
 

Załącznik do umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Polkowicach oraz Programu działania na lata 2021-2025 

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W POLKOWICACH NA LATA  2021-2025 

 

I. Misja 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach jest publiczną, samorządową 

instytucją kultury powołaną w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Polkowice oraz służącą 

upowszechnianiu wiedzy, realizującą jednocześnie zadania biblioteki powiatowej.   

Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach jest rozpoznawanie, 

rozwijanie, współtworzenie i odpowiadanie na potrzeby czytelnicze, oświatowe, 

kulturalne oraz informacyjne lokalnej społeczności poprzez upowszechnianie wiedzy  

i kultury ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych i historycznych naszego 

regionu. Jest to wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez otwarty, bezpłatny 

dostęp do informacji i wiedzy przede wszystkim poprzez technologie komunikacyjne  

i informacyjne oraz wybrane działania z obszaru kultury, edukacji i integracji społecznej 

realizowane we współpracy z partnerami lokalnymi, zapewniając jednocześnie 

profesjonalny poziom usług. 

(należy określić nadrzędną ideę istnienia instytucji, która powinna odwoływać się do dorobku instytucji 

kultury oraz działalności wynikającej z jej statutu, a także powinna uwzględniać  rolę, jaką pełni lub 

powinna pełnić ta instytucja, jako samorządowa instytucja kultury) 

 

II. Wizja 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach jest rozpoznawalną, 

nowoczesną, i stale rozwijającą się instytucją kultury z ugruntowaną marką i jej 

wizerunkiem, otwartą na wyzwania przyszłości, która adaptuje się do przemian 

kulturowych i technologicznych, jednocześnie pozostając wierną tradycjom i potrzebom 

lokalnej społeczności.  

Biblioteką będącą nie tylko ulubionym miejscem spotkań mieszkańców ale przede 

wszystkim przestrzenią, w której użytkownik znajdzie sprzyjające warunki, aby 

realizować swoje zainteresownia: czytelnicze, informacyjne, edukacyjne oraz artystyczne,  

a bibliotekarz będzie dla niego doradcą, przewodnikiem i partnerem. Instytucją przyjazną, 

przeciwdziałającą wykluczeniu, otwartą na potrzeby lokalnej społeczności, rozwijającą 

wiedzę i poszerzającą horyzonty swoich użytkowników. Oferującą usługi na najwyższym 

poziomie, której niewątpliwym atutem jest kompetentna i zaangażowana kadra. 



 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach to miejsce upowszechniania 

czytelnictwa, wiedzy i kultury, w którym można się uczyć, spędzać wolny czas, zawierać 

nowe znajomości, nawiązywać kontakty i rozwijać pasje. Miejsce otwarte na dialog oraz 

współpracę ze społecznością lokalną i innymi instytucjami zarówno na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Instytucja, która jako 

organizacja ucząca się – jest otwarta na innowacje i stale doskonali swoje działania. 

(należy określić obraz instytucji kultury – jej sytuację, wizerunek, pozycję – w określonym punkcie  

w przyszłości (w zależności od okresu powołania dyrektora, tj. 5 lat) 

 

III. Cele 

 

 Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, oświatowych  

i kulturalnych wśród lokalnej społeczności. 

 Dbanie o dobrą, urozmaiconą ofertę kulturalną, nieustanny rozwój zbiorów 

bibliotecznych (urozmaicony, aktualny i wartościowy księgozbiór uwzględniający 

nowe technologie np. audiobooki, ebooki, multimedia)  oraz wysoki poziom usług. 

 Aktywizacja różnych grup użytkowników (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 

osób niepełnosprawnych) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 Zbudowanie marki i wizerunku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Polkowicach oraz wypromowanie biblioteki jako instytucji ważnej dla gminy 

oraz regionu, posiadającej profesjonalną, wykształconą kadrę otwartą na rozwój  

i postęp, jednocześnie dbającą o dziedzictwo kulturowe. 

 Przygotowanie oferty programowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Polkowicach z uwzględnieniem jakości i innowacyjności działań, otwartej na 

nowe inicjatywy i trendy kuturowe, a jednocześnie elastycznej, opartej na 

diagnozie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz dotychczasowych 

doświadczeniach. 

 Podjęcie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z innych 

źródeł (np. programy grantowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu). 

 Współpraca z samorządem, szkołami, organizacjami, instytucjami, 

stowarzyszeniami, fundacjami zarówno z terenu gminy, powiatu, województwa, 

kraju jak i na płaszczyźnie miedzynarodowej. 

 Podnoszenie kwalifikacji kadry biblioteki polkowickiej i bibliotekarzy z bibliotek 

publicznych na terenie powiatu oraz stymulowanie ich aktywności zawodowej. 

 Poprawa kultury i struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Polkowicach oraz dostosowanie jej do zachodzących zmian. 

 

Lp. 
Cel długoterminowy  

(oczekiwany stan/zmiany) 
Cele krótkoterminowe Wskaźniki * 

1. 

Organizacja działań z zakresu kultury 

i upowszechniających czytelnictwo 

przy współpracy z samorządem, 

szkołami,  organizacjami, 

instytucjami, stowarzyszeniami, 

fundacjami zarówno z terenu gminy, 

powiatu, województwa, kraju jak i na 

płaszczyźnie miedzynarodowej. 

Organizacja i 

współorganizacja działań: 

Narodowe Czytanie, Mała 

Książka Wielki Człowiek, 

Projekt „Zaczytani”, Noc 

Bibliotek, Dyskusyjny 

Klub Książki, Konkurs 

Czytelniczy „Uśmiech 

Ilość działań: 9 

Ilość partnerów: 15 



 

na co dzień od…”, 

Artystyczny Konkurs 

Plastyczny – edycja 

dolnośląska, Konkurs 

Poetycki „W kilku 

strofach o...”, „Cała 

Polska czyta dzieciom”  

2. 

Prowadzenie działalności usługowej 

w zakresie wynajmu sali, wydruku 

kolorowego i czarno-białego itp. 

 Wydruk: 150 sztuk Ilość: 150 sztuk 

3. 

Organizacja imprez tematycznych, 

plenerowych, jednodniowych akcji 

itp. 

Zorganizowanie: 2 imprez 

i 4 akcji   
Ilość działań: 6 

4. 
Wystawy tematyczne, pokonkursowe 

itp. 

Zorganizowanie: 2 

wystaw tematycznych i 2 

wystawpokonkursowych 

Ilość wystaw: 4 

5. 
Spotkania autorskie, z ciekawymi 

ludźmi itp. 

Zorganizowanie: 20 

spotkań autorskich  
Ilość spotkań: 20 

6. 
Warsztaty literackie, hobbystyczne, 

artystyczne, itp. 

Zoranizowanie 

warsztatów literackich: 2, 

hobbystycznych: 10, 

artystycznych: 10 

Ilość warsztatów: 22 

7. 

Spotkania literackie (np. Dyskusyjny 

Klub Książki, spotkania poetyckie 

itp.).  

Zorganizowanie: 12 

spotkań literackich 
Ilość spotkań: 12 

8. 

Spotkania i wyjazdy (np. na turnieje) 

działających przy bibliotece klubów 

(np. Klubu Szaradzisty), kół 

przyjaciół biblioteki, stowarzyszeń, 

fundacji. 

Zorganizowanie spotkań: 

18, wyjazdy: 2 
Ilość działań: 20 

9. 
Organizacja konkursów literackich, 

plastycznych itp. 

Zorganizowanie 

konkursów: 

czytelniczego: 1, 

plastycznego: 2, 

poetyckiego: 1 

Ilość konkursów: 4 

10. 

Spotkania cykliczne, tematyczne, 

edukacja czytelnicza, zajęcia dla 

dzieci, spotkania edukacyjne  

z seniorami itp. 

Zorganizowanie:  

20 spotkań 
Ilość spotkań: 20 

11. 

Projekty promujące książkę, 

czytelnictwo, bibliotekę (np. Projekt 

„Zaczytani”, Mała Książka Wielki 

Człowiek, Książka dla 

niezdecydowanych, itp). 

Zrealizowanie projektów: 

3 
Ilość projektów: 3 

12. 

Organizacja szkoleń i innych form 

edukacji pracowników polkowickiej 

biblioteki i bibliotekarzy z bibliotek 

publicznych powiatu pokowickiego.  

Organizacja szkoleń: 5 Ilość szkoleń: 5 

13. 

Zbudowanie marki i wizerunku 

Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Polkowicach. 

Projekt logo: 1 Ilość: 1 



 

   

W tej części należy określić cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz konkretne działania służące realizacji 

tych celów. 

1. Cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki (na 5 lat). Cele powinny być 

wyznaczone w oparciu o zadania statutowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach  i być 

dla niej prorozwojowe. Powinny one dotyczyć zdiagnozowanych obszarów działania Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Wśród celów długoterminowych powinny być wyznaczone cele  

w obszarach: działalności programowej (z uwzględnieniem jakości i innowacyjności działań), marki  

i wizerunku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach  . 

2. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliższy rok. Cele 

krótkoterminowe powinny uwzględniać cele długoterminowe oraz szczegółowy program działania Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach  na dany rok. 

                           

*wskaźniki powinny obejmować (z zachowaniem stopnia ogólności) możliwe do przewidzenia ilości (liczby)  co 

najmniej w poniższych kategoriach: 

1. projekty obejmujące współpracę lokalną, regionalną i międzynarodową (partnerską), 

2. działalność usługowa, 

3. koncerty/imprezy, 

4. wystawy/cykle wystaw, 

5. inne (zgodne ze statutem). 

 

 

14. 

Działania mające na celu pozyskanie 

środków finansowych z innych 

źródeł. 

Przygotowanie  

projektów: 3 
Ilość: 3 

15. 

Udostępnianie książek 

elektronicznych za pomocą bibliotek 

cyfrowych (Legimi, Ibuk, Academica 

itp.). 

Umożliwienie dostępu do 

bibliotek cyfrowych:  

Legimi, Ibuk, Academica 

Ilość: 3 

16. 

Otwartość na innowacyjne sposoby 

działania tj. spotkania z czytelnikami 

z użyciem nowoczesnych technologii. 

Przeprowadzenie:  

spotkań on-line: 2 

warsztatów on-line: 2  

Ilość: 4 

17. 

Działania mające na celu wymianę 

doświadczeń w środowisku 

bibliotekarskim np. spotkania 

bibliotekarzy służące wzajemnej 

inspiracji i wymianie doświadczeń 

(np. w formie konferencji), wyjazdy 

studyjne do innych bibliotek. 

Zorganizowanie: 

konferencji: 1  

wyjazdu studyjnego: 1 

Ilość: 2 


