UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na lata
2018-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Walim uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na lata
2018-2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

Id: 8507FDC8-9B10-4846-8917-36C8BF6C114C. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2018
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 27marca 2018

STRATEGIA ROZWOJU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALIMIU
NA LATA
2018 – 2023

Marzec 2018
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WSTĘP
Podstawowym celem Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na lata 20182023 jest określenie kierunku rozwoju instytucji. Dokument przedstawia bieżącą analizę SWOT
oraz wskazuje cele i działania jakie należy podjąć w dążeniu do ich realizacji, aby Biblioteka stała
się nowoczesną i atrakcyjną instytucją kultury zaspokajającą potrzeby użytkowników.

Gminna

Biblioteka Publiczna w Walimiu jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Walim. Posiada sieć biblioteczną, na którą składa się biblioteka centralna
i pięć punktów bibliotecznych działających w sołectwach na terenie gminy, zorganizowanych przy
świetlicach wiejskich w Jugowicach, Niedźwiedzicy,

Glinnie,

Zagórzu Śląskim oraz

w Dziećmorowicach. Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie
potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

INFORMACJE OGÓLNE
Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest plan finansowy. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, a także z dochodów
własnych m. in. sprzedaży makulatury, darowizn np. książek, dotacji celowych np. dotacja na
zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, ze środków otrzymywanych od osób
prawnych i fizycznych. Biblioteka służąc zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych,
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych upowszechniania wiedzę i kulturę wśród mieszkańców
Gminy Walim. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, udostępnia
zbiory biblioteczne na miejscu i wypożycza na zewnątrz.

ZASOBY
Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017r.

wynosił 18597 woluminów. Zgromadzony

księgozbiór skierowany jest do wszystkich grup społecznych, zawodowych i kategorii wiekowych.
Zawiera pełny zakres od literatury pięknej do popularnonaukowej, w tym wydzielony księgozbiór
regionalny. W dziale dla dzieci wydzielony jest kącik do zabawy dla najmłodszych. Biblioteka
posiada czytelnię z

26 miejscami, umożliwiającą korzystanie z księgozbioru podręcznego i

czasopism. Dodatkowo do dyspozycji czytelników udostępnionych jest 5 nowych komputerów z
dostępem do internetu oraz skaner i drukarka, przy korzystaniu z których pomagają pracownicy
biblioteki.
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SIEĆ BIBLIOTECZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu wraz z punktami bibliotecznymi jest instytucją kultury
działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i swoją działalnością obejmuje teren całej gminy.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Długa 8
58-320 Walim
tel. 74 8457 272

PUNKT BIBLIOTECZNY W DZIEĆMOROWICACH
Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach
ul. Henryka Sienkiewicza 75
58-308 Dziećmorowice
tel. 74 8473 773

PUNKT BIBLIOTECZNY W JUGOWICACH
Świetlica Wiejska w Jugowicach
ul. Dworzec PKP 1
58-321 Jugowice

PUNKT BIBLIOTECZNY W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM
Świetlica Wiejska w Zagórzu Śląskim w Klubie Strażaka w Zagórzu Śląskim
ul. Główna 10
58-321 Zagórze Śląskie

PUNKT BIBLIOTECZNY W NIEDŹWIEDZICY
Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy
58-321 Niedźwiedzica 33

PUNKT BIBLIOTECZNY W GLINNIE
Świetlica sołecka
Glinno 45
58-320 Glinno
4
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ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- bardzo dobra lokalizacja placówki

- niewystarczający wskaźnik zakupu materiałów

- dobra opinia w środowisku lokalnym

bibliotecznych wg Kryteriów Certyfikatu

- księgozbiór na bieżąco uzupełniany w nowości Biblioteka +
wydawnicze

- biblioteka usytuowana na I piętrze bez windy,

- bezpłatny dostęp do internetu

co utrudnia korzystanie z biblioteki osobom

- czytelnia wraz ze stanowiskami

starszym oraz niepełnosprawnym

komputerowymi

- pomieszczenia biblioteki wymagające remontu

- godziny pracy dostosowane do potrzeb

- instalacja elektryczna oraz oświetlenie

użytkowników

wymagające modernizacji

- wydzielony księgozbiór regionalny

- powszechnie przyjęte stereotypy na temat

- dodatkowe działania kulturalno-edukacyjne

łatwej i mało istotnej pracy bibliotekarza

-współpraca ze szkołami na terenie gminy oraz z - niewystarczające fundusze na poszerzenie i
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

uatrakcyjnienie działalności

- strona na portalu społecznościowym

- przestarzałe wyposażenie biblioteki

- bardzo dobra współpraca z organem

- brak środków finansowych na prowadzenie

prowadzącym

strony internetowej

- kompetentna kadra
- komputerowy katalog książek dostępny on-line

SZANSE

ZAGROŻENIA

- uruchomienie nowoczesnego procesu

- spadek czytelnictwa

technologicznego wypożyczeń książek

- migracja mieszkańców ( spadek liczby

- rozwój technologii informatycznych oraz

potencjalnych użytkowników)

dostęp do bezpłatnego szerokopasmowego

- brak nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży

internetu na terenie gminy umożliwiający

- zbyt niski budżet uniemożliwiający spełnienie

użytkownikom elektroniczne zamawianie,

warunków Certyfikatu Biblioteka + oraz

rezerwowanie oraz prolongaty zbiorów

zaspakajanie bieżących potrzeb czytelników

- możliwość pozyskiwania pozabudżetowych

- łatwy dostęp do informacji poprzez Internet

środków finansowych (MKiDN: zakup nowości - niedocenienie roli czytania jako ważnego
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wydawniczych do bibliotek; infrastruktura

czynnika w rozwoju i edukacji człowieka

bibliotek; i in.)
- dążenie do uzyskania Certyfikatu Biblioteka +
- podejmowanie działań zwiększających
czytelnictwo w lokalnej społeczności ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży
- włączanie się w lokalne inicjatywy instytucji
działających na ternie gminy w celu
promowania czytelnictwa
-prowadzanie działań wykraczających poza
tradycyjne funkcje biblioteki skierowane do
różnych grup społecznych

MISJA
Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu jest wspieranie rozwoju kulturalnego
i edukacyjnego lokalnej społeczności poprzez doskonalenie poziomu usług świadczonych na rzecz
mieszkańców gminy.

WIZJA
Biblioteka jako nowoczesny ośrodek informacji, komunikacji społecznej i kultury, propagujący
czytelnictwo, szanujący przeszłość i kreujący przyszłość w oparciu o potrzeby i potencjał
mieszkańców gminy i regionu.

Cele strategiczne:
1. doskonalenie obsługi użytkowników biblioteki z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, preferencji i wieku
2. uatrakcyjnienie oferty usług kulturalnych i edukacyjnych
3. zwiększenie liczby woluminów nowości wydawniczych we wszystkich działach literatury
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4. pełna informatyzacja systemu wypożyczeń
5. uruchomienie strony internetowej w celu usprawnienia i organizowania komunikacji
społecznej oraz promocji działań biblioteki
6. prowadzanie działań mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej
związanej z książką i czytelnictwem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
7. podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki
Działania służące realizacji założonych celów:

Cel strategiczny:

Doskonalenie obsługi użytkowników biblioteki z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań, preferencji i wieku.
Działania:
− prowadzenie badań określających zapotrzebowania czytelnicze aktualnych i potencjalnych
użytkowników (wywiady, ankiety)
− uruchomienie punktu bibliotecznego w świetlicy wiejskiej w Olszyńcu
− wprowadzenie usługi „książka na telefon” dla czytelników mających problem z dotarciem
do biblioteki ze względu np.: na wiek, niepełnosprawność, chorobę.
− umieszczenie na stronie oraz na portalu społecznościowym formularza zapytań do
bibliotekarza

Cel strategiczny:

Uatrakcyjnienie oferty usług kulturalnych i edukacyjnych
Działania:
− zajęcia edukacyjne i kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych
− aktywny udział w działaniach kulturalnych i edukacyjnych podejmowanych w środowisku
lokalnym
− organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii i wakacji
Cel strategiczny:

Zwiększenie liczby woluminów nowości wydawniczych we wszystkich
działach literatury
Działania:
− pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych poprzez udział w programach
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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− udział w ogólnopolskich akcjach promujących książkę i czytelnictwo
− pozyskiwanie dodatkowych środków z funduszy unijnych, akcji społecznych, darowizn
− zwiększenie liczby audiobooków
Cel strategiczny:

Pełna informatyzacja systemu wypożyczeń
Działania:
− uruchomienie strony internetowej w celu ułatwienia dostępu do zasobów biblioteki poprzez
katalog online, ulepszenia przepływu informacji o nowościach oraz promocji działalności
biblioteki
Cel strategiczny:

Prowadzenie działań mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej i
kulturalnej związanej z książką i czytelnictwem ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Działania:
− organizowanie spotkań autorskich
− przygotowywanie wystaw tematycznych związanych z książką i wydarzeniami
okolicznościowymi
− prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących książki i czytelnictwo wśród dzieci,
młodzieży i ich rodziców
− organizowanie zajęć doskonalących umiejętność czytania wśród dzieci i młodzieży we
współpracy ze szkołami z terenu gminy
Cel strategiczny:

Podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki
Działania:
- udział pracowników w szkoleniach/seminariach/warsztatach organizowanych przez instytucje
zewnętrzne stacjonarne i online oraz samodoskonalenie.

PODSUMOWANIE
Osoba nadzorującą i odpowiedzialną za realizację Strategii jest dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Walimiu.
Zaplanowanie w Strategii działania będę systematycznie realizowane i monitorowane w miarę
posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Wyniki ewaluacji działań zawartych w Strategii
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zostaną wykorzystane w planowaniu i realizacji zadań Biblioteki. Realizacja celów Strategii
przyczyni się do poprawy pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu oraz wzmocnienia jej
roli w środowisku lokalnym przez
− wzrost znaczenia książki w procesie wychowania i edukacji
− wzrost wykorzystania zasobów bibliotecznych
− zwiększenie atrakcyjności biblioteki jako ośrodka kultury i edukacji
− zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury na obszarach wiejskich
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Uzasadnienie
Strategia rozwoju Biblioteki jest częścią strategii Rozwoju Gminy Walim. Podstawowym
celem wprowadzenia Strategii jest określenie kierunku rozwoju instytucji oraz wskazanie
jakie cele i działania należy podjąć w dążeniu do ich realizacji, aby Biblioteka stała się
nowoczesną i atrakcyjną instytucją kultury zaspokajającą potrzeby użytkowników.
Posiadanie Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu jest jednym
z warunków konicznych do spełnienia przy ubieganiu się o Certyfikat Biblioteka+, który
jest niezbędny do ubiegania się ośrodki finansowe z programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pn.: Infrastruktura bibliotek.
Sporządziła:
Renata Machelska
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