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Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

 

I. Wizytówka biblioteki 

Gmina Przyłęk jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem i dodatkowo posiadającym 

wiele atrakcji przyrodniczych, co stwarza doskonałe warunki do ruchu turystycznego. Na 

terenie gminy istnieją typowe instytucje zaspokajające potrzeby mieszkańców: szkoły, urząd 

gminy, bank, poczta oraz instytucja kultury jaką jest biblioteka. Historia bibliotek w gminie 

Przyłęk sięga roku 1947. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku jest samorządową 

instytucją kultury. Siedziba biblioteki mieści się w Lipinach, a terenem jej działania jest gmina 

Przyłęk, Zwoleń i Janowiec. Biblioteka realizuje swoje działania bezpośrednio w swojej 

siedzibie oraz za pośrednictwem filii bibliotecznych w Łagowie, Grabowie nad Wisłą 

Rudkach. W bibliotekach zatrudnionych jest 5 osób, w tym 4 etaty to pracownicy 

merytoryczni. Cztery osoby posiadają wykształcenie wyższe,  jedna średnie w trakcje studiów 

licencjackich z dziedziny bibliotekarstwa. Gminna sieć bibliotek obsługuje rocznie ok. 900 

czytelników. Liczba wypożyczeń w skali roku wynosi ponad 20  tys. Stan księgozbiorów na 
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koniec roku 2012 wynosił 33716 woluminów. Biblioteka posiada w pełni zautomatyzowany 

system udostępniania zbiorów. 

 

Zachęcamy do kontaktu: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

Lipiny 30, 26-704 Przyłęk 

Monika Krześniak 

Email: gbp@przylek.pl, gbpprzylek@wp.pl 

Telefon: 486773038 

 

II. Potencjał biblioteki 

 

Analiza SWOT 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

Dobra lokalizacja placówek biblioteki. 

Bezpłatny dostęp do Internetu. Godziny 

otwarcia placówek dostosowane do potrzeb 

użytkowników. Dostęp do komputera 

i urządzeń reprograficznych dla 

użytkowników. Wykwalifikowana 

i kreatywna kadra. Dobra organizacja pracy. 

Strona internetowa z dostępem do 

katalogów on-line oraz konta czytelniczego 

dla użytkowników. Posiadanie kont na 

portalach społecznościowych np. Facebook, 

Złe warunki lokalowe w siedzibie głównej i 

w filiach (ciasne, małe pomieszczenia) 

Zimne , niedogrzane pomieszczenia 

biblioteczne w dwóch filiach biblioteki. 

Uboga oferta czasopism. Zbyt mała liczba 

pracowników. Przestarzały wygląd 

biblioteki. Zbyt mała odległość między 

regałami i złe oświetlenie biblioteki. W 

dwóch filiach brak toalet, brak mebli 

przystosowanych dla dzieci oraz miejsca na 

kącik malucha. Brak miejsca i mebli 
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NK (dotarcie do większej grupy 

użytkowników). Bogaty księgozbiór, 

zaopatrzony w nowości zgodnie 

z potrzebami czytelników. Przyjazna 

atmosfera, stwarzana przez pracowników 

biblioteki. Posiadany sprzęt multimedialny 

rzutnik, ekran, kamera wykorzystywany na 

spotkaniach z użytkownikami. Współpraca 

z urzędem gminy i placówkami 

oświatowymi, grupami nieformalnymi. 

Miejsce na imprezy plenerowe. 

służących do przygotowania ekspozycji 

i wystaw. Brak informatyka. Bariery dla osób 

niepełnosprawnych. Brak dostępu do 

biblioteki dla części  mieszkańców gminy 

rozległy teren gminy 

Szanse Zagrożenia 

Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, 

grantów oraz sponsorów. Współpraca ze 

stowarzyszeniami, fundacjami, 

organizacjami pozarządowymi Poszukiwanie 

sponsorów. Udział i organizacja kulturalnych 

imprez lokalnych. Promocja biblioteki. 

Zwiększenie liczby użytkowników. Warsztaty 

dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo. Wzrost 

znaczenia poziomu posiadanego 

wykształcenia w społeczeństwie. Wzrost 

prestiż biblioteki w środowisku lokalnym. 

Udział pracowników bibliotek 

w szkoleniach. Zmiana wizerunku 

i wzbogacenie oferty odpowiadając na nowe 

potrzeby użytkowników. Aktywne włącznie 

się do działań biblioteki społeczności 

lokalnej. Budowa odrębnego budynku 

biblioteki i poszerzenie oferty usług 

świadczonych przez placówkę. Remont filii 

bibliotecznych. 

Trudna sytuacja ekonomiczna - obniżenie 

nakładów finansowych na działalność 

bibliotek. Wzrost kosztów utrzymania 

placówek. Niewystarczające środki na 

remonty  i modernizację . Brak możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Za 

mała widzialność biblioteki w środowisku 

lokalnym. Niskie wymagania w stosunku do 

uczniów - ograniczanie liczby lektur 

w programie nauczania, kierowanie się 

uczniów tylko do Internetu. Wzrost 

znaczenia informacji udostępnianych 

w Internecie (czasopisma i literatura on-line, 

e-booki). Wyludnienie miejscowości 

(emigracja zarobkowa ludzi w wieku 

produkcyjnym). Niż demograficzny. Wzrost 

ceny książek, filmów oraz prasy. 
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Fot. „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego” w 2011  

prowadzona przez dwie wolontariuszki z USA 
 

 

Potencjał biblioteki 

Obecnie należy postrzegać bibliotekę jako źródło dostępu do kultury, animacji, informacji 

i edukacji, zwłaszcza w gminach wiejskich. Właśnie tu pełnią one szczególną rolę 

w budowaniu i tworzeniu kapitału społecznego, którego wartość opiera się na wzajemnych 

relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści 

(z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia). Biblioteka stała się  liderem życia 

społecznego, integrowania lokalnej społeczności. Wymaga to jednak modernizacji 

infrastruktury i wyposażenia oraz zdobywania nowych kompetencji. Nowoczesna biblioteka 

może przyciągnąć ludzi do siebie. Biblioteki w świadomości ludzi pozostają wciąż miejscem, 

w którym po rodzinie i szkole otrzymamy pierwszy kontakt z książką i informacją, szeroką 

wiedzą i kulturą. To wielki potencjał, który trzeba wykorzystać. Przyjazny samorząd otwarty 

na współpracę, popierający działalność biblioteki w propagowaniu czytelnictwa, dostępu do 

nowoczesnych technik informacyjnych, zachowaniu i kultywowaniu tradycji Gminy Przyłęk. 
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Coroczne organizowanie cyklu spotkań wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, która nie ma 

możliwości wyjazdu na letni wypoczynek. Działania biblioteki nie zamykają się wyłącznie w 

jej placówkach, wychodzimy poza mury biblioteki do siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Kół Gospodyń Wiejskich z którymi współpracujemy. Najbardziej wartościowym potencjałem 

biblioteki jest mocno zaangażowana  i wykwalifikowana kadra. Dzięki walorom 

przyrodniczym takim jak, rezerwat żółwia błotnego, lasy i zbiorniki wodne, nie skażone przez 

przemysł środowisko oraz rozwój agroturystyki to potencjał turystyczny, którym biblioteka 

również wiąże swoje działania. Biblioteka podejmuje różnorakie starania aby być dostępna 

dla wszystkich i rozwijać wachlarz usług dla każdej grupy wiekowej. Jest również otwarta na 

nowe formy działalności (np.: szkolenia, warsztaty). 

 

 

Fot. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

 

 



 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2013-2017 

 

 

 

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału 

w Programie Rozwoju Bibliotek 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

Zasoby lokalne 

Ludzie 

Wójt , pracownicy Urzędu Gminy Przyłęk – doświadczona kadra, szeroki zasób ludzki i rzeczowy, 
znajomość przepisów prawa i procedur administracyjnych, znajomość problemów i bolączek 
mieszkańców gminy.  
Przewodnicząca Rady Gminy i jej Z-ca, Radni – znajomość problemów i potrzeb swoich 
społeczności, decydowanie o podziale środków finansowych.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – dobra znajomość problemów i 
deficytów społecznych, środki potrzebne do ich rozwiązywania, doświadczenie w kontaktach i 
pracy z ludźmi.  

Dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych – dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, 
wykształcona kadra, umiejętność pracy z młodymi ludźmi, zasób lokalowy, materiały 
dydaktyczne.  
Prezesi stowarzyszeń i grup nieformalnych – możliwość pozyskiwania grantów na działania 
społeczne, znajomość swoich lokalnych środowisk, ich historii, potencjału i zasobów, 
doświadczenie w działaniach społecznych.  
Proboszczowie parafii – dobry kontakt ze społeczeństwem, duże oddziaływanie na 
mieszkańców gminy.  
Kierownik oddziału Banku Spółdzielczego – znajomość przepisów finansowych, 
wykształcona kadra.  
Ochotnicze Straże Pożarne – pozytywny wizerunek i zaufanie wśród swojej społeczności, 
znajomość przepisów przeciw pożarowych, remizy strażackie.  
Koła Gospodyń Wiejskich – znajomość lokalnych zwyczajów, tradycji, doskonała znajomość 
historii, potencjału i zasobów swoich społeczności, doświadczenie w kultywowaniu tradycji i 
zwyczajów.  
Media – szerokie oddziaływanie w regionie: prasa, Internet, pomoc w formułowaniu tekstów 
informacyjnych. 
Lokalni twórcy ludowi –  doświadczenie w kultywowaniu tradycji i rzemiosła.  
Właściciele gospodarstw agroturystycznych – znajomość standardów prowadzenia 

działalności w zakresie agroturystyki. 

 

Zasoby materialne 

Nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny – cała sieć bibliotek. 
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Programy komputerowe: WORD, EXEL, POWERPOINT, PUBLISHER, SHAREPOINT DESIGNER – 
cała sieć bibliotek.  
Aparaty cyfrowe – cała sieć bibliotek. 
Peryferyjny sprzęt komputerowy: drukarka A3, urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, 
skaner, fax) – cała sieć bibliotek.  
Dostęp do Internetu (także WiFi) – cała sieć bibliotek. 
Kamera – placówka główna. 
Świetlica – Filia w Rudkach  
Miejsce do organizowania imprez plenerowych. 

 

 

Fot. Tydzień z Internetem 2013 

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

Rada Gminy w Przyłęku  
Urząd Gminy w Przyłęk  
Wójt Gminy Przyłęk, Sekretarz Gminy  
PUP w Zwoleniu  
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przyłęk  
OSP w Grabowie nad Wisłą, Łagowie, Mszadli Nowej 
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Gimnazja w Przyłęku, Wólce Zamojskiej 
Szkoły Podstawowe w Babinie, Grabowie nad Wisłą, Łaguszowie, Mszadli Starej 
Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu 
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Przyłęk 
GS „Samopomoc Chłopska” w Przyłęku 
Proboszczowie Parafii w Łagowie, Ługach, Janowcu, Przyłęku, Zwoleniu 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku 
 

Zasoby globalne 

Biuro Posła Do Parlamentu Europejskiego – Jolanty Hibner  
FRSI - Rozpracuj to z Biblioteką 
http://www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka/aktualnosci 
Co zrobić, żeby zacząć zarabiać? Elżbieta Sołtys, Radosław Tendera Aktualizacja tekstów 
finansowo - księgowych: Janusz Pągowski - Maj 2008 publikacja Fundacji Wspomagania Wsi 
(http://www.ww.org.pl/strona.php?p=255)  
Pomysły na działalność gospodarczą http://www.ww.org.pl/strona.php?p=268  
 strona internetowa Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej,   
strona internetowa SBP,  
Biblioteki Cyfrowe,   
Polska Biblioteka Internetowa 
 

 

Fot. „Wakacje z książką i nie tylko” GBP w Przyłęku Filia w 

Łagowie 

http://www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka/aktualnosci
http://www.ww.org.pl/strona.php?p=255
http://www.ww.org.pl/strona.php?p=268
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski 

z przeprowadzonych badań 

 

Fot. „Na ludowo w bibliotece” warsztaty Kolorowe Pająki 

Na terenie gminy Przyłęk oprócz biblioteki głównej i jej filii, działalność kulturalną prowadzą 

jedynie szkoły podstawowe i gimnazja, brak jest przedszkoli, świetlic, które w atrakcyjny 

i pożyteczny sposób umożliwiłyby naszym mieszkańcom spędzenie wolnego czasu oraz 

rozwój zainteresowań i pasji. W związku z  rozmieszczeniem gminnej sieci bibliotek w Gminie 

Przyłęk, charakteryzując społeczność lokalną należy odnieść się do całego środowiska 

mieszkańców gminy.  Zróżnicowany stopień zaangażowania i aktywności mieszkańców 

miejscowości w działaniu na rzecz rozwoju gminy świadczy o niewykorzystanym potencjale, 

nierozwiązanych problemach oraz lokalnych liderów aktywizujących ludność wiejską.  

Mieszkańcy potrafią podejmować wspólne inicjatywy w celu rozwiązania konkretnego 

problemu lub aktywizowania lokalnego środowiska. Świadczą o tym istniejące jednostki OSP, 
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koła gospodyń wiejskich i inne grupy nieformalne.  Życie społeczne determinuje kilka 

czynników:  znaczna większość mieszkańców to rolnicy, w związku z czym to pory roku oraz 

kolejne etapy prac polowych dyktują rytm życia, najbliższe miasta są oddalone o ok. 10-20 

km, co stanowi barierę dla większość w korzystaniu z ich oferty kulturalnej, spora część 

społeczności to emeryci i renciści oraz osoby nieaktywne zawodowo, większość działań 

kulturalnych jest organizowana w sezonie letnim. Od dłuższego czasu zauważalny jest 

ujemny przyrost naturalny oraz migracja ludności do większych miast oraz emigracja. Na 

podstawie przeprowadzonych przez bibliotekę badań wśród wybranych grup w środowisku 

lokalnym, można określić wiele potrzeb i problemów wśród mieszkańców. W celu poznania 

zapotrzebowania na usługi informacyjne, edukacyjne i kulturalne naszej społeczności 

lokalnej badaliśmy następujące grupy użytkowników biblioteki: emeryci i renciści (członkinie 

kół gospodyń wiejskich), pracownicy administracji publicznej, nauczyciele oraz rodzice dzieci 

w wieku 3-5 lat. Po przeprowadzonej analizie okazało się, że rodzice  z entuzjazmem przyjęli 

do wiadomości chęć utworzenia przez naszą bibliotekę Klubu malucha. Zadeklarowali oni 

chęć uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach prowadzonych przez bibliotekę. Rodzice 

stwierdzili, iż takie spotkania umożliwiłyby dzieciom kontakt z rówieśnikami, który  jest 

w obecnej sytuacji znacznie ograniczony. Ponadto zajęcia pozwoliły by im poszerzać swoje 

zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności, aktywne zajęcia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii, projekcjach filmowych. Świadczy to o chęci udziału we wszelkich 

inicjatywach pod warunkiem ich atrakcyjności dla dzieci i ludzi młodych.  Inną badana przez 

nas grupą byli emeryci i renciści korzystający z naszej biblioteki. Badana grupa jest 

zadowolona z naszych usług, jedyną niedogodnością która im przeszkadza to słabe warunki 

lokalowe naszych placówek. Natomiast seniorzy przejawiają potrzebę uczestniczenia 

w przedsięwzięciach z zakresu: integracji, warsztatów, wycieczek. Interesowały by ich takie 

zajęcia jak - kursy komputerowe, zajęcia z rękodzieła,  dotyczące zdrowego trybu życia. Mile 

widziane byłyby również spotkania o charakterze towarzyskim typu: wieczorki filmowe lub 

muzyczne. Starsi mieszkańcy i nieaktywni zawodowo, są grupą o dużym potencjale, 

doświadczeniu życiowym i zawodowym, co stwarza doskonałe warunki do aktywizowania jej 

w różnorodnych formach działań społecznych i kulturalnych. Po analizie badań potrzeb 

członkiń kół gospodyń wiejskich, określono następujące obszary wymagające wsparcia ze 

strony biblioteki: regularne wspólne spotkania (wymiana doświadczeń, praktyk działalności 

kół, kultywowanie tradycji (przekazywanie umiejętności i wiedzy następcom), rozwijanie 

życia kulturalnego (organizowanie inicjatyw kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców 

swojej wsi), odpowiednie zaplecze techniczne (miejsce na spotkania, sprzęt kuchenny, 

naczynia itp.). Z analizy badań wśród pracowników administracji, wynika że wszyscy chętnie 

czytają książki i korzystają z usług biblioteki, brak jest zastrzeżeń co do trybu jej 
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funkcjonowania. Ankietowani chętnie by uczestniczyli w spotkaniach integrujących oraz  

z ludźmi ze świata muzyki, filmu. Podsumowując, należy stwierdzić, iż społeczność gminy 

Przyłęk posiada duży, niewykorzystany potencjał oraz zasoby, które chcemy ożywić. 

Biblioteka stanie się miejscem wsparcia animacyjnego lub liderskiego, by pomóc 

w skonkretyzowaniu potrzeb i problemów mieszkańców oraz ich rozwiązaniu.  . 

 

 

Fot. Spotkanie autorskie z poetką Agnieszką Frączek 

 

IV. Misja i wizja biblioteki 

 



 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2013-2017 

 

 

 

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału 

w Programie Rozwoju Bibliotek 

Misja 

 

BIBLIOTEKA PRZYJAŹNI - przestrzenią zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i integracji 

środowiska lokalnego. 

 

Wizja 

 

Nowoczesna, przyjazna biblioteka, ułatwiająca nawiązanie kontaktów, rozwijająca 

zainteresowania oraz inicjująca działania edukacyjne, kulturalne i społeczne dla wszystkich 

grup wiekowych. Pielęgnująca lokalne tradycje i historię regionu. Dbająca o swój 

podstawowy cel jakim jest propagowanie czytelnictwa. Zapewniająca profesjonalny poziom 

usług. Otwarta na potrzeby mieszkańców, dynamicznie przystosowująca się zmian. Biblioteka 

współpracująca z wieloma instytucjami życia społecznego oraz administracyjnego. 

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele 

i działania 

 

Obszar Kultura 

Cel 1 Zwiększenie udziału dzieci, młodzieży oraz osób starszych 

w życiu kulturalnym gminy 

Działanie 1 Utworzenie bibliotecznej grupy zabawowej dla małych dzieci 

(w wieku 1-3 lat) i ich opiekun 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

- brak oferty dla małych dzieci nieobjętych opieką przedszkolną, 

Osoba odpowiedzialna  za Joanna Kałużyńska - pracownik biblioteki 
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realizację 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Pracownicy biblioteki, Sala do przeprowadzenia spotkań, środki finansowe. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

- przygotowanie zaproszeń imiennych (wykaz dzieci zapisanych do Klubu 

małego czytelnika) - przygotowanie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy 

informacyjnej urzędu gminy, na stronie internetowej biblioteki  oraz na 

portalach  społecznościowych. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 

Rezultaty Utworzenie nowej oferty czytelniczej dla najmłodszych.  

Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i rodziców. 

Zwiększenie liczby użytkowników biblioteki. 

Działanie 2 Utworzenie komnaty bajek dla młodszych czytelników 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Utworzenie miejsca w którym dzieci bezpiecznie i aktywnie spędzą czas 

z rówieśnikami oraz rodzicami Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

u najmłodszych dzieci 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Joanna Kałużyńska - pracownik biblioteki Anna Nędzi - pracownik biblioteki 

Ewa Żaczkiewicz - pracownik biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Sala przeznaczona wyłącznie dla małego czytelnika, bezpieczne meble.  

Zakup materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych. Współpraca 

z organizacją pozarządową lub sponsor. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Umieszczanie na stronie www biblioteki cyklu wydarzeń w naszej gminie, 

opisy, zdjęcia. Relacje w lokalnych gazetach 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2016 

Rezultaty Powstanie zachęcający dla dzieci Kącik Malucha, który 

stworzy warunki do organizowania zajęć edukacyjnych 

i integracyjnych. 

Działanie 3 Organizacja "Nocy w bibliotece" dla dzieci i ich rodziców 

Potrzeby społeczności Wzmocnienie więzi, aktywne spędzenie wolnego czasu, 
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lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Opracowanie regulaminu, programu oraz plakatów. Współpraca 

z organizacją pozarządową. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie i Internecie. Przekazanie informacji do szkół, urzędu 

gminy, ośrodka zdrowia. Wykorzystanie posiadanego sprzętu. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2016 cyklicznie raz w roku 

Rezultaty Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca atrakcyjnego 

i ciekawego. Łamanie stereotypów na temat pracy 

bibliotekarza. Wzrost udziału dzieci w inicjatywach 

kulturalnych. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Budowanie 

nawyku czytania przez dzieci, ale także zachęcanie rodziców 

do czytania swoim dzieciom 

Cel 2 Zwiększenie zainteresowania światem kultury i sztuki oraz 

biblioteką jako miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Działanie 1 Organizacja spotkań 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

W przeprowadzonych rozmowach w kołach gospodyń wiejskich członkinie 

wskazywały chęć uczestnictwa w spotkaniach ze znanymi osobistościami ze 

świata kultury 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

pracownicy biblioteki, środki finansowe z budżetu biblioteki oraz  pozyskane 

z innych źródeł 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Strony www i Facebook , poczta elektroniczna  Komputery, drukarki, aparat 

fotograficzny, kamera 

Do kiedy zadanie zostanie Zadanie realizowane cyklicznie; przynajmniej 2 spotkania w roku z osobami 
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zrealizowane ze świata kultury - malarzy, pisarzy, fotografików itp. 

Rezultaty Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego spotkania 

z ludźmi ze  świata kultury; uatrakcyjnienie oferty biblioteki 

Cel 3 Zachowanie tradycji i promowanie dziedzictwa kulturowego. 

Wymiana międzypokoleniowa doświadczeń, potrzeba 

identyfikowania się młodego pokolenia z tradycją i kultury 

swojego regionu. 

Działanie 1 Utworzenie grupy teatralnej  "Kraksa- zderzenie pokoleń". 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba zachowania tradycji oraz obrzędów i kultury ludowej regionu. 

Integracja międzypokoleniowa oraz nawiązanie kontaktów międzyludzkich. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Joanna Kałużyńska - pracownik biblioteki Anna Nędzi - pracownik biblioteki 

Ewa Żaczkiewicz - pracownik biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Wykorzystanie współpracy ze szkołami, ludźmi kultury znającymi kulturę 

ludową naszego regionu oraz Kołami Gospodyń Wiejskich. Wykorzystanie 

posiadanego przez bibliotekę sprzętu. pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych od grantobiorców. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Umieszczanie na stronie www biblioteki cyklu wydarzeń w naszej gminie, 

opisy, zdjęcia. Relacje w lokalnych gazetach 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do 2016 

Rezultaty Zachowanie tożsamości kulturowej, zwiększenie  

identyfikowania  się młodego pokolenia z tradycją i kultura 

lokalną swojego regionu. Powstanie wielopokoleniowej grupy 

teatralnej. 

Działanie 2 Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz opracowanie 

przewodnika kulinarnego przy współpracy z kołami gospodyń 

wiejskich 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

Potrzeba promocji tradycyjnych potraw powiatu zwoleńskiego. 
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odpowiada 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Współpraca z KGW . Zebranie przepisów kulinarnych oraz zdjęć potraw. 

Sprzęt multimedialny, wyposażenie biblioteki. Środki finansowe  z PROW 

2007-2013 małe projekty. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacja w prasie, Internecie, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Grudzień 2013. 

Rezultaty Przygotowanie wirtualnego przewodnika kulinarnego. 

Promocja gminy, kół gospodyń wiejskich i biblioteki. 

Obszar Rynek Pracy 

Cel 1 Poznanie i wzmocnienie mocnych stron i ocena ich 

przydatność na rynku pracy,   uzyskanie nowych umiejętności, 

uzyskanie kompetencji w zakresie możliwości sprzedaży 

i reklamy on-line, co może być inspiracją do znalezienia 

pomysłu na własną działalność. 

Działanie 1 KLUB "Kobietki -poznają interesy" 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba zajęć aktywizacyjnych na których uczestnicy klubu pracy  poznają 

procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak Joanna Kałużyńska Anna Nędzi 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe, sprzęt komputerowy, drukarka, sala do przeprowadzenia 

spotkań. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wydrukowanie ulotek, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 

urzędu gminy oraz biblioteki, ogłoszenia w prasie lokalnej, ogłoszenia 

parafialne. 

Do kiedy zadanie zostanie zadanie przewidziane na lata 2014-2016 
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zrealizowane 

Rezultaty Wzmocnienie wśród bezrobotnych kobiet, bądź gospodyń 

domowych i rolniczek wiary we własne umiejętności 

i możliwości kierowania własnym życiem oraz uzyskania 

dodatkowego źródła dochodu. 

Działanie 2 Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba wzrostu aktywności kobiet, które nie mogą podjąć stałej pracy 

zawodowej oraz pomoc w dotarciu do lokalnych twórców, sprzedających 

swoje wyroby i dzieła. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Anna Nędzi 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Nawiązanie współpracy z twórcami ludowymi oraz znawcami sprzedaży on-

line, miejsce spotkań, sprzęt multimedialny, 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacje w prasie, Internecie oraz w formie plakatów 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2014 

Rezultaty Zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności. Łatwiejszy dostęp 

do nieformalnych ofert pracy i źródeł dochodu. 

Obszar Sprawy społeczne 

Cel 1 Integracja międzypokoleniowa, pomoc w nawiązaniu 

kontaktów międzyludzkich, zaangażowanie wszystkich gup 

społecznych w działania biblioteki 

Działanie 1 Podniesienie kompetencji informatycznych, szczególnie osób 

w wieku 50+ poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń 

komputerowych. 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

- wykluczenie informatyczne seniorów, możliwość spędzenia miło 

i pożytecznie wolnego czasu. 
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Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak, Joanna Kałużyńska, Anna Nędzi 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz sala do 

organizowania spotkań. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki o planowanych spotkaniach 

oraz relacje, opisy i zdjęcia z przeprowadzonych spotkań. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

zadanie przewidziane na lata 2014-2016 

Rezultaty Wzmocnienie więzi w grupie seniorów oraz wzrost 

umiejętności IT wśród mieszkańców gminy. 

Działanie 2 Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba spotkań w gronie osób zafascynowanych książką oraz dyskusji 

o przeczytanych wydawnictwach i nie tylko. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Joanna Kałużyńska Anna Nędzi Ewa Żaczkiewicz 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Stworzenie grupy czytelników w DKK. Wydelegowanie pracownika 

wspierającego klub w jego działaniach. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2016 

Rezultaty Stworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzmocnienie 

zainteresowania książką wśród dorosłych. 

Obszar Rozwój potencjału biblioteki 

Cel 1 Poprawa warunków pracy oraz funkcjonowania biblioteki . 

Działanie 1 Realizacja wniosku złożonego w ramach programu 

"Infrastruktura bibliotek" -Biblioteka centrum kulturalnym 
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Gminy Przyłęk 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Poprawienie warunków pracy i rozszerzenie działalności biblioteki. 

Poprawienie sposobu udostępniania zbiorów w biblioteki oraz ułatwienie 

dostępu do całości zasobów biblioteki. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe MKiDN oraz dotacja z UG w Przyłęku, wsparcie 

merytoryczne w prowadzeniu działań związanych z budową nowego 

budynku 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacje w prasie oraz na stronie internetowej biblioteki. Wykorzystanie 

nowych technologii i posiadanego sprzętu przy złożeniu i realizacji działania. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Zadanie przewidziane na lata 2013-2015 

Rezultaty Powstanie dwóch budynków: - biblioteki z salą 

konferencyjną, salą dla małych czytelników, wypożyczalnią, 

czytelnią internetowa, salą wystaw, zapleczem 

administracyjno-biurowe oraz socjalnym, - budynku 

gospodarczego z kotłownią ,magazynem książek oraz dwoma 

garażami. 

Działanie 2 Udział i organizacja szkoleń 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba stałego doskonalenia umiejętności i wiedzy wśród pracowników 

biblioteki. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Udział w szkoleniach w ramach PRB, monitorowanie oferty szkoleniowej 

WBP i PBP, środki finansowe własne. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacja informacji w prasie i Internecie (w miarę potrzeby). Kontakt 

z pracownikami bibliotek. 
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Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Stale. 

Rezultaty Kadra biblioteczna zyska większy zasób wiedzy oraz 

umiejętności co przełoży się na zwiększenie efektywności 

pracy oraz powstawanie nowych inicjatyw. 

Działanie 3 Badanie preferencji czytelniczych - "Drzewo życzeń" 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba dostępu do najbardziej poczytnych wydawnictw oraz nowości 

wydawniczych. Księgozbiór odpowiadający na każdy gust czytelniczy. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Zakup materiałów plastycznych. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Publikacje na tablicach ogłoszeniowych, w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2014 

Rezultaty Stworzenie "Drzewka Książkowego", na którym czytelnicy 

będą zawieszać karteczki w dwóch kolorach - jeden będzie 

dotyczył proponowanych książek do zakupu przez bibliotekę, 

zaś drugi książek godnych polecenia innym czytelnikom. 

Ciekawy i nietypowy sposób monitorowania potrzeb 

czytelniczych. 

Działanie 4 Oznakowanie bibliotek w przestrzeni publicznej 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba łatwego odnalezienia bibliotek, zwłaszcza przez przyjezdnych 

i turystów. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak 

Zasoby potrzebne do Zakup tablic informacyjnych. 
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realizacji zadania 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacje w prasie i Internecie. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2016 

Rezultaty Biblioteki staną się bardziej rozpoznawalne w przestrzeni 

publicznej, zaś turyści oraz zainteresowani ofertą bibliotek 

z łatwością odnajdą ich lokale 

Obszar Ekologia/zdrowie 

Cel 1 Podniesienie świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu 

życia 

Działanie 1 Spotkania z trenerem  zdrowego żywienia 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Problem nieprawidłowego odżywiania się nie jest czymś nowym, a wobec 

istniejący chorób wywołanych spożywaniem nadmiaru tłuszczów oraz 

zagrożeń w związku z stosowanymi w jedzeniu konserwantami 

i ulepszaczami, wydaje się koniecznym podjecie tego tematu. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Monika Krześniak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

pracownicy biblioteki, środki finansowe z budżetu biblioteki oraz pozyskane 

z innych źródeł, trener zdrowego żywienia, sprzęt komputerowy 

i multimedialny 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wykorzystanie stron internetowych na temat zdrowego trybu życia. 

Informacja na stronie internetowej biblioteki o planowanych spotkaniach 

oraz relacje, opisy i zdjęcia z przeprowadzonych spotkań. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2015 

Rezultaty Poznanie metod zdrowego żywienia, i wykorzystanie nowych 

produktów spożywczych w codziennej kuchni. 

Cel 2 Podniesienie świadomości o zasobach przyrodniczych 
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i szlakach turystycznych naszej gminy 

Działanie 1 Rajd rowerowy -  "Geocache", ukrycie na trasie rajdu 

pojemników i zarejestrowanie ich na portalu Geocaching 

Polska 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba poznania walorów przyrodniczych i turystycznych gminy, które 

bardzo często są nie znane samym mieszkańcom naszych terenów 

i przekazanie tych informacji  zwłaszcza przyjezdnym i turystom, co 

podniesie atrakcyjność tych terenów. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Joanna Kałużyńska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

pracownicy biblioteki, materiały do przygotowania geocacha, środki 

finansowe, kamizelki odblaskowe, 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wykorzystanie stron internetowych na temat . Informacja na stronie 

internetowej biblioteki o planowanym rajdzie oraz relacje, opisy i zdjęcia 

z przeprowadzonego rajdu. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

grudzień 2015 

Rezultaty Utworzenie i zarejestrowanie na Geocaching Polska dwóch 

pojemników-skarbów. Stworzenie zakładki na stronie 

internetowej biblioteki skierowanej wyłącznie do turystów 

oraz stworzenie punktów informacji turystycznej 

w bibliotekach, w których znajdą się wszelkie materiały 

promocyjne dostępne w gminie. 
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VI. Zarządzanie realizacją strategii 

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece 

Samo wprowadzanie niniejszego planu w życie wymaga od pracowników biblioteki pracy 

metodą projektową oraz ciągłej ewaluacji swoich działań i wyciągania wniosków. Na czas 

objęty Planem Rozwoju Biblioteki nie planuje się zmian prawnych. 

 

2. Monitoring realizacji planu 

Będą odbywać się spotkania z pracownikami, w celu analizy realizacji działań zakładanych 

w planie rozwoju biblioteki. Podczas tych spotkań zostaną przydzielone poszczególne 

zadania pracownikom biblioteki. Spotkania te będą wspierane przez koordynatora Planu 

Rozwoju Biblioteki. Nadzór i kontrolę nad realizacją planu będzie sprawował dyrektor 

biblioteki. W przypadku jakichkolwiek problemów z pozyskaniem zamierzonej grupy 

użytkowników, zobowiązujemy się do zmiany grupy wiekowej z którą przeprowadzimy 

zajęcia. Gdyby którekolwiek z działań nie było możliwe do zrealizowania w zaplanowanym 

przez nas czasie, przeprowadzimy go w innym terminie. 

 

3. Ewaluacja 

 

Tematem badań ewaluacyjnych będzie sprawdzanie osiągniętych celów i efektów dzięki 

realizowanym działaniom wpisanym w Plan Rozwoju Biblioteki. Materiał potrzebny do 

obiektywnej analizy będzie zbierany za pomocą wywiadów grupowych, indywidualnych lub 

ankiet, w zależności od badanych celów i efektów. Ewaluacji będą poddawane maksymalnie 

dwa działania w roku. Ewaluacji poddawany będzie także wizerunek biblioteki i jej 

pracowników wśród lokalnej społeczności. Dyrektor wyznacza pracownika, który zbierze 

dane, dokona ich analizy i przedstawi konkretne wnioski na zebraniu pracowników gminnej 

sieci bibliotek. Spotkania odbywać się będą raz w roku (wspólnie z podsumowaniem stopnia 

realizacji Planu - monitoring). Ewaluacja będzie dokonywana według następujących 

kryteriów: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość. Badania będą 
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dokonywane także pod kątem wzrostu aktywności społecznej oraz ilości inicjatyw 

podejmowanych przez samych mieszkańców. Dyrektor oraz Główny Księgowy będą 

dokonywać analizy kosztów i korzyści. Wnioski będą przedstawiane pozostałym 

pracownikom oraz koalicjantom do wspólnej dyskusji. W takim samym odstępie czasowym 

będzie dokonywana aktualizacja zapisów analizy SWOT oraz analiza zachodzących zmian. 

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym 

i partnerom 

 

Stopień realizacji Planu będzie przedstawiany po spotkaniu ewaluacyjnym i monitorującym. 

Władze samorządowe będą otrzymywać informacje na ten temat w sprawozdaniach 

przekazywanych do Urzędu Gminy. Partnerzy biblioteki otrzymają pisemne materiały 

opisujące realizację Planu, na spotkaniu koalicji, co pozwoli na przeprowadzenie dyskusji 

w szerszym gronie. Z kolei mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem prasy, radia oraz 

Internetu, a także dzięki ulotkom opisującym zachodzące zmiany. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa 

i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 

bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do 

dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, 

mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne 

materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin 

takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe 

umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych 

w bibliotece. 


