
 DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁU MIESZKAŃCÓW
GMINY PRZYŁĘK

WPROWADZENIE

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Gminy Przyłęk została zrealizowana dla
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022)
Biblioteka  |Lokalność  |Inicjatywy|  Społeczność|  Oddolność dofinansowanego  
z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025 –Priorytet 4.1.

Celem  przeprowadzenia  diagnozy  było  rozpoznanie  potrzeb  i  oczekiwań,  a  także
potencjałów mieszkańców Gminy Przyłęk. Zdobyta wiedza jest doskonałym punktem
wyjścia do tworzenia dalszej strategii działania biblioteki, w tym zadań realizowanych
w  ramach  projektu  BLISKO.  Będzie  ona  także  podstawą  do  dostosowania  oferty
biblioteki i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. 

Głównym celem projektu jest:

• aktywizacja społeczności lokalnych w działaniach na rzecz upowszechniania  
i rozwoju Czytelnictwa;

• stworzenie w placówkach biblioteki przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy,
działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej i odpoczynku;

• podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających
na  rozpoznanie  potrzeb  i  potencjału  kulturowego  członków  lokalnych
społeczności;

• współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

• nawiązywanie  i  rozwijanie  lokalnych  partnerstw na rzecz  wzmacniania roli
bibliotek  jako lokalnych  centrów  dostępu  do  wiedzy  i  kultury,  jako  tzw.
„trzeciego miejsca”.

Diagnoza potrzeb i  potencjałów mieszkańców Gminy Przyłęk wpisuje się w obszar
realizacji ostatniego  z  wymienionych  powyżej  celów  projektu  BLISKO.  Wiedza
zdobyta podczas przeprowadzonego badania ma za zadanie wzmocnić kompetencje
oraz zaangażowanie  pracowników  biblioteki,  a  informacje na  temat  społeczności
lokalnej będą stanowić podstawę do planowania dalszej działalności tak aby oferta



biblioteki była jak najlepiej dostosowana do potrzeb obecnych, ale i potencjalnych jej
użytkowników.

Gminna Biblioteka w Przyłęku powstała w roku 1956. Sieć biblioteczna w Gminie
Przyłęk liczy cztery placówki: bibliotekę główną oraz 3 filie w Łagowie, Grabowie nad
Wisła oraz Rudkach. Główna biblioteka mieści się w Przyłęku od 2015 roku biblioteka
znajduje  się  w nowoczesnym  i  przestrzennym  budynku.  Nowa  biblioteka  została
wybudowana dzięki  dotacji  z  Programu  Wieloletniego Kultura+  Priorytet
"Biblioteka+.  Infrastruktura  bibliotek"  ze  środków  finansowych  Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz dotacji uzyskanej 
z budżetu Gminy Przyłęk. Zadanie pod nazwą „BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURALNYM
GMINY PRZYŁĘK”  zostały  zrealizowane  w  latach  2013-2015.  Obiekt  został
usytuowany  na  dużym placu,  dzięki  czemu  możliwe  jest  organizowanie  różnego
rodzaju  spotkań  i  imprez  plenerowych. Jest  to  parterowy  budynek,  w  którym
znajduje  się  miejsce  na  zbiory  książkowe,  powstała  też piękna  i  kolorowa  sala
malucha,  czytelnia,  pracownia komputerowa oraz sala  konferencyjna. W jednym  
z pomieszczeń znajduje się X-box, z którego każdy z użytkowników może  skorzystać 
i miło spędzić czas.  Jednym z wymogów było dostosowanie biblioteki do potrzeb
osób  niepełnosprawnych,  w związku  z  tym  powstały  podjazdy  zapewniając  
w ten sposób pełną funkcjonalność i dostępność, w całym budynku nie ma progów
co  pozwala  na  swobodne  poruszanie  się  osób  na  wózkach inwalidzkich.  Filia  
w Grabowie mieściła się do roku 2015 w drewnianym budynku należącym do parafii
w Ługach,  był  on  udostępniony  na  potrzeby  biblioteki  nieodpłatnie.  W związku  
z podpaleniem budynku placówka w październiku 2015 roku została przeniesiona do
budynku  po byłym  przedszkolu,  który  został wyremontowany  w  2018  roku,  
a modernizacja została zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Filia w Łagowie
mieści  się  w  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Łagowie.  Natomiast  Filia  
 Rudkach  znajduje się  w  budynku  Domu  Kultury.  Księgozbiór   zgromadzony we
wszystkich filiach przekracza 50 tys. woluminów. Obejmuje wydawnictwa z zakresu
literatury pięknej  polskiej  i  obcej,  literatury  popularnonaukowej  ze  wszystkich
dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Wśród książek poczesne
miejsce zajmują nowości wydawnicze oraz literatura popularnonaukowa. Biblioteka
posiada  na  stanie  „książki mówione”  oraz  zapewnia  dostęp  do  e-boków  na
platformie  Legimi.  W  skład  zbiorów  (GBP  w Przyłęku)  wchodzą  także  „książki
elektroniczne”, programy edukacyjne dla dzieci  i  młodzieży, gry planszowe, płyty  
z muzyką oraz filmy.

W  głównej  placówce  jest  18  stanowisk  z  dostępem  do  Internetu,  w  tym  12
komputerów  oraz sześć  tabletów.  W  filiach  biblioteki  w Grabowie  nad  Wisłą  
i  Łagowie  jest  po  osiem  stanowisk  komputerowych,  w  tym  po  siedem  dla



czytelników, w filii w Rudkach funkcjonuje czytelnia internetowa z 7 stanowiskami
komputerowymi.  W bibliotece głównej codziennie można skorzystać  z 10 tytułów
gazet i czasopism bieżących w wersji papierowej.

ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA BADANIA

Głównym  celem  badania  było  poznanie  potrzeb  mieszkańców  Gminy  Przyłęk  ich
preferencji  kulturalnych i  oczekiwań w stosunku do Biblioteki,  ale także badaniem
zasobów,  rozumianych  jako  indywidualne  cechy,  style  życia  oraz  warunki,  które
sprzyjają  lub  mogą  stanowić  barierę  aktywności  kulturalnej.  Diagnoza  została
pomyślana  również  jako  część  procesu  budowania  relacji  z  mieszkańcami.
Prowadzone  w  ramach  badania  działania  miały  charakter  informacyjny,  
a respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, mogli zadeklarować chęć współpracy
oraz nawiązać wstępny kontakt z instytucją.

NARZĘDZIA BADAWCZE

Do  wykonania  badania  zastosowane  zostały  trzy  metody,  mianowicie
przeprowadzone zostały  wywiady fokusowe z około 20 osobami, których celem była
analiza  potrzeb  użytkowników  biblioteki  oraz  wstępne  rozpoznanie  potrzeb  
i potencjałów wśród mieszkańców Gminy Przyłęk.

Drugą metodą były ankiety w formie papierowej zawierające 19 otwartych pytań,
rozdawane  osobom  odwiedzającym  bibliotekę.  Ankieta  skierowana  była  do  osób
powyżej 13 roku życia. 

Jej  celem  było  zdobycie  informacji  na  temat  spędzania  wolnego  czasu  przez
mieszkańców  Gminy  Przyłęk,  a  także  ich  opinii  co  powinno  zaleźć  się  w  ofercie
kulturalnej biblioteki oraz najbliższego regionu.

Trzecią metodą zastosowaną w diagnozie, stały się „Latające flipcharty”, wzięli w niej
udział  uczestnicy  2  spotkań  lokalnych  liderów,  rękodzielników  i  artystów  oraz
nauczycieli.

Celem jej  było  poznanie  opinii  grupy  na  temat  powiązania  działań  realizowanych
przez uczestników w społeczności lokalnej  z promocją czytelnictwa.

Zadaniem uczestników spotkania było zastanowienie się nad kilkoma pytaniami oraz
wspólne zapisanie pomysłów na dane tematy. Pierwsze pytanie brzmiało:

Jak połączyć muzykę z książką? Wśród pomysłów znalazły się:

• wieczorki poetyckie przy muzyce,



• poezja śpiewana (pieśni  zaczerpnięte z literatury np.  ”Ty pójdziesz górą „ ,
Pieśni sobótkowe,

• gawędy połączone z muzyką.

Kolejnym pytaniem było jak połączyć plecionkarstwo z promocją książki ?

Tu padła propozycja organizacji warsztatów na podstawie książek o danej tematyce.

Trzecie pytanie dotyczyło tego, jak połączyć warsztaty hobbystyczne (np. przeróbki
krawieckie, świece z wosku pszczelego, kulinaria, motoryzacja, ogrodnictwo i inne)  
z promocją czytelnictwa. Tu padło kilka propozycji wśród których znalazły się:

• warsztaty kulinarne na podstawie książek kulinarnych, oraz przepisów naszych
mam i babć,

• warsztaty z dekoracji kwiatowych(kwiaty polne i ogrodowe) oraz zielarskie, 

• zdobienie domów i obejść według rytmów pór roku.

Przy kolejnym pytaniu uczestnicy mieli zastanowić się w jaki sposób można połączyć
obrzędy i tradycję ludową z promocją czytelnictwa.

• jednym  z  pomysłów  była  prezentacja  strojów  ludowych  np.  podczas
Narodowego Czytania,

• spotkania  podczas  ,których  można  by  wyszukiwać  w  literaturze  dawnych
polskich tradycji i porównywanie je z dzisiejszymi zwyczajami.

Na pytanie: Jak promować czytelnictwo wśród dorosłych opierając się na zasobach
naszej Gminy uczestnicy odpowiedzieli następująco:

• promocja Dyskusyjnych Klubów Książki,

• spotkania autorskie,

• warsztaty,

• wycieczki i wyjazdy studyjne,

• Gminny Festiwal Filmowy (Adaptacje utworów literackich),

• czytanie pokoleniowe.

Kolejne pytanie dotyczyło młodzieży i  brzmiało: Jak promować czytelnictwo wśród
młodzieży  opierając  się  na  zasobach  naszej  gminy?Na  to  pytanie  uzyskaliśmy
następujące odpowiedzi:

• organizacja konkursów czytelniczych i recytatorskich,



• animacje wybranych książek,

• ilustracje do wybranych książek,

• przedstawienia teatralne, kierowane również do społeczności lokalnej,

• spotkania z autorami książek dla młodzieży,

• zakup książek uwzględniający zainteresowania czytelnicze młodzieży,

• organizacja warsztatów:

✔ myślenie wizualnego

✔ książka nietypowa (w pudełku, loparello).

Jak promować czytelnictwo wśród dzieci opierając się na zasobach naszej gminy? To
kolejne  pytanie  zadane  naszym  liderom  .Pojawiło  się  wiele  pomysłów  na  to  jak
zachęcić dzieci do odwiedzania biblioteki np.:

• zajęcia biblioteczne,

• spotkania autorskie,

• konkursy recytatorskie i czytelnicze,

• przedstawienia i inscenizacje,

• DKK małego czytelnika,

• realizacja wewnątrzszkolnych projektów we współpracy z GBP Przyłęku

• akcja „Czytanie na dywanie” we współpracy z filiami GBP Przyłęk,

• warsztaty rodzinne np. plastyczne powiązane z książką,

• zaangażowanie rodziców w akcje czytelnicze(cykliczne czytanie bajek przez 
rodziców).

Ostatnie  pytanie  dotyczyło  tego  jak  promować  czytelnictwo  wśród  seniorów
opierając się na zasobach naszej gminy i tu też pojawiło się kilka pomysłów:

• promocja DKK ,

• wycieczki i wyjazdy integracyjne,

• wspólne czytanie „ Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku”.

Wszystkie pomysły zebrane podczas tego spotkania pozwolą bibliotece na jeszcze 
lepsze dostosowanie swojej oferty do wszystkich grup wiekowych.



MIESZKAŃCY GMINY PRZYŁĘK

Źródło : Urząd Gminy w Przyłęku

Gmina Przyłęk leży w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego,
na terenie Równiny Radomskiej,  przy drodze krajowej S12.  Sąsiaduje od północy  
z gminą Policzna, od wschodu z gminami: Puławy, Janowiec, Wilków, od południa  
z  gminą Chotcza,  a  od zachodu z gminą Zwoleń.  Gmina Przyłęk  wchodzi  w skład
powiatu  zwoleńskiego.  Jest  gminą  wiejską, typowo  rolniczą.  Położenie  gminy  
w  obrębie  Równiny  Radomskiej  w  dolinie  rzeki  Zwolenki, Plewki  i  Wisły,  brak
przemysłu i  zanieczyszczeń oraz duże powierzchnie lasów sprawiają,  że głównymi
walorami  gminy  są  czysta  woda,  powietrze  i  malownicze  krajobrazy.  Te  typowe
turystyczne – rekreacyjne walory, bliskość Janowca i Kazimierza Dolnego, wpływają
na rozwój idei  gospodarstw agroturystycznych.  Przy rzece Plewce w miejscowości
Baryczka usytuowany  jest  zbiornik  retencyjny  z  lustrem wody o pow.  13,00 ha.  
W  miejscowości Andrzejów  –  Borowiec  zlokalizowany  jest  Rezerwat  przyrody.
Rezerwat powołano zarządzeniem MOŚZNiL z 26 listopada 1990 r. Rezerwat zajmuje
powierzchnię 57,83 ha. Rezerwat „Borowiec” leży na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki i obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Dolina
Zwoleńki”.  Gmina  Przyłęk  jest  drugą  pod  względem wielkości  gminą  na  terenie
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powiatu  zwoleńskiego.  Jej  powierzchnia  wynosi  13157  ha,  co stanowi  22,9%
powierzchni powiatu.

W Gminie Przyłęk w okresie ostatnich 10 lat ilość mieszkańców zmniejszyła się o 465
osób. W roku 2012 ich liczba wynosiła 6450;w roku 2013: 6 411,w roku 2014: 6 412,
w roku 2015: 6 352,w roku 2016: 6 296;w roku 2017: 6 245, w roku 2018: 6 193;  
w roku 2019: 6 158,w roku 2020: 6092, w roku 2021: 5 998.Według danych z 2022
roku na miesiąc lipiec gminę Przyłęk zamieszkuje 5985 mieszkańców, w tym wieku
przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) 1 145, w wieku produkcyjnym (19 -60 lat) 3 448,
a w wieku poprodukcyjnym 1 391 . Szczegółowy rozkład liczby ludności gminy Przyłęk
według  wieku  (na  podstawie  danych  z  2022  roku)  przedstawiliśmy na  wykresie
poniżej .

UCZESTNICY BADANIA 

W wywiadach grupowych i indywidualnych udział wzięło łącznie około 20 osób. Część
ilościowa badania – ankieta – skierowana została do wszystkich mieszkańców gminy
Przyłęk  powyżej  13  roku  życia .Udział  w  badaniu  był  dobrowolny,  ankieta  miała
formę  papierową  zawierała  19  pytań  otwartych.  Ankieta  papierowa  była
dystrybuowana przez pracowników Biblioteki we wszystkich filiach, wśród różnych
odwiedzających, również tych, którzy korzystają z infrastruktury instytucji, ale nie są
jej  zarejestrowanymi  czytelnikami.  Zebrano  łącznie  94 poprawnie  wypełnione
ankiety.  

UCZESTNICY BADANIA 

Źródło: Badania własne



Źródło: Badania własne

Źródło: Badania własne

CZAS WOLNY 

Z  ankiet  wynika,  że  najmniejszą  ilością  czasu  wolnego  dysponują  osoby  młode,
większość z nich , że w ogóle  nie dysponuje czasem wolnym, pozostali dysponują  
1-2 godzinami wolnego czasu i są to zazwyczaj godziny wieczorne.  Wśród dorosłych
w wieku 25-44 lata przeważają odpowiedzi o wolnym czasem głównie wieczorami
i  w  weekendy  jest  to  zazwyczaj  3-4  godziny  dziennie.  Najwięcej  wolnego  czasu
posiadają  seniorzy  i  są  to  zazwyczaj  od  5  do  6  godzin  i  w  tej  grupie  wiekowej
przeważają odpowiedzi, że są to zazwyczaj godziny wieczorne.



CZAS WOLNY-PORY DNIA

Źródło: Badania własne

ILOŚĆ CZASU WOLNEGO

Źródło: Badania własne

TOWARZYSTWO 

W ankiecie znalazło się też pytanie o to, z kim najchętniej badani spędzają swój czas
wolny.  Celem było ustalenie przynajmniej ogólnych prawidłowości i  różnic między
grupami.  Dostępność  czasu wolnego w różnych grupach wiekowych przekłada się
również na to, jak nim dysponują. 
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Zarówno pracujący dorośli,  jak  i  seniorzy  zdecydowanie najchętniej  spędzają  czas
wolny z rodziną, młodzież natomiast wybiera towarzystwo znajomych.

 Źródło: Badania własne

ULUBIONE AKTYWNOŚCI 

Źródło: Badania własne

Nasi ankietowani zostali również zapytani o to jak najchętniej spędzają wolny czas. 

Na  pierwszym  miejscu  znalazło  się  czytanie  książek,  takiej  odpowiedzi  udzieliło  
32 osoby. Na drugim miejscu były spacery, w ten sposób swój czas wolny spędza  
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31  osoby,  natomiast  19  osób  udzieliło  odpowiedzi,że  swój  czas  wolny  spędza  
w ogrodzie.  Część naszych respondentów swój  czas poświęca swoim najbliższym  
(19  osób),  natomiast  16  z  naszych  badanych  woli  spotykać  się  ze  znajomymi.
Kolejnym sposobem spędzania wolnego czasu wśród ankietowanych jest oglądanie
tv (13 osób), słuchanie muzyki(11 osób). Na ostatnim miejscu znalazło się gotowanie
(1 osoba), oraz spędzanie czasu w bibliotece również 1 osoba.

 WYDARZENIA KULTURALNE 

Źródło: Badania własne

Jedno z pytań dotyczyło tego w jakich wydarzeniach kulturalnych brali  udział nasi
respondenci. 

Badani  ze  wszystkich  grup  wiekowych  wskazali,  że  ich  ulubione  wydarzenia
kulturalne poza domem to festyny, pikniki rodzinne, dożynki oraz koncerty. Wysoko
w  ogólnym  zestawieniu  znalazły  się  spotkania  autorskie,  warsztaty  i  szkolenia
organizowane przez bibliotekę. Natomiast 28 osób spośród badanych odpowiedziało,
że nie bierze udziału w takich wydarzeniach. 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

Najskuteczniejszą  metodą  informowania  o  wydarzeniach  kulturalnych
organizowanych  przez  bibliotekę  okazały  się  media  społecznościowe  tę  formę
preferuje najwięcej bo aż 69 osób spośród badanych, są to zazwyczaj osoby młode
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lub  w  wieku  od  25-45  lat,  osoby  starsze  wolą  tradycyjną  formę  informacji  
o  wydarzeniach  czyli  plakaty  i  ulotki  takich  osób  jest  35  wśród  naszych
respondentów.  Na  ostatnim  miejscu  znalazła  się  tzw.  poczta  pantoflowa 8  osób,
natomiast  2  osoby  zadeklarowały  iż  wolą  dostawać  informację  o  wydarzeniach
telefonicznie.
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MIEJSCE WYDARZEŃ 

Badani  zostali  poproszeni  również  o  wskazania  gdzie  najczęściej  odbywają  się
wydarzenia kulturalne w naszym regionie. 

Większość badanych odpowiedziała, że są to biblioteki. Na drugim miejscu znalazły
się  place  wiejskie,  na  których  najczęściej  odbywają  się  imprezy  lokalne  dla
mieszkańców  poszczególnych  wsi.  Trzecie  miejsce  to  boiska  szkolne,  na  których
odbywają  się  festyny  i  pikniki.  21  osób  pośród  badanych  odpowiedziało,  że
najczęściej imprezy kulturalne odbywają się w większych miastach.7 osób uznało, że
są to domy kultury oraz kino, które również znajdują się w pobliskich miastach, tyle
samo osób odpowiedziało, że nie wie gdzie organizowane są takie imprezy.  
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Źródło: Badania własne

ZAANGAŻOWANIE 

W ankiecie zamieszczone zostało również pytanie o chęć aktywnego zaangażowania 
się w działania Biblioteki. 

Chęć zaangażowania się w działania Biblioteki  zadeklarowała prawie połowa bo aż
54  osoby  spośród  badanych,  w  tym  najwięcej  z  grupy  dorosłych  aktywnych
zawodowo oraz seniorów. Brak chęci zaangażowania wśród osób młodszych  może
wskazywać na to, że mają mniej odwagi lub pomysłów na to, w jaki sposób mogłyby
samodzielnie współpracować z biblioteką, a także nadmiar obowiązków związanych
ze  szkołą.  Natomiast  58  osób  odpowiedziało,  że  nie  podjęłoby  się  współpracy  
z biblioteką.
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 Podczas wywiadów mieszkańcy zadeklarowali, że znają Bibliotekę, kojarzą ją obecnie
głównie  z  nowym  przestronnym  budynkiem  (GBP  w Przyłęku),  ale  również  znają
działania biblioteki i często biorą udział w wydarzeniach przez nią organizowanych,
jednak  nie  wszyscy  mieli  okazję,  żeby  ją  odwiedzić.  Dzięki  bogatej  ofercie  dla
mieszkańców Biblioteka w Przyłęku wraz z wszystkimi filiami nie jest utożsamiana
wyłącznie  z  funkcją  udostępniania  książek  w  wypożyczalniach  i  czytelniach.
Zainteresowanie  ze  strony  osób  młodszych  współpracą  z  biblioteką jest  mniejsze
głównie  z powodu zbyt dużej ilości obowiązków, a w związku z tym brakiem czasu.
Osoby  dorosłe  w  wieku  produkcyjnym  oraz  seniorzy,  chcący  współpracować  
z  Biblioteką,  są  często  członkami  organizacji  pozarządowych  i  widzą  potencjał  
w tworzeniu projektów w partnerstwie  z  instytucją  kultury.  Wśród seniorów jest
wiele osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich, a tych mamy w naszej gminie aż
siedem.  Jak  dotąd  współpraca  pomiędzy biblioteką a Kołami  Gospodyń Wiejskich
przebiega  pomyślnie.  Organizacje  te  realizują  wiele  projektów,  które  dzięki
współpracy z biblioteką mogą stać się o wiele atrakcyjniejsze, a tym samym dotrzeć
do większej grupy odbiorców.

PRZESTRZEŃ INSTYTUCJI

Ankieta zawierała pytanie dotyczące tego jak powinna wyglądać przestrzeń biblioteki
aby badani chętniej i częściej ją odwiedzali.

Przestrzeń której potrzebują nasi respondenci to miejsce:

• ciche bez głośnej muzyki, w którym można np. odrobić lekcje,

• powinno  to  być  miejsce  z  dużą  ilością  roślin,  w  którym  panuje  przyjazna
atmosfera,  gdzie  można  się  wyciszyć,  ale  też  jeśli  użytkownik  będzie  miał
ochotę to będzie mógł posłuchać muzyki,

• wydzielone pomieszczenie gdzie można się wyciszyć i zrelaksować, a także  
w spokoju poczytać książkę, w takim miejscu powinien znaleźć się wygodny
fotel i stolik, 

• duża przestrzeń i przytulne wnętrza,

• dodatkowo  w  Bibliotece  powinno  się  wydzielić  specjalne  strefy  do
głośniejszych rozmów, w których użytkownicy mogliby pracować grupowo,
np. nad szkolnymi projektami,

• badani uznali też, że w bibliotece mogłaby być serwowana kawa i herbata.



 PROPOZYCJE BADANYCH – KSIĄŻKI I CZYTELNICTWO 

W ankiecie znalazło się pytanie otwarte o książki, które mieszkańcy chcieliby znaleźć
w  ofercie  Biblioteki  Publicznej.  Propozycje  mogły  dotyczyć  zarówno  form  jak  
i gatunków literackich.

Większość  badanych  stwierdziła,  że  biblioteka  spełnia  ich  wymagania  takiej
odpowiedzi udzieliło 25 osób, jednak pojawiły się również propozycje konkretnych
książek, które nasi badani chcieliby znaleźć w naszej bibliotece w większych ilościach
są to:

• nowości (12 osób )

•  książki dla dzieci (11 osób )

• komiksy (10 osób)

• romanse (11 osób)

• poradniki (9 osób)

• kryminały (8 osób )

• przygodowe (8 osób)

• gry planszowe (7 osób)

• książki medyczne (6 osób)

• książki w języku angielskim ( 6osób)

• książki dla młodzieży (5 osób)

• historyczne (5 osób)

• pedagogiczne (5 osób)

• audiobooki (5 osób)

• książki youtuberów (5 osób)

• pomoce naukowe (3 osoby)

• biograficzne (3 osoby)

• książki o zielarstwie i medycynie naturalnej (5 osób).



PROPOZYCJE BADANYCH – OFERTA KULTURALNA

W  wywiadach  i  pytaniu  otwartym  w  ankiecie  badani  byli  proszeni  o  zgłaszanie
propozycji do oferty kulturalnej Biblioteki:

• ponieważ  na  terenie  Gminy  Przyłęk  nie  ma  obecnie  kina,  wielokrotnie
powtarzała  się  propozycja  organizowania  seansów  filmowych  
w Bibliotece, spotkania takie można by połączyć z prelekcjami i dyskusjami na
temat obejrzanych filmów na wzór Dyskusyjnego Klubu Książki,

• wśród badanych pojawił się pomysł spotkań dla młodych kobiet przy kawie
oraz warsztatów ekologicznych, zero wast, 

• wśród  badanych  powtarzały  się  również  odpowiedzi  co  do  warsztatów 
i spotkań promujących wyplatanie kosza kabłącoka, którego umiejętność jest
wpisana na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego od 2017 roku, 

• są również chętni na  spotkania ze znanymi aktorami, muzykami, lekarzami
itp.,

• wielu badanych chciałoby uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami i twórcami 
z  innych  dziedzin  aktorami,  ekologami,  ludźmi  biznesu,  podróżnikami;
większą  frekwencję  na  tego  typu  wydarzeniach  zapewniać  będzie  znane
nazwisko zaproszonego gościa ,

• zgłoszono wiele propozycji tematów spotkań warsztatowych, wśród których
najpopularniejsze  były  m.  in.:  warsztaty  rękodzielnicze,  fotograficzne,
warsztaty  dla  rodziców  z  dziećmi,  kulinarne,  florystyczne,  zielarskie.
Warsztaty z medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, warsztaty kroju i szycia i
publikacji z tym związanych.  

PROPOZYCJE BADANYCH – LOKALNE PARTNERSTWA 

Badanie miało na celu także dotarcie do lokalnych twórców i grup hobbystycznych,
które  mogłyby  włączyć  się  w  działania  Biblioteki.  Respondenci  w  wywiadach  
i  ankiecie  zostali  poproszeni  o zgłaszanie  lokalnych artystów,  pasjonatów,  ale też
tradycji i zwyczajów, które warto byłoby promować w Bibliotece. Podsumowując:

• wielu badanych zadeklarowało chęć uczestniczenia w spotkaniach z lokalnymi
twórcami np. w warsztatach z wyplatania wiklinowych koszy lub papierowej
wikliny,

• warto  byłoby  organizować  spotkania  z  mieszkańcami  chcącymi  dzielić  się
swoimi pasjami, 



• -warto promować lokalny region oraz jego walory turystyczne,

• biblioteka  mogłaby  być  też  miejscem,  gdzie  prezentowane  byłyby  wsie
należące do gminy (ich tradycje, zwyczaje itd.)  oraz lokalne koła gospodyń
wiejskich,

• w bibliotece powinny odbywać się wystawy tematyczne lokalnych artystów,
tak  jak  miało  to  miejsce  do  tej  pory,  co  może  zachęcić  mniej  znanych
lokalnych artystów do prezentowania swoich prac,

• biblioteka powinna  inicjować wydawanie albumów z dawnymi,tematycznymi
zdjęciami mieszkańców,

• biblioteka  mogłaby  też  promować  i  zapoznawać  mieszkańców z  lokalnymi
rzemieślnikami,a przy organizacji wydarzeń np. warsztatów eko warto byłoby
nawiązać współpracę z lokalnymi rolnikami ekologicznymi,

• większość badanych przyznała, że lubi, gdy częścią doświadczeń kulturalnych
jest  jedzenie,  próbowanie  nowych,  mniej  znanych  potraw,  ale  też  kuchni
tradycyjnej (seniorzy na swoje wydarzenie często przygotowują np . własne
wypieki)można  by  połączyć  je  np.  z  warsztatami  kulinarnymi,  na  których
młodsze osoby mogły by uczyć się gotowania tradycyjnych potraw od Pań  
z Kół Gospodyń Wiejskich,

• wiele organizacji  pozarządowych jest chętnych do współpracy z Biblioteką,
jako partnerzy mogliby wymieniać się  zasobami i  organizować wydarzenia,
korzystając z infrastruktury instytucji.

PODSUMOWANIE W FORMIE REKOMENDACJI 

1. Planując  ofertę  Biblioteki  warto  uwzględnić  preferencje  mieszkańców
dotyczące  dni  i  godzin  zajęć/wydarzeń  kulturalnych  oraz  towarzystwa,  
w którym najchętniej  spędzają swój  wolny czas  i  organizować wydarzenia
oraz zajęcia skierowane również do mieszanych grup wiekowych. 

2. Źródła  informowania  o  ofercie  Biblioteki  powinny  być  zróżnicowane  
i  uwzględniać  preferencje  różnych  grup  wiekowych  oraz  szybkie  zmiany
dotyczące mediów społecznościowych, z których korzysta młodzież.

3. W  ofercie  bibliotek  powinno  znaleźć  się  więcej  różnorodnych  działań
przybliżających  historię  Gminy  Przyłęk  służących  budowaniu  tożsamości
lokalnej.



4. Biblioteka jest postrzegana jako miejsce, które mogłoby odpowiadać również
na  problemy  społeczne  mieszkańców  i  służyć  np.  osobom  
z  niepełnosprawnościami  i  ich  opiekunom  (również  dzięki  dostępnej
architekturze). 

5. Atutem Biblioteki jest duża, urozmaicona i nowoczesna przestrzeń siedziby
głównej,  która  mogłaby  być  wykorzystywana  przez  inne  podmioty,  np.
organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  gminy  Przyłęk  lub  lokalne
przedsiębiorstwa.

6. Biblioteka ma potencjał stania się tzw. „trzecim miejscem” przede wszystkim
dla  młodzieży  i  seniorów;  warto  włączyć  przedstawicieli  tych  grup
użytkowników  w  proces  projektowania  przestrzeni,  aby  najlepiej
odpowiadała ich potrzebom; proces wspólnego projektowanie mógłby być
też częścią budowania relacji z instytucji.

7. Oferta  szkoleń  i  warsztatów  powinna  być  dostosowana  do  potrzeb
różnorodnych  grup,  które  nie  zawsze  muszą  liczyć  kilkanaście  osób.
Poprowadzenie spotkań rozwijających nawet dla małej, ale zaangażowanej
grupy może przynieść bardziej wymierne efekty.


