez organizatora; 

16. Może zawierać porozumienia z innymi podmiotami w zakresie realizacji działalności kulturalnej  

i edukacyjnej, współpracować ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami kultury, mediami  

i wydawnictwami; 

17. Może podejmować inną działalność służącą wspieraniu i rozwojowi działalności kultury  

i edukacji 

 

Oferta biblioteki obejmuje nie tylko podstwowe usługi, jak udostępnianie i wypożyczanie książek  

i czasopsim. Od 2011 roku wypożyczamy także filmy, a od 2014 roku również audiobooki i gry planszowe.  

W bibliotece działają dwie grupy zabawowe, orgaznizujemy lekcje biblioteczne, pogadanki, spotkania 

autorskie, zajęcia warsztatowe i kursy.  
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Potencjał biblioteki 

Biblioteka główna i filia są dogodnie usytuowane na terenie miasta, większość pomieszczeń biblioteki 

jest wyremontowana i dostosowana do potrzeb użytkowników. W każdej placówce znajdują się komputery 

dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu, można w nich także za darmo skorzystać z WiFi. 

Wszystkie procesy biblioteczne w filii jest skomputeryzowane, w bibliotece głównej zaplanowano 

zakończenie komputeryzacji na przełom 2016 i 2017 roku. Od 2015 roku każdemu czytelnikowi wydawana 

jest plastikowa karta czytelnika. Biblioteka jest dobrze oznaczona, dzięki udziałowi w projekcie „Kierunek: 

biblioteka”. Przed biblioteką znajduje się przeszklona tablica ogłoszeniowa. Biblioteka główna i filia 

dysponują różnorodnym księgozbiorem, w którym dużą część stanowią nowości wydawnicze, dokupowane 

pod kątem potrzeb czytelniczych. Od dwóch lat biblioteka gromadzi i udostępnia gry planszowe. 

Pracownicy biblioteki głównej są chętni do działania, chcący rozwijać swoje kwalifikacje  

i umiejętności. Dzięki ich zaangażowaniu biblioteka główna prowadzi rozwiniętą działalność kulturalną  

i edukacyjną. 

 

Obsługa czytelników (użytkowników) 

 Czytelnicy mogą korzystać z oferty biblioteki bezpłatnie. Od czerwca 2015 roku czytelnikom 
wydajemy plastikowe karty czytelnika. Na karcie umieszczone są dane kontaktowe biblioteki, numery 
telefonów i adresy email służące do prolongowania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych (książek, czasopism, audiobooków i gier planszowych). 
Osoby posiadające taką kartę mogą: 

 Wypożyczać zbiory; 

 Uczestniczyć kursach i szkoleniach; 

 Uczestniczyć w zajęciach grup zabawowych. 

 

Każda karta zawiera kod kreskowy (indywidualny dla każdego czytelnika) oraz numer czytelnika. To 
dzięki temu numerowi możliwa jest rejestracja w portalu: SZUKAM KSIĄŻKI. W procesie rejestracji 
użytkownicy podają także PESEL i adres email. Logując się w portalu czytelnicy naszej biblioteki uzyskują 
dostęp do swojego konta czytelnika z domu. Za pomocą tego konta można: 

 Sprawdzić listę aktualnie wypożyczonych zbiorów; 

 Sprawdzić termin zwrotu; 

 Przejrzeć historię swych wypożyczeń; 

 Przeszukać katalogi on-line naszej biblioteki; 

 Zarezerwować interesujące nas książki (każdy znajdujący się w bibliotece egzemplarz zarezerwowany 
czeka na czytelnika przez 48 godzin); 

 Można przeszukiwać bazę ponad 12 milionów książek z ok. 1800 bibliotek w Polsce 
i na świecie. 
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Osoby nie posiadające karty czytelnika mogą korzystać z wydarzeń kulturalnych, dostępu do 

komputerów i Internetu oraz czytelni. 

 

Podsumowanie działalności w latach 2013-2015 

 Większość założeń z „Koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej funkcjonowania  

M-GiPBP im. Mikołaja Reja” z 23 marca 2013 roku została zrealizowana. Zrealizowane cele strategiczne to: 

I. Modernizacja struktury organizacyjnej 

a. bibliotekarze stali się animatorami kultury; 

b. Dyrektor administratorem baz danych. 

II. Kreowanie wizerunku biblioteki – podnoszenie prestiżu 

a. Zdobycie tytułu: BIBLIOTEKA ROKU 2015; 

b. 169 pozycja w Rankingu Bibliotek dziennika „Rzeczpospolita”; 

c. Zaproszenie do organizacji debat społecznych „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”; 

d. Udział w szkoleniach FRSI dla dyrektorów, w działaniach realizowanych w 2016 roku 

szkoleniami objętych będzie 27 dyrektorów bibliotek; 

e. Udział w programie „Masz głos, masz wybór”, ścieżka: Lepsze instytucje – badanie potrzeb 

użytkowników biblioteki. 

III. Permanentne podnoszenie kwalifikacji kadry biblioteki przy jednoczesnym  stymulowaniu jej 

aktywności zawodowej 

a. Bibliotekarze co roku uczestniczą w wielu darmowych szkoleniach zawodowych (najwięcej 

godzin szkoleniowych w latach 2013-2016 przeszły odpowiednio: Greta Dzikowska, Nina 

Turek-Kwiecień i Joanna Kądziela-Kot). 

IV. Poprawa standardu w pomieszczeniach biblioteki przy jednoczesnej poprawie warsztatu 

informatyczno-technicznego 

a. Co roku w ramach dotacji organizatora oraz dotacji Powiatu Kazimierskiego prowadzone są 

w bibliotece prace remontowe mające na celu poprawę wyglądu pomieszczeń. W latach 

2013-2015 zmodernizowano: hol, pracownię komputerową, pomieszczenie administracji, 

czytelnię, pomieszczenie dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Na 2016 rok zaplanowano remont 

wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych; 

b. Niezrealizowane pozostaje ocieplenie budynku oraz wymiana dachu – brak środków 

finansowych; 

c. W 2016 roku złożono dwa wnioski na zakup nowych komputerów. 

V. Stworzenie prężnego ośrodka życia kulturalno-oświatowego miasta i gminy 

a. Stworzyliśmy dwie grupy zabawowe: REYOWE SMYKI (dzieci od 0 do 3 lat) oraz 

REYOWE STARSZAKI (dzieci od 4 do 11 lat); 

b. Realizujemy zajęcia dla zorganizowanych grup przedszkolnych – wg zgłaszanych potrzeb; 

c. Prowadzimy zajęcia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla osób 50+; 

d. Dla młodzieży prowadzimy zajęcia multimedialne; 

e. W 2014 i 2016 roku realizowaliśmy w bibliotece kurs „O finansach w bibliotece”; 

f. Organizujemy spotkania autorskie, spektakle dla dzieci, pogadanki; 

g. Z dziećmi i młodzieżą gramy w gry planszowe (gry planszowe gromadzimy od 2014 roku  

a nasze zbiory liczą ponad 100 egzemplarzy). 
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We wrześniu 2013 roku dokonano zmiany wszystkich regulaminów bibliotecznych. Wprowadzono 

wówczas dwa nowe regulaminy tj. Regulamin imprez bibliotecznych oraz Regulamin wypożyczania gier 

planszowych. Jednocześnie podjęto decyzję o wprowadzeniu kar za nieprzestrzeganie regulaminów 

bibliotecznych. Kara za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych takich, jak książki  

i czasopisma wynosi: 0,17 zł za 1 dzień za 1 egzemplarz. Kara za niezwrócenie gry planszowej w terminie to 

1,00 zł za 1 grę za 1 dzień po terminie zwrotu. Termin zwrotu książek, czasopism, audiobooków  

i filmów można prolongować 1 raz o 30 dni, w przypadku gier planszowych: 1 raz o 7 dni. Nowe regulaminy 

skróciły dopuszczalny termin wypożyczenia z 60 do 30, dzięki czemu skrócił się także czas oczekiwania na 

nowości książkowe.  

Od listopada 2014 roku wypożyczanie książek w dziale dla młodzieży i dorosłych odbywa się 

zarówno metodą tradycyjną (kartkową) jak i komputerowo za pośrednictwem programu bibliotecznego 

MAK+. Pełna komputeryzacja planowana jest na koniec roku 2016. Na dzień 13-04-2016 dziennie ponad 

97% wypożyczanych książek to wypożyczenia książek skatalogowanych komputerowo.  

Prolongować zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych można: 

 Telefonicznie 

 Osobiście 

 E-mailowo 

 Poprzez Facebooka 

 

Prawidłowe funkcjonowanie biblioteki nie jest możliwe bez pozyskiwania środków zewnętrznych.  

W latach 2013-2015 biblioteka oprócz środków finansowych organizatora oraz dotacji powiatowej korzystała 

także ze wsparcia: 

 W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” (50 tys. zł); 

 Akademia ORANGE dla bibliotek – na opłacenie dostępu do Internetu – 15144,22 zł; 

 „Wizyta za jeden uśmiech” realizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – 

5000,00 zł; 

 Celowa dotacja Organizatora na zakup książek dla bibliotek szkół partnerskich –  

5000,00 zł; 

 Program „Kierunek: Biblioteka” – 3200,00 zł; 

 Kursy „O finansach w bibliotece” – 1870,00 zł; 

 Akcja „Masz głos, masz wybór” – 500,00 zł; 

 „Inwestujemy w dobre pomysły” Capgemini Polska – 2000,00 zł w wyposażeniu grupy 

zabawowej; 

 Darowizna dla grupy zabawowej „REYOWE SMYKI” – 380,00 zł; 

 Darowizny od sponsorów przy organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania 

oraz REYADY (Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwo Powiatowe, Polska Sieć Handlowa 

PALEO, Delikatesy CENTRUM, Pałac LACON, lokalni przedsiębiorcy); 

 Darowizna w postaci książek od P.H.U. PODLASIE Edyta Banachewicz – 2090,00 zł. 
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Charakterystyka lokalnej społeczności 

Zasoby lokalne 

LUDZIE 

 Dla prawidłowego działania biblioteki najważniejsi są ludzie. Biblioteka współpracuje  

z samorządem lokalnym, wolontariuszami, rodzicami dzieci z grup zabawowych (Reyowych Smyków  

i Starszaków), twórcami lokalnymi, animatorami, dyrektorami szkół i nauczycielami, bibliotekarzami  

z innych typów bibliotek, aktywnymi seniorami, kołami emerytów i rencistów. 

 Aktywnie współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Liceum 

Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Komendą Powiatową Policji 

w Kazimierzy Wielkiej, Publicznym Przedszkolem Samorządowym. 

 W ostatnich latach odnotowujemy wzrost liczby czytelników, zarówno w bibliotece głównej, jak  

i w filii. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

biblioteka główna 900 920 1010 1000 1000 1221

filia 350 450 550 560 600 643

900 920
1010 1000 1000

1221

350
450

550 560 600 643

Wzrost liczby czytelników

0-5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat
powyżej 60

lat

biblioteka główna 10 47 61 210 179 395 204 115

filia 41 188 100 59 37 158 39 21

10 47 61

210
179

395

204

115

41

188

100

59 37

158

39 21

Czytelnicy - podział według wieku
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ZASOBY MATERIALNE 

Zasoby materialne biblioteki to: 

 Budynek biblioteki; 

 Sala komputerowa; 

 Dostęp do komputera i Internetu oraz WiFi; 

 Sala dla czytelników w wieku do 5 lat – sala zabaw; 

 Rzutnik; 

 Projektor; 

 Przenośny głośnik, mikrofony i statywy; 

 Drukarki, skaner, ksero; 

 Gry planszowe. 

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, W TYM WŁADZE SAMORZĄDOWE 

 Organizacje działające na terenie gminy, z którymi biblioteka może współpracować to:  

 Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej; 

 Rada Gminy oraz jej komisje; 

 Szkoły podstawowe (Nr 1, Nr 3, w Kamieńczycach i w Cudzynowicach) i Publiczne Przedszkole 

Samorządowe–udział w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, konkursach, warsztatach 

przeprowadzanych w bibliotece i w szkołach, udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"; 

 Policja, straż pożarna (Państwowa i OSP Gabułtów), Przychodnia MaxMed; 

 Szkoły średnie – Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej; 

 Prywatni przedsiębiorcy - sponsorzy nagród w organizowanych przez bibliotekę konkursach; 

 Inne biblioteki publiczne z terenu powiatu kazimierskiego. 

 

Zasoby globalne 

 Biblioteka do obsługi czytelnika korzysta z programu MAK+. Z myślą o czytelnikach tworzy lub 

kupuje dostęp do: 

 Strony internetowej biblioteki, konta na Facebooku, Twitterze i Instagramie; 

 Kursów e-learningowych; 

 Portalu IBUK Libra. 

 

Charakterystyka lokalnej społeczności 

 

 Gminę Kazimierza Wielka zamieszkuje 16505 mieszkanców (stan na 31 września 2015 roku), z czego 

1864 to osoby aktywnie korzystające z usług biblioteki, co stanowi 11,29% całej populacji. Zaznaczyć należy, 

że jest to znacznie mniej niż wynosi średnia w kraju a także w województwie świętokrzyskim, ale 

jednocześnie jest to najwyższy wynik od wielu lat. Gmina ma charakter rolniczy, co sprawia, że część działań 

podejmowanych przez bibliotekę musi być uzależniona od pory roku. Jej mieszkańcy utrzymują się głównie  

z pracy we własnych gospodarstwach rolnych. Wśród mieszkańców dużą grupę stanowią emeryci, renciści 

osoby starsze i bezrobotni. Na terenie miasta i gminy funkcjonują szkoły średnie, gimnazja i szkoły 

podstawowe oraz przedszkola.. W związku z brakiem miejsc pracy młodzi ludzie wyjeżdżają do innych 

miejscowości lub za granicę, co w połączeniu z rosnącą mobilnością mieszkańców spowodowało istotne 
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rozluźnienie więzów życia społecznego, obywatelskiego i kulturalnego.  Ponadto mieszkańcy mają 

ograniczony dostęp do szerszej kultury. W mieście nie funkcjonuje teatr, kino, muzeum czy opera (do 

najbliższego kina do Buska-Zdroju jest 35km; do Krakowa z Kazimierzy Wielkiej jest ok. 50km). Z instytucji 

kultury funkcjonuje ośrodek kultury i biblioteka z jedną filią. Zróżnicowany stopień zaangażowania  

i aktywności mieszkańców w działaniu na rzecz rozwoju gminy świadczy o niewykorzystanym potencjale, 

nierozwiązanych problemach oraz braku świadomości obywatelskiej.W ostatnich latach samorząd gminny 

aktywnie wspierał remonty i rozwój świetlic wiejskich, które skupiają obecnie większość działań lokalnych 

społęczności. 
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Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania na lata 

2016-2025 

Cele główne i szczegółowe 

 
 

CEL GŁÓWNY NR 1: 

POPRAWA INFRASTRUKTURY 

MIESJKO-GMINNEJ I POWIATOWEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. MIKOŁAJA REJA 

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

1.1. POPRAWA 
WARUNKÓW 

LOKALOWYCH

1.2. DOSTOSOWANIE 
WARUNKÓW PRACY DO 

NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII

CEL GŁÓWNY NR 2: 

WZMOCNIENIE ROLI 

MIEJSKO-GMINNEJ I POWIATOWEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. MIKOŁAJA REJA 

W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

W LOKALNYM ŚRODOWISKU

2.1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU 

DO INFORMACJI 

I WIEDZY

• INFORMACJA

• WIEDZA

• EDUKACJA

2.2. AKTYWIZACJA LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI

2.3. POGŁĘBIENIE WSPÓŁPRACY 
Z INNYMI INSTYTUCJAMI I 

ORGANIZACJAMI
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Działania i spodziewane rezultaty 
 

CEL 

 

1.1. POPRAWA WARUNKÓW LOKALOWYCH 

Działanie 1.1.1 
REMONT 
WYPOŻYCZALNI 
DLA MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Przestarzały wygląd wypożyczalni dla młodzieży  

i dorosłych, ściany nie malowane ponad 10 lat, 

parkiet nie cyklinowany od lat 90-tych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe z dotacji organizatora i dotacji 

powiatowej 

Termin realizacji: 2016-2017 

Rezultaty:  Pozyskanie dodatkowych środków na rozwój  

i działalność biblioteki, wzrost atrakcyjności 

pomieszczenia wypożyczalni dla młodzieży  

i dorosłych 

Działanie 1.1.2 
ROZBUDOWA 
BUDYNKU 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba posiadania lokalu dostosowanego do 

wymagań obecnych norm oraz dostępnego dla 

wszystkich grup społecznych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe pozyskane z funduszy 

zewnętrznych 

Termin realizacji: W zależności od pozyskanych środków 

finansowych 

Rezultaty:  Nowoczesna, dobrze wyposażona biblioteka 

dostępna dla różnych grup odbiorców 

Działanie 1.1.3 
OCIEPLENIE 
BUDYNKU 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Duże koszty ogrzewania budynku zimą 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe pozyskane z funduszy 

zewnętrznych 

Termin realizacji: W zależności od pozyskanych środków 

finansowych 

Rezultaty:  Niższe koszty ogrzewania w zimie 

Działanie 1.1.4 
WYMIANA DACHU 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Uszkodzony dach, przeciekający podczas dużych 

deszczy  

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe pozyskane z funduszy 

zewnętrznych 

Termin realizacji: W zależności od pozyskanych środków 

finansowych 

Rezultaty:  Nowoczesny dach, bezpieczny dla zbiorów, lepiej 

doświetlone pomieszczenia. 
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CEL 

 

1.2. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRACY DO 

NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII 
 

Działanie 1.2.1 
DOKOŃCZENIE 
KOMPUTERYZACJI 
PROCESÓW 
BIBLIOTECZNYCH 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Wzrost zainteresowania zbiorami biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Program biblioteczny MAK+, bibliotekarze 

(głównie pracownia komputerowa), Instytut 

Książki – koordynator programu MAK+ 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Bibliotekarze  

Termin realizacji: Do końca 2017 roku 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Pełna automatyzacja procesów bibliotecznych, 

usprawnienie obsługi czytelnika, możliwość 

korzystania z konta czytelnika z domu  

 

Działanie 1.2.2 
WYMIANA 
KOMPUTERÓW DLA 
UZYTKOWNIKÓW 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Przestarzałe komputery, niewystarczające do 

prowadzenia zajęć komputerowych i udziału  

w projektach zewnętrznych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe pozyskane z funduszy 

zewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor, bibliotekarze z działu: pracownia 

komputerowa 

Termin realizacji: 2016-2018 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Nowoczesny sprzęt komputerowy niezbędny do 

prowadzenia kursów i szkoleń w bibliotece 
 

CEL 

 

2.1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I WIEDZY 
 

OBSZAR 2.1.1INFORMACJA 

Działanie 2.1.1.1 
ZAKUP KSIĄŻEK  
Z DUŻĄ CZCIONKĄ 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Zainteresowanie książkami z dużą czcionką osób 

starszych i słabowidzących 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe na zakup zbiorów 
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Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor 

Termin realizacji: 2016-2025, na bieżąco przy dokonywaniu 

zakupów zbiorów 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Zaspokajanie potrzeb czytelniczych osób 

starszych  

i słabowidzących  

Działanie 2.1.1.2 
POZYSKIWANIE 
SRODKÓW 
FINANSOWYCH  
W RAMACH 
DOTACJI 
BIBLIOTEKI 
NARODOWEJ 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba dostępu do nowości wydawniczych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe za zakup książek 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor  

Termin realizacji: 2017-2025, na bieżąco przy dokonywaniu 

zakupów zbiorów 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Zwiększenie atrakcyjności biblioteki 

Działanie 2.1.1.3 
ORGANIZOWANIE 
GMINNEGO 
KONKURSU WIEDZY 
O REGIONIE 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba promowania regionu 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Opracowanie przez bibliotekarza materiałów 

dotyczących konkursu 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Adam Bienias, Monika Wendel 

Termin realizacji: 2017-2025, cyklicznie 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Wzrost zainteresowania ofertą biblioteki 

Działanie 2.1.1.4 
STWORZENIE 
CYFROWEGO 
ARCHIWUM 
TRADYCJI 
LOKALNEJ 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Zebranie i opracowanie oraz udostępnianie 

zbiorów dokumentujących lokalną historię  

i dziedzictwo kulturowe 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Do realizacji zadania będą potrzebne osoby, które 

zajmują się zbieraniem i opracowywaniem zdjęć  

i dokumentów dokumentujących lokalną historię; 

środki finansowe 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Adam Bienias, Greta Dzikowska, Joanna Kądziela-

Kot 
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Termin realizacji: 2017-2025, cyklicznie 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Uchronienie od zapomnienia ważnych 

dokumentów będących świadectwem czasów 

minionych. Główny rezultat to cyfrowa baza 

zeskanowanych zdjęć i dokumentów. 

Działanie 2.1.1.4 
WIZRTUALNY 
SPACER PO 
BIBLIOTECE 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Możliwość zapoznania się z biblioteką, 

sprawdzenia zmian w niej zachodzących 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Umiejętności techniczne, sprzęt komputerowy  

i multimedialny 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień 

Termin realizacji: 2016-2017  

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Strona internetowa biblioteki, profil na 

Facebooku 

Rezultaty:  Poprawa wizerunku biblioteki 

Działanie 2.1.1.5 
GROMADZENIE 
ZBIORÓW ZE 
SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
LITERATURY 
DZIECIĘCEJ I 
MŁODZIEŻOWEJ, 
LITERATURY 
POLSKIEJ, 
LITERATURY 
POPULARNO-
NAUKOWEJ 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Stałe wzbogacanie zbiorów biblioteki, jeden  

z postulatów zgłaszanych podczas ankiety 

prowadzonej w ramach akcji „Masz głos, masz 

wybór” oraz wniosek z warsztatów 

przyszłościowych, które odbyły się w bibliotece  

1 kwietnia 2016 roku 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe własne (dotacja organizatora 

oraz dotacja powiatowa) oraz pozyskane  

w ramach programu „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek” 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień, bibliotekarze 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Strona internetowa biblioteki, prasa lokalna 

Rezultaty:  Zwiększenie atrakcyjności zbiorów biblioteki, 

wzrost liczby zadowolonych czytelników – 

spełnianie ich oczekiwań, realizacja zgłoszonych 

przez czytelników tytułów do zakupu 

Działanie 2.1.1.6 
IBUK LIBRA – 
PROMOCJA  
I POPULARYZACJA 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Dostęp do książek popularno-naukowych  

i naukowych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe na udział w świętokrzyskim 

konsorcjum, sprzęt komputerowy 
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Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień, Joanna Kądziela-Kot,  

Greta Dzikowska 

 Termin realizacji: Stale, od 2015 roku 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Strona internetowa biblioteki, ulotki, informacje  

w bibliotece 

Rezultaty:  Stale rosnąca liczba użytkowników portalu IBUK 

LIBRA – Świętokrzyska E-CZYTELNIA, wzrost 

zadowolenia  czytelników 

OBSZAR 2.1.2. EDUKACJA 

Działanie 2.1.2.1 
BUDOWANIE 
POSTAW 
OBYWATELSKICH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Niedostateczny udział mieszkańców  

w wydarzeniach kulturalnych związanych  

z regionem kazimierskim 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Udział w ogólnopolskich wydarzeniach 

kulturalnych  

i debatach społecznych 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Bibliotekarze 

Termin realizacji: 2016-2020 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt bezpośredni z czytelnikami, prasa 

lokalna, strona internetowa, profil biblioteki na 

Facebooku, plakaty, ulotki 

Rezultaty:  Zbudowanie postaw obywatelskich  

u mieszkańców oraz zwiększenie ich udziału  

w wydarzeniach bibliotecznych 

Działanie 2.1.2.2 
SPOTKANIA 
EDUKACYJNE  
Z UDZIAŁEM 
POLICJI 
 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba ciągłej edukacji z zakresu 

bezpieczeństwa, budowanie prawidłowych 

postaw i zachowań 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji  

w Kazimierzy Wielkiej 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Greta Dzikowska, Joanna Kądziela-Kot, Monika 

Wendel 

Termin realizacji: Stale – w miarę potrzeb 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Prasa lokalna, strona internetowa, profil 

biblioteki na Facebooku, plakaty, ulotki 

Rezultaty:  Poprawa wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców. Budowanie pozytywnego 

wizerunku biblioteki i Policji 
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OBSZAR 2.1.3 WIEDZA 

Działanie 2.1.3.1 
PODNOSZENIE 
KWALIFIKACJI 
BIBLIOTEKARSKICH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby: 

Potrzeba stałego podnoszenia poziomu wiedzy  

i umiejętności wśród pracowników 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Udział w szkoleniach, stałe monitorowanie oferty 

szkoleniowej, środki finansowe  

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor, Zastępca Dyrektora 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt z pracownikami bibliotek w powiecie 

kazimierskim. Prasa lokalna i Internet (wg 

potrzeb) 

Rezultaty:  Podejmowanie przez bibliotekarzy nowych 

inicjatyw, pogłębianie wiedzy, śledzenie zmian 

zachodzących w bibliotekarstwie  

Działanie 2.1.3.2 
DOCENIANIE 
POMYSŁÓW 
BIBLIOTEKARZY 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Potrzeba doceniania pracowników oraz ich 

zaangażowania w pracę 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

- 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor, Zastępca Dyrektora 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Kontakt z pracownikami 

Rezultaty:  Zwiększenie motywacji do dalszej pracy 

Działanie 2.1.3.3 
ORGANIZACJA 
SPOTKAŃ 
AUTORSKICH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba spotkania z autorami książek, 

podróżnikami, ciekawymi ludźmi 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Środki finansowe własne lub sponsorów, czytelni 

biblioteki, sprzęt komputerowy 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Greta Dzikowska 

Termin realizacji: Stale (nie mniej niż 2-3 rocznie) 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Prasa lokalna, strona internetowa, profil 

biblioteki na Facebooku, plakaty, ulotki, 

zaproszenia 

Rezultaty:  Zwiększanie zainteresowania książką i biblioteką 

wśród lokalnej społeczności 

Działanie 2.1.3.4 
ORGANIZACJA 
LEKCJI 
BIBLIOTECZNYCH  
I KONKURSÓW 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Promowanie czytelnictwa i książek jako elementu 

niezbędnego w procesie edukacji dzieci. 

Przeciwdziałanie wtórnemu analfabetyzmowi 

Zasoby potrzebne do Umiejętności bibliotekarzy 



STRATEGIA ROZWOJU                                                                                                  MIEJSKO-

GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA W KAZIMIERZY 

WIELKIEJ  
 25 

realizacji zadania: 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Bibliotekarze  

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Ulotki, rozmowy z dyrektorami (przedszkola, 

szkół), rozmowy z nauczycielami 

Rezultaty:  Lepsza współpraca z lokalnym środowiskiem 

Działanie 2.1.3.5 
ORGANIZACJA 
LEKCJI 
BIBLIOTECZNYCH 
POŁĄCZONYCH  
Z ŻYWYMI 
LEKCJAMI HISTORII 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Niedostateczna wiedza na temat historii swojego 

kraju oraz regionu (zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży) 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Kontakt  ze szkołami 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Adam Bienias 

Termin realizacji: Stale  

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Publikacje na stronie internetowej biblioteki oraz 

na Facebooku a także w prasie lokalnej 

Rezultaty:  Wzrost świadomości w zakresie dziedzictwa 

kulturalnego i historycznego swojego regionu  

i kraju 

Działanie 2.1.3.6 
ORGANIZACJA 
ZAJĘĆ DLA DZIECI 
PODCZAS FERII  
I WAKACJI 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba rozwijania postaw czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Sala dla dzieci najmłodszych, czytelnia biblioteki, 

pracownia komputerowa, bibliotekarze 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Monika Wendel ferie zimowe i sierpień), Greta 

Dzikowska i Joanna Kądziela-Kot (lipiec) 

Termin realizacji: 2 cykle w każdym roku  

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Strona internetowa biblioteki, profil na 

Facebooku, prasa lokalna, plakaty, informacja 

bezpośrednia 

Rezultaty:  Zapoznawanie i zaprzyjaźnianie z biblioteką dzieci 

i młodzieży, wyrabianie właściwych postaw 

czytelniczych 
 

CEL 

 

2.2. AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 
 

Działanie 2.2.1 
KOLEJNE EDYCJE 
KURSÓW Z 
PODSTAWOWEJ 
OBSŁUGI 
KOMPUTERA I 
INTERNETU DLA 
DOROSŁYCH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba wzrostu aktywności i umiejętności 

cyfrowych osób dorosłych, szczególnie  

w wieku50+ 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Dobrze wyposażone stanowiska komputerowe 

Osoba odpowiedzialna za Joanna Kądziela-Kot i Greta Dzikowska    
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realizację 

Termin realizacji: 2012-2025 (stale, nie mniej niż 1-2 edycje 

rocznie) 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Informacje bezpośrednie skierowane do osób 

zainteresowanych kursami, plakaty i ulotki, 

informacje w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej biblioteki i UMiG 

Rezultaty:  Podniesienie umiejętności cyfrowych 

mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka oraz 

Powiatu Kazimierskiego, poszerzenie grupy 

użytkowników biblioteki 

Działanie 2.2.2  
ZAJĘCIA DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Rozwój postaw czytelniczych u dzieci 

najmłodszych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Pomieszczenie dla dzieci najmłodszych w Filii dla 

Dzieci i Młodzieży, sprzęt komputerowy  

i multimedialny, zabawki, materiały plastyczne 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Monika Wendel, Nina Turek-Kwiecień, Barbara 

Janasik 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Rozmowy z wychowawcami w przedszkolu, 

zaproszenia grup przedszkolnych do biblioteki, 

informacje na stronie internetowej biblioteki  

i przedszkola oraz na stronie biblioteki na 

Facebooku 

Rezultaty:  Ukształtowanie właściwych postaw czytelniczych 

u dzieci 

Działanie 2.2.3 
ORGANIZACJA 
WYDARZEŃ 
ZWIĄZANYCH  
Z TWÓRCAMI 
REGIONALNYMI 
(SPOTKANIA 
AUTORSKIE, 
WYSTAWY) 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Budowanie tożsamości lokalnej 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Zacieśnienie współpracy z lokalnymi twórcami 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień, Greta Dzikowska 

Termin realizacji: 2016-2025 (nie mniej niż 3 wydarzenia rocznie) 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Plakaty, ulotki, zaproszenia, informacje na stronie 

internetowej biblioteki, UMiG oraz w prasie 

lokalnej 

Rezultaty:  Wzmocnienie świadomości związanej z lokalną 

historią, kulturą i tradycją 

Działanie 2.2.4 
GROMADZENIE 
WYDAWNICTW 
REGIONALNYCH 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba stałego wzbogacania zbiorów biblioteki  

o wydawnictwa regionalne 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Monitorowanie rynku wydawniczego 
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Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień, Barbara Janasik,  

Adam Bienias 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Publikacje na stronie internetowej biblioteki, 

katalog komputerowy zbiorów 

Rezultaty:  Bogaty zbiór regionaliów, wzmacniający 

wizerunek biblioteki jako instytucji dbającej  

o  dokumentowanie lokalnego dziedzictwa 

Działanie 2.2.5 
ORGANIZACJA 
NOCY BIBLIOTEK 
 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Potrzeba uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych rodzin 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Wszystkie działy i bibliotekarze 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień, bibliotekarze 

Termin realizacji: Maj-czerwiec (1 noc w każdym roku) 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Strona internetowa biblioteki, ogólnopolska 

strona wydarzenia, prasa lokalna 

Rezultaty:  Utrzymanie wizerunku biblioteki jako instytucji 

atrakcyjnej i ciekawej. 

Wspieranie więzi rodzinnych, wspieranie czytania 

dzieciom przez rodziców. 
 

CEL 

 

2.3. POGŁĘBIENIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

I ORGANIZACJAMI 

 

Działanie 2.3.1 
BUDOWANIE WIĘZI 
Z BIBLIOTEKAMI 
PUBLICZNYMI 
POWIATU 
KAZIMIERSKIEGO 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

społeczności: 

Budowanie wspólnego warsztatu pracy 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

Doświadczenia zawodowe, sprzęt komputerowy 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień i Barbara Janasik 

Termin realizacji: Stale 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Poczta e-mail 

Rezultaty:  Wymiana doświadczeń pracowników bibliotek 

publicznych, poprawa wizerunku bibliotek  

w lokalnym  środowisku 

Działanie 2.3.2 
GRUPA 

Odpowiada na następujące 

potrzeby lokalnej 

Brak jednolitych przepisów dotyczących bibliotek 

publicznych, potrzeba wzajemnego wspierania się 
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INICJATOREK 
POWIATU 
KAZIMIERSKIEGO 

społeczności: dyrektorek bibliotek publicznych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania: 

- 

Osoba odpowiedzialna za 

realizację 

Nina Turek-Kwiecień 

Termin realizacji: Stale (cyklicznie, raz na 2 miesiące od listopada 

2015 roku) 

Sposoby wykorzystywania 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych: 

Poczta e-mail, kontakt telefoniczny 

Rezultaty:  Dobrze funkcjonujące biblioteki publiczne 

Powiatu Kazimierskiego, realizacja zadań 

związanych  

 z pełnieniem roli biblioteki powiatowej 
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Zarządzanie realizacją strategii 

  

 ZMIANY PRAWNE I ORGANIZACYJNE 

Wszystkie zaproponowane działania nie wymagają żadnych zmian prawnych. Struktura 

organizacyjna biblioteki także nie musi ulegać zmianie w związku z powyższymi planami. 

 

MONITORING, EWALUACJA I KOMUNIKOWANIE REALIZACJI STRATEGII 

Monitoring strategii będzie odbywał się w ramach potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, 

podczas spotkań Zespołu bibliotekarzy pracujących w bibliotece. Spotkania Zespołu od roku odbywają 

się w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 10:00. 

Plan zostanie przedstawiony władzom samorządowym. Tworzenie strategii poprzedzone było 

działaniami związanymi z akcją „Masz głos, masz wybór”, tj. z ankietą oceniającą bibliotekę, którą 

wypełniło 258 mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka (w wersji papierowej oraz on-line). W strategii 

zawarte są także wnioski uczestników „Warsztatów przyszłościowych”, które odbyły się w bibliotece  

1 kwietnia 2016 roku. (Analiza ankiet oraz sprawozdanie z udziału naszej biblioteki w akcji stanowi 

załącznik do Strategii). 


