Załącznik nr 4

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOCZOWIE
– RAMOWY PLAN KADENCYJNY NA LATA 2022-2028.

I. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
1. Biblioteka Publiczna w Skoczowie jest jedną z dwóch, obok Miejskiego Centrum Kultury
„Integrator”, instytucji kultury w gminie Skoczów. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do
podstawowych zadań biblioteki należą:
a) Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i regionu.
b) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni, wypożyczanie oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
c) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
d) Popularyzacja książki i czytelnictwa.
e) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów bibliotecznych uwzględniając
szczególnie potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi chorych, starszych i
niepełnosprawnych – organizowanie obsługi czytelniczej i bibliotecznej.
f) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych
mieszkańców Gminy i użytkowników Biblioteki.
g) Doskonalenie form i metod pracy bibliotekarskiej.
2. Biblioteka może również podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności
gminy i realizować założenia ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
II. STRUKTURA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOCZOWIE W 2020 R.
1.
2.
3.
4.

W skład Biblioteki Publicznej w Skoczowie wchodzą:
Biblioteka Centralna – Skoczów, ul. Mickiewicza 9,
Oddział dla dzieci – Skoczów, ul. Mickiewicza 9,
Filia nr 1 – Skoczów, ul. Bielska 34
Filia nr 2 – Pierściec, ul. Ks. Henryka Sobeckiego 8.

III. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOCZOWIE
Najważniejszymi i wynikającymi ze Statutu oraz regulaminów wewnętrznych celami biblioteki
są: rozwój czytelnictwa, zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom gminy, rozwijanie oraz
zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, ale także upowszechnianie wiedzy i nauki oraz
rozwój kultury. Aby podołać temu zadaniu, niniejszy program, analogicznie do wcześniejszego planu
kadencyjnego na lata 2018-2021, został podzielony na sześć głównych obszarów stanowiących cele
strategiczne, zawierające z kolei cele operacyjne:



Biblioteka przyjaznym środowiskiem pracy – szereg działań służących poprawie jakości pracy
pracowników Biblioteki Publicznej w Skoczowie.
Biblioteka miejscem przyjaznym dla czytelników – działania nakierowane na poprawę jakości
obsługi czytelników Biblioteki Publicznej w Skoczowie.






Biblioteka miejscem kultury – rozszerzenie oferty kulturalnej (m.in. zwiększenie ilości
wydarzeń oraz polepszenie ich jakości, a także podtrzymywanie współpracy z innymi
instytucjami, stowarzyszeniami oraz sponsorami oraz nawiązywanie nowych kontaktów).
Biblioteka przyjazna dla dzieci i młodzieży – działania zmierzające do rozszerzenia oferty
skierowanej do dzieci i młodzieży w celu zwiększenia liczby osób młodych odwiedzających
placówkę, oparte o ciekawe wydarzenia i inicjatywy oraz założenia edukacji medialnej.
Biblioteka na miarę XXI wieku – szereg działań nakierowanych na rozwój zarówno
infrastruktury Biblioteki Publicznej w Skoczowie, jej zaplecza technologicznego, jak i
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych ze standardami XXI wieku.
Biblioteka miejscem bezpiecznym – działania służące poprawie bezpieczeństwa.

Poniższe zestawienie stanowi ramowy plan działań przewidywanych do realizacji w kolejnych
latach i jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszego programu kadencyjnego Dyrektora Biblioteki
Publicznej w Skoczowie na lata 2018-2021, który zawierał m.in. podzielony na 3 etapy, szeroko
zakrojony plan modernizacyjny placówki zrealizowany w latach 2017-2019. Należy jednak nadmienić,
iż realizacja części działań zaplanowanych na kolejne lata, zwłaszcza w obszarze wydarzeń
kulturalnych, będzie uzależniona od sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19 oraz
obowiązującym w tym okresie stanem prawnym. Z kolei po zakończeniu pandemii jednym
z najważniejszych zadań i celów biblioteki będzie przywrócenie liczby wydarzeń kulturalnych (a co za
tym idzie – statystyk placówki) do stanu sprzed pandemii koronawirusa.

CEL STRATEGICZNY
Biblioteka przyjaznym
środowiskiem pracy

Biblioteka miejscem
przyjaznym dla
czytelników

CELE OPERACYJNE

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Optymalizacja i poprawa
ergonomii pomieszczeń
biurowych oraz
wymiana wyposażenia

 wymiana głównych regałów na książki w Filii nr 1,
 bieżące usuwanie/utylizacja zbędnych, zniszczonych mebli oraz
zużytego sprzętu elektronicznego,
 doposażanie stanowisk pracowniczych (komputery, zasilacze UPS).

Polepszenie jakości i
ergonomii pracy

 dalsza kontynuacja i rozszerzenie wprowadzonego w 2017 r. systemu
motywacyjnego pracowników (m.in.: szkolenia branżowe, konferencje
biblioteczne, nagrody).

Wzrost statystyk
 poszerzenie oferty Czytelni o czasopisma branżowe, w tym z zakresu
wypożyczeń, odwiedzin i oświaty, marketingu lub biznesu (po zakończeniu pandemii
liczby czytelników
koronawirusa),
 dalsza aktualizacja i rozszerzenie księgozbioru, zakup nowych pozycji
książkowych, uzupełnienie brakujących pozycji w seriach
wydawniczych,
 dalsze rozszerzanie działu z wydawnictwami regionalnymi o kolejne
pozycje i jego bieżąca aktualizacja,
 przeprowadzenie w centrali biblioteki oraz filiach skontrum, czyli
kontroli zbiorów bibliotecznych w celu ustalenia faktycznego stanu
zbiorów i ujawnienia braków (zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z ustawy).
Optymalizacja
pomieszczeń
bibliotecznych
przeznaczonych dla
czytelników

 optymalizacja stanowisk komputerowych dla czytelników, w tym
dodanie nowych oraz usytuowanie ich w miejscu, w którym
bibliotekarz będzie mógł kontrolować przeglądane treści (zadanie jest
związane z planowaną organizacją w Czytelni centrali biblioteki
pracowni multimedialnej),
 optymalizacja pomieszczeń pod kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych (w miarę potrzeby oraz posiadanych środków
finansowych).

Biblioteka miejscem
kultury

Dalsze rozszerzanie
obecności biblioteki w
przestrzeni gminy
Skoczów oraz poza jej
granicami

 podtrzymywanie aktualnej i rozszerzenie promocji biblioteki oraz

Organizacja jubileuszu
75-lecia biblioteki w
2024 roku

 zaprojektowanie
i
przeprowadzenie
działań
związanych
z nagłośnieniem jubileuszu (m.in.: działania promocyjne, gadżety
jubileuszowe, gra planszowa o Skoczowie stworzona przez czytelników
itd.),
 opracowanie i organizacja wydarzeń jubileuszowych.

Przywrócenie
działalności kulturalnej
biblioteki do stanu
sprzed pandemii, a
następnie dalsze
rozszerzanie oferty
kulturalnej

 systematyczne zwiększanie ilości i podnoszenie jakości wydarzeń
kulturalnych (ciekawi autorzy, Skoczowski Festiwal Fantastyki, Jarmark
Książki Używanej, konkursy, turnieje gier planszowych itd.) w zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa,
 pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację celów
statutowych i strategicznych z projektów unijnych, ministerialnych
oraz fundacyjnych,
 wprowadzenie zajęć warsztatowych z różnych dziedzin dla
poszczególnych grup społecznych w porozumieniu i współpracy m.in.:
ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami seniorów, innymi
instytucjami – w zależności od sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa,
 wprowadzenie nowych akcji promujących książki i czytelnictwo.

Biblioteka przyjazna dla Rozszerzenie
dzieci i młodzieży
atrakcyjności biblioteki
dla dzieci i młodzieży
przekładające się na
zwiększenie ilości
czytelników i odwiedzin
w tej grupie wiekowej

Biblioteka nowoczesną
instytucją na miarę XXI
wieku

gminy Skoczów w mediach lokalnych i społecznościowych, w tym
również drukowanych,
 dalsze rozszerzanie współpracy z innymi jednostkami gminy
Skoczów, a także stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami,
placówkami oświatowymi, sołectwami, Wydziałem Promocji Urzędu
Miejskiego w Skoczowie itd.,
 zaprojektowanie i wykonanie drobnych materiałów promocyjnoreklamowych i gadżetów (m.in. ulotki, pinsy, buttony, magnesy),
 zakup namiotu wystawienniczego na potrzeby wydarzeń
odbywających się poza budynkiem biblioteki oraz materiałów
promocyjnych, takich jak: roll-upy czy bannery,
 dalsze rozszerzanie współpracy międzynarodowej z bibliotekami
z zagranicy (np.: Miejska Biblioteka w Karwinie).

 bieżąca aktualizacja posiadanych zasobów gier planszowych,
 utworzenie Skoczowskiego Klubu Gier Planszowych oraz powrót do
organizowania spotkań z grami planszowymi, przerwanych z powodu
pandemii koronawirusa,
 nawiązanie współpracy z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami
i klubami zajmującymi się tematyką gier planszowych oraz organizacja
eventów z nimi związanych.

Aktualizacja oferty
 dalsze rozszerzanie oferty audiobook’ów,
biblioteki o nowoczesne  nawiązanie współpracy z kolejnymi cyfrowymi bibliotekami
media
akademickimi oraz innymi bibliotekami udostępniającymi zbiory
cyfrowe.
Utworzenie
nowoczesnej pracowni
multimedialnej
w Czytelni centrali
biblioteki

 pozyskanie środków zewnętrznych z projektów unijnych,
ministerialnych lub fundacyjnych pozwalających na zakup środków
trwałych,
 zakup 10 szybkich laptopów (komputery przenośne są najlepszym
rozwiązaniem ze względu na to, że Czytelnia służy również jako
miejsce spotkań i prelekcji) – w miarę posiadanych możliwości
finansowych,
 zakup brakujących stolików pod komputery,
 zakup aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych w celu
organizacji zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i seniorów - w miarę posiadanych możliwości finansowych,
 wdrożenie zajęć z programowania, filmowych i komputerowych dla

wszystkich grup wiekowych,
 organizacja eventów i turniejów związanych z programowaniem
i grami komputerowymi,
 nawiązanie współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej oraz
stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się nowoczesnymi
technologiami,
 wprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu edukacji
medialnej i nowych technologii,
 nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie
i studentami kierunków związanych z grami komputerowymi i grafiką
komputerową.
Biblioteka miejscem
bezpiecznym

Poprawa
bezpieczeństwa

 instalacja czujników dymu w pomieszczeniach biblioteki,
połączonych z systemem straży pożarnej,
 organizacja monitoringu przeglądanych stron internetowych na
stanowiskach komputerowych dla czytelników.

Optymalizacja kosztów
utrzymania

 przeprowadzenie ekspertyzy mającej na celu określenie, czy
zainstalowanie niezależnych liczników prądu, gazu i wody pozwoli na
zmniejszenie rachunków oraz (w razie pozytywnych rezultatów)
założenie nowych liczników.

