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Plan Rozwoju Biblioteki 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Plan został stworzony w ramach 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek odbywającej się w latach 2021-
2022 i opracowany przez zespół biblioteki reprezentowany przez: Monika Krześniak, Anna Nędzi, 
Joanna Kałużyńska, Ewa Żaczkiewicz, Edyta Nowak przy wsparciu trenerek i trenerów: 
Anna Miodyńska, Piotr Henzler.

Dane biblioteki
Dyrektor: Monika Krześniak
Adres siedziby: 30 Lipiny
Strona www: gbp.przylek.pl
Profil instytucji na Facebooku:https://www.facebook.com/GBPPrzylek
Liczba pracowników: 5
Liczba filii: 3

Wizytówka biblioteki

W typowo rolniczej małej Gminie Przyłęk instytucję kultury, jaką jest biblioteka tworzą cztery placówki.
Główna placówka mieści się w Lipinach w budynku, który powstał w roku 2015 dzięki środkom z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzy filie biblioteczne położone są w miejscowościach
Rudki, Łagów i Grabów nad Wisłą, który również został wyremontowany w 100% dzięki środkom w
ministerstwa. Zatrudnionych jest w niej tylko 6 osób, kierownik-bibliotekarz, 3 starszych bibliotekarzy, 1
młodszy bibliotekarz oraz księgowa. To mały, ale bardzo zaangażowany w działalność biblioteki
personel, który włącza się w liczne akcje promujące czytelnictwo zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne.
Animuje działania na rzecz środowiska lokalnego prowadząc warsztaty komputerowe, zajęcia dla dzieci i
młodzieży. Prowadzimy spotkania 4 dyskusyjnych klubów książki dla dorosłych oraz 1 dla dzieci.
Aplikujemy do większości pojawiających się programów pozyskując środki krajowe i z Unii Europejskiej.

Wstęp
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 w dwóch filiach 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. Ważny jest przyjazny samorząd otwarty
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na współpracę, popierający działalność biblioteki w propagowaniu czytelnictwa, dostępu do
nowoczesnych technik informacyjnych, zachowaniu i kultywowaniu tradycji Gminy Przyłęk. Coroczne
włączanie się w akcje ogólnopolskie i 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 placówek oświatowych, Ochotniczych
Straży Pożarnych i 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).

Załączniki

Diagnoza lokalna
Na terenie gminy Przyłęk oprócz biblioteki głównej i jej filii, działalność kulturalną prowadzą jedynie
szkoły podstawowe, brak jest świetlic, które w atrakcyjny i pożyteczny sposób umożliwiłyby naszym
mieszkańcom spędzenie wolnego czasu oraz rozwój zainteresowań i pasji. W związku z
rozmieszczeniem sieci bibliotek w Gminie Przyłęk mogą one stać się mały centrami integracji
społeczności lokalnej, 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, 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 w diagnozie odnosimy się 
do dwóch grup wiekowych młodzieży oraz osób w wieku 45+. Niski stopień zaangażowania i aktywności 
w tych grupach świadczy o niewykorzystanym potencjale biblioteki.

Młodzież

Brak aktywności czytelniczej młodzieży i jej udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez naszą bibliotekę to problem, który obserwujemy i z którym borykamy się od
wielu lat. Zaplanowano, iż odbiorcami jednej z usług w Planie Rozwoju Biblioteki Przyłęk będzie młodzież
z terenu naszej gminy. Diagnoza lokalna przeprowadzona została na podstawie badania ankietowego.
Ze względu na to , iż młodzież obecnie swą aktywność przeniosła w dużej mierze do wirtualnego świata,
zdecydowaliśmy przeprowadzić ja w formie online z wykorzystaniem platformy "Padlet" .  Celem ankiety
było zbadanie zainteresowania młodzieży uczestnictwem w wolontariacie.

Ankietę przeprowadzono wśród młodzieży szkolnej w kl. VI-VIII z terenu naszej gminy. Zawierała ona 7
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pytań. W badaniu wzięło udział 81 uczniów. Największą aktywnością w wypełnieniu ankiety wykazali się
12 i 14- latkowie.

Połowa ankietowanych ma kontakt lub zna osoby, które  czynnie działają w różnych grupach
wolontariackich. 95 % ankietowanym zdarzyło się przynajmniej raz pomóc bezinteresownie drugiej
osobie. Najczęściej powtarzającą się formą była pomoc w robieniu zakupów i pomoc w nauce (52%),
odpowiedzi na pytanie sugerują, że młodzi ludzie są chętni pomagać, ale pomaganie kojarzą głównie w
odniesieniu do indywidualnej jednostki, a nie np. do grupy ludzi czy instytucji. 

Dzięki ankiecie uzyskaliśmy odpowiedź na główne cele badania: wiemy, że młodzież zna pojęcie
wolontariatu, wie jakie korzyści niematerialne z niego wynikają, są chętni pomagać i są to osoby
zainteresowane wolontariatem.

Seniorzy

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – polskie społeczeństwo się starzeje, a proces ten w kolejnych
latach będzie postępował. Według szacunków Eurostatu w 2060 r. mediana wieku Polaków będzie
wynosiła ponad 54 lata, podczas gdy jeszcze w 2010 r. wynosiła 40 lat dla kobiet oraz 36 lat dla
mężczyzn.

W związku z powyższym w głównej mierze ankietę i rozmowy ukierunkowane skierowaliśmy
mieszkańców w wieku 45+. badanie przeprowadziliśmy w grupie 100 osób z naszej gminy do. W
badaniach ankietowych wzięło udział 79 osób 48 kobiet i 21 mężczyzn. Zawierała ona 10 pytań. 80%
badanych to osoby powyżej 45 roku życia. Rozmowy ukierunkowane przeprowadzono z 21 osobami
100% tej grupy stanowiły kobiety. Tylko 10% badanych to osoby mieszkające samotnie. Z
przeprowadzonej diagnozy wynika, że badani najbardziej byliby zainteresowani zajęciami  dotyczącymi
zdrowego stylu życia i ekologii, co świadczy o rosnącym poziomie świadomości o potrzebie dbania o
środowisko.  Kolejnym ważnym elementem mogą stać się działania służące integracji społecznej tj.
poprawienie komunikacji interpersonalnej, zdobycie wiary w siebie, nabycie umiejętności określania 
celów życiowych, podwyższenie umiejętności własnej prezentacji. Do najpopularniejszych wśród 
badanych znalazły się zajęcia ruchowe. Warto uświadomić sobie, że aktywność fizyczna ludzi starszych 
ma wpływ na ich sprawność intelektualną. Pozwala im dłużej zachować spostrzegawczość i zdolność 
koncentracji, rozwija wrażliwość i zdolność samodzielnego myślenia, jest doskonałym sposobem na 
redukcję stresu oraz poprawę humoru. W przerwach w trakcie zajęć ruchowych wprowadzić wspólne 
czytanie, można również książkę wykorzystać jako element niezbędny w ćwiczeniach.  Ważne dla 
badanych było też rozwijanie swojego hobby, informacjami o którym chętnie podzielą się  z innymi. W 
środowisku wiejskim dostęp do wydarzeń kulturalnych jest utrudniony, może dlatego działania z zakresu 
kultury nie wzbudziły większego zainteresowania, chociaż w warsztatach artystycznych wzięłoby udział 
prawie połowa badanych. Brak różnorodnych form spędzania czasu wolnego przekłada się na fakt 
spędzania go przed telewizorem przez ponad 65% badanych. Wysoki odsetek 45% badanych wybrało 
wskazanie, że spędza wolne chwile czytając książki i czasopisma.  Mile widziane są również spotkania o 
charakterze towarzyskim  z przyjaciółmi co może stać się preludium do spotkań typu: wieczorki filmowe 
lub muzyczne. Starsi mieszkańcy pomimo doświadczenia życiowego i zawodowego chętnie uczą się 
nowych rzeczy i są grupą o dużym potencjale. Badani nie potrafili lub nie chcieli wskazać informacji co 
utrudnia im udział w skorzystaniu z dostępnych aktywności. Chyba sprawdziło się powiedzenie, że 
"najtrudniej wyjść z domu i zacząć".

Załączniki
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Misja biblioteki
BIBLIOTEKA NIEZASTĄPIONYM PRZEKAŹNIKIEM WIEDZY, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY.

Załączniki

Wizja biblioteki
NOWOCZESNA BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.

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.

Załączniki

Cele rozwojowe dla biblioteki
1. Budowanie relacji z biblioteką w grupie młodzieży.

Aktywizacja wolontariuszy do działań społecznych, integracja, wymiana myśli i doświadczeń, 
poznawanie siebie na wzajem, środowiska, regionu, a także zaangażowanie w pomoc na rzecz innych. 

- utworzenie grupy (5-6osób)

- ustalenie terminu wdrożenia celu

- zaplanowanie harmonogramu działań

- przygotowanie zakresu obowiązków

- rozliczenie z realizacji zadań

2. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w grupie osób 45+. 

W stosunku do tej grupy celem działań będzie pozyskanie tych osób, jako nowych użytkowników i 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pogłębianie dialogu międzypokoleniowego poprzez ich 
aktywizację.

- zaplanowanie spotkań

- ustalenie terminów

- frekwencja

- pozyskana liczba nowych czytelników
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Załączniki

Nowe usługi i działania w ofercie biblioteki
Usługa Młodzieżowy Klub Wolontariusza 
Opis usługi/działania:

Brak aktywności czytelniczej młodzieży i jej udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez naszą bibliotekę to problem, z którym borykamy się od wielu lat. Nasza
biblioteka z każdym rokiem coraz bardziej poszerza zakres swoich usług, przy niezmieniającej się
obsadzie pracowniczej. Ten "brak rąk do pracy" oraz brak ludzi młodych w bibliotece zrodził inicjatywę
utworzenia Młodzieżowego Klubu Wolontariatu. Korzyści płynące ze współpracy będą obopólne.
Młodzi poznają pracę bibliotekarza "od kuchni", zdobędą doświadczenie w pracy z ludźmi, nawiążą nowe
kontakty, podniosą swoją samoocenę. Natomiast obecność wolontariuszy w bibliotece usprawni jej
pracę, pozwoli wypromować jej działania w środowisku młodzieży oraz postrzegać ją jako alternatywną
formę spędzania czasu. To usługa, którą kierujemy do dziewcząt i chłopców w wieku 12-18 lat z terenu
naszej gminy. Na początek planujemy utworzyć grupę 5-6 osobową, którą zaangażujemy do pomocy w
bibliotece głównej i filiach. Osobą koordynującą działanie wolontariatu będzie Anna Nędzi. Koordynator
odpowiedzialny będzie za wszelką dokumentację, ustalenie regulaminu, rekrutację wolontariusza,
 przygotowanie zakresu obowiązków, umowy, ale też – rozliczanie z powierzonych zadań. Warunkiem 
przyjęcia do wolontariatu będzie podpisanie przez Wolontariusza „Porozumienia o współpracy”
, w przypadku młodzieży również  „Zgody rodzica/opiekuna prawnego” przez opiekuna prawnego lub 
rodzica. Zakres wykonywanych czynności będzie zawarty w "porozumieniu", a szczegółowe
 zasady działania wolontariatu określi regulamin. Spotkania całej grupy odbywać się będą dwa razy w 
miesiącu, zaplanowany będzie wówczas zakres prac na kolejny miesiąc i harmonogram ich wykonania. 
Działalność Młodzieżowego Klubu Wolontariatu planujmy rozpocząć we wrześniu 2022 r.

"Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym" – Brian Tracy

Wdrażając usługę możemy napotkać na ograniczenia:

1. Ograniczenia nakładane na instytucję w sytuacji podwyższonego wzrostu zachorowań na choroby 
zakaźne;

rozwiązanie: przejście w tryb pracy online, praca w plenerze, spotkania w mniejszych grupach

2. Brak zainteresowania usługą

rozwiązanie: ciekawa kampania reklamowa, zaproszenia indywidualne

3. Wypadek przy pracy

rozwiązanie: umowa wolontariacka, ubezpieczenie, zgody rodziców

Termin realizacji usługi/działania:
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czerwiec 2023 r.
Plan wdrożenia, monitoringu i ewaluacji:

Plan wdrożenia:
Rozpoczęcie działań dotyczących Młodzieżowego Klubu Wolontariusza rozpoczniemy od zamieszczenia 
informacji dotyczących zasad działania Klubu, rekrutacji i zakresu obowiązków wolontariusza w bibliotece. 
Promocja klubu odbywać się będzie poprzez stronę internetową biblioteki w Przyłęku, stronę Urzędu Gminy i 
strony internetowe Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy. Informacje pojawią się również na portalach 
społecznościowych biblioteki (facebook i Instagram) oraz grupowych. Od września rozpoczniemy proces 
rekrutacji,  przyjmowanie kart zgłoszeniowych. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się pod koniec 
września, o którym zostanie poinformowana zdeklarowana członkostwem w Młodzieżowym Klubie Wolontariatu 
młodzież. Na spotkaniu zostanie przedstawiony plan działania klubu, regulamin, zasady członkostwa, zakres 
działania oraz nastąpi podpisanie umów wolontariackich. Planowana liczba wolontariuszy 4-6 osób.
Monitoring: 
Spotkania całej grupy odbywać się będą dwa razy w miesiącu, zaplanowany będzie wówczas zakres prac na 
kolejny miesiąc i harmonogram ich wykonania oraz podsumowanie, które z założonych prac zostały 
wykonane,a które nie.

Ewaluacja będzie dokonywana według następujących kryteriów: efektywność, skuteczność, użyteczność, 
trwałość. Badania będą dokonywane także pod kątem wzrostu aktywności wolontariuszy oraz ilości inicjatyw 
przez nich podejmowanych. 

Załączniki:

Usługa Klub Aktywnego Seniora 
Opis usługi/działania:

Przedmiotem działalności Klubu będzie wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia
osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej i fizycznej oraz
wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnej społeczności. Jednak priorytetem spotkań będzie tworzenie
więzi międzyludzkich, o które tak trudno w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Tempo życia, pogoń
za pracą i karierą wyparły z życia społeczeństw wartości, które niegdyś stanowiły o ich mocy, tj.
wzajemną solidarność, empatię, szacunek dla innych i wierność tradycji. Działaniami realizowanymi
w Klubie będą:

a) warsztaty z rękodzieła artystycznego

b) zajęcia taneczno-ruchowe,

c) zajęcia zdrowa kuchnia,

d) podyskutujmy o filmie.

Wdrażając usługę możemy napotkać na ograniczenia:

1. Ograniczenia nakładane na instytucję w sytuacji podwyższonego wzrostu zachorowań na choroby
zakaźne;

rozwiązanie: organizacja spotkań online, spotkania w plenerze, spotkania w mniejszych grupach

2. Brak zainteresowania usługą

rozwiązanie: ciekawa kampania reklamowa, zaproszenia indywidualne



7

3. Uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu

rozwiązanie: wykupienie stosownych ubezpieczeń, oświadczenie o stanie zdrowia

Termin realizacji usługi/działania:
listopad 2023 r.
Plan wdrożenia, monitoringu i ewaluacji:

Plan realizacji działania: Promocja uruchomianego Klubu informacje zamieszczone na portalach
społecznościowych biblioteki oraz grupowych. Rozdawanie ulotek informacyjnych. Pierwsze
informacyjne spotkanie odbędzie się na początku października 2022, na którym zostanie
przedstawiony plan spotkań na najbliższy rok. Uczestnicy spotkania otrzymają też do wypełnienia
deklaracje uczestnictwa w spotkaniach klubu. Maksymalna liczba uczestników to 15 osób. 

Realizując monitoring działania skupimy się na odpowiedzi „Które z założonych zadań i celów 
zostały zrealizowane, a które nie? Jak w związku z tym modyfikować (aktualizować) zapisy 
celów?”

Ewaluacja będzie dokonywana według następujących kryteriów: trafność, efektywność, 
skuteczność, użyteczność, trwałość. Badania będą dokonywane także pod kątem wzrostu 
aktywności społecznej seniorów oraz ilości inicjatyw podejmowanych przez samych 
mieszkańców. 

Załączniki:

Rzecznictwo
Problem

Uzyskanie zgody Wójta i Rady Gminy o możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na remont Filii w 
Łagowie.

Władze samorządowe otrzymają informację na temat przygotowanego planu rozwoju. Zostaną 
zaproszeni na spotkanie połączone z kolacją, co pozwoli na przeprowadzenie dyskusji w przyjaznej 
atmosferze w szerszym gronie. Stopień realizacji planu będzie przedstawiany ponownie władzom 
samorządowym po spotkaniu ewaluacyjnym i monitorującym. Na pierwsze spotkanie przygotujemy 
broszurę z informacją  o  prowadzonych działaniach biblioteki oraz ich zasięgu, statystykach, 
pozyskanych grantach, co być może wzbudzi większe zaufanie, swobodę działania i wsparcie w 
podejmowaniu samodzielnych decyzji przez bibliotekę.

Załączniki


