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I. Wizytówka biblioteki
Gmina Łapsze Niżne położona jest na Spiszu pomiędzy Podhalem a Pieninami, w
malowniczym regionie przygranicznym ze Słowacją. Jest to gmina wiejska, ale z wielkim
potencjałem przyrodniczym i kulturowym. W skład gminy wchodzi 9 sołectw. Każda
miejscowość posiada interesujące atrakcje, przyciągające coraz więcej turystów, zwłaszcza
latem i zimą. Przez Spisz przebiegają dwa szlaki, przy których znajdują się warte zwiedzenia
zabytki: Szlak Architektury Drewnianej oraz Szlak Gotycki. Gmina liczy około 9 tys.
mieszkańców. Ludność częściowo utrzymuje się z rolnictwa i hodowli oraz gospodarstw
agroturystycznych. Na terenie gminy prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna w
Łapszach Niżnych oraz 3 filie : w Łapszach Wyżnych, Niedzicy i Frydmanie. Zatrudnia ona 4
wykwalifikowanych bibliotekarzy otwartych na zmiany. Biblioteki posiadają bogaty
księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze a także literaturę w języku słowackim i od
niedawna księgozbiór biblioteki spiskiej, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dla
turystów posiadamy informację turystyczną. Biblioteki mają także nieodpłatny dostęp do
Internetu i oferty kursów e-learningowych. Od niedawna dostępny jest katalog on-line.

Zachęcamy do kontaktu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych
Jana Pawła II 63 , 34-442 Łapsze Niżne
Elżbieta Radecka
Email: biblioteka@lapszenizne.pl,
Telefon: 18 26 59 004
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II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki
- Dobra lokalizacja (budynki wielofunkcyjne
po modernizacji i remoncie) – 8
- Bogaty księgozbiór z nowościami i
literaturą w jęz. słowackim (GBP i Filie) -10
- Dobre wyposażenie (szczególnie F. Łapsze
Wyżne dodatkowo w aneks kuchenny) - 5
- Kąciki Małego Czytelnika (GBP i Filie) - 5
- Dostęp do komputerów, Internetu,
urządzeń reprograficznych -10
- Godziny otwarcia dostosowane do
potrzeb użytkowników (GBP także w
sobotę) -10

Słabe strony biblioteki
- Filia Frydman z wejściem po schodach bariera dla osób starszych,
niepełnosprawnych – 8
- Filia Niedzica - mała powierzchnia
użytkowa – 7
- Zbyt mała liczba pracowników (po 1
osobie) -7
- Mały wymiar czasu pracy (GBP - 1 etat,
Filie po 1/2 etatu) -7
SUMA: 29

- Do dyspozycji GBP sala po byłej świetlicy
w tym samym budynku.-10
- Wieloletnie doświadczenie bibliotekarzy –
5
SUMA: 63

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
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Szanse

Zagrożenia

- Poparcie ze strony Wójta i Rady Gminy w
planowanych działaniach biblioteki – 3
- Udział w szkoleniach PRB - 10
- Brak oferty na terenie gminy dla osób 50+
ze strony innych jednostek -10

- Emigracja zarobkowa – 6
- Stereotyp – 10
- Mała liczba wolontariuszy – 7
- Mało chętnych osób w wieku 50+ - 8

- Dotacje finansowe -10
- Poszukiwanie wolontariuszy i sponsorów 10

SUMA: 31

- Wolontariat Latarnika Polski Cyfrowej -5
- Współpraca z GOK , Szkołą... - 10
- Lokalne media – 5
- Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe -8
- Atrakcyjność turystyczna gminy -8
- Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka" 10
SUMA: 89

Potencjał biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych oraz Filie posiadają bogaty księgozbiór
dostosowany do potrzeb środowiska z nowościami wydawniczymi. Prowadzą działalność w
budynkach wielofunkcyjnych w sąsiedztwie Przedszkola, Szkoły, Parafii, Stowarzyszenia
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Rozwoju Spisza i Okolicy, GOK, co daje możliwość dobrej współpracy. W zasięgu ręki jest
możliwość wykorzystania sal, którymi dysponuje GOK np. przy organizacji planowanych w
Filiach spotkań z Latarnikiem Polski Cyfrowej początkujących cykle warsztatów
komputerowych dla osób 50+. Udział naszych bibliotekarzy w szkoleniach PRB i pozyskany
nowy sprzęt to ogromna szansa na poszerzenie oferty bibliotek skierowanej w szczególności
dla osób 50 + wykluczonych cyfrowo. Pozyskana niedawno sala po byłej świetlicy w budynku
GBP przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu multimedialnego może stać się dobrym miejscem
na spotkania osób starszych np. cyklu spotkań pt."Podróżuj z Biblioteką" zakończonego
wspólnie zaplanowaną wycieczką autokarową. GBP oraz Filie zaczęły zapraszać dzieci oraz
młodzież do "Kół Przyjaciół Biblioteki" celem pozyskania wolontariuszy do przyszłych działań
biblioteki.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne

Ludzie

- Wolontariat Latarnika Polski Cyfrowej - pomoc w zrobieniu pierwszego kroku w Internecie
osobom 50+;
- Przyjaciele biblioteki - aktywni czytelnicy - pomoc w organizacji spotkań, promocji
przedsięwzięć ;
- Wolontariusze np. gimnazjaliści - pomoc w zorganizowaniu e-learningowego kursu języka
angielskiego dla dorosłych "ANGIELSKI 123" oraz szkoleniu z zasad korzystania z komputera i
Internetu osób 50+ ;
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- Informatyk z UG i Gimnazjum - wsparcie przy szkoleniach, aktualizacji strony internetowej;
- Dyrektor GOK- współpraca;
- Dyrektorzy Placówek Oświatowych- współpraca;
- Bibliotekarze otwarci na zmiany -ich wiedza, umiejętności i doświadczenie.

Zasoby materialne

Potencjał przyrodniczy:
- góry i widok na Tatry, Pieniny, Magurę Spiską, Beskid Sądecki i Gorce;
- Pieniński Park Narodowy;
- rezerwat "Zielone Skałki" i "Niebieska Dolina";
- naturalny 7 m. wodospad w Kacwinie;
- Jezioro Czorsztyńskie;
- tama na Dunajcu w Niedzicy( najwyższa w Polsce zapora ziemna).
Atrakcje turystyczne:
- szlaki turystyczne;
- ścieżki rowerowe;
- przejścia graniczne na Słowację;
- wyciągi narciarskie;
- rejsy gondolami, statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim.
Najcenniejsze zabytki:
ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
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- XIV w. Zamek Dunajec w Niedzicy;
- piętrowy spichlerz z XVIII w. w Niedzicy;
- kościół w Niedzicy- perła spiskiego baroku;
- Kościół w Łapszach Wyżnych- perła spiskiego rokoka;
- drewniany XVI w. kościółek w Trybszu z najstarszą panoramą Tatr na polichromii sufitu;
- dwór Palloczajów we Frydmanie i piwnice dworskie z XVIII w.;
- drewniano-ziemne spichlerze tzw. "sypańce" w Kacwinie;
- murowany spichlerz z eksponatami kultury ludowej w Łapszach Niżnych (Izba Regionalna i
Muzeum Parafialne"Sypaniec").
Biblioteki mają:
- dobrą lokalizację;
- dobre wyposażenie: sprzęt komputerowy i multimedialny (ksero, fax);
- bezpłatny dostęp do Internetu;
- od niedawna sale potrzebne do organizacji spotkań;
- Kąciki Małego Czytelnika - miejsca przyciągające maluchy.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

Współpraca i partnerstwo z:
- Urząd Gminy;
- GOK;
- Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy ;
ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2016

- Stowarzyszenie Historyków Sztuki;
- Przedszkola - 4 na terenie gminy;
- Szkoły Podstawowe - 7 na terenie gminy;
- Gimnazja - 2 na terenie gminy;
- Parafie - 6 na terenie gminy;
- Redakcja Gazety lokalnej"Na Spiszu".

Zasoby

Biblioteka wybrała współpracę z Fundacją Komeńskiego wspierającą rozwój małych dzieci z
terenów wiejskich oraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, której misją jest
działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z
przeprowadzonych badań

Łapsze Niżne to gmina wiejska licząca około 9 tys. mieszkańców. Ludność częściowo
utrzymuje się z rolnictwa, hodowli, gospodarstw agroturystycznych. Zdecydowaną przewagę
ilościową w gminie wykazuje ludność z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Osoby
w wieku 50+ to często osoby wykluczone cyfrowo. Część mieszkańców wyjeżdża w
poszukiwaniu pracy do innych miejsc w kraju lub za granicę. Notuje się też znaczną liczbę
osób bezrobotnych, wśród których dużą grupę stanowią młode mamy zmuszone sytuacją
spowodowaną brakiem żłobków i przedszkoli. Z zasobów bibliotek korzysta 1180 czytelników
(stan na koniec 2013 r.). Są wśród nich również osoby z 4 miejscowości, w których nie ma
bibliotek oraz odwiedzający nas turyści. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież.
Najmniej czytelników zarejestrowano spośród seniorów, którzy często mają problemy ze
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wzrokiem oraz poruszaniem się. Aby dobrze wyznaczyć kierunki rozwoju biblioteki
przeprowadzono badania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej wobec biblioteki.
Badania były prowadzone poprzez konsultacje, wywiady indywidualne, rozmowy z
użytkownikami bibliotek, ankiety wśród mieszkańców również w miejscowościach, w których
nie ma bibliotek. Wnioski oparto też o dotychczasową obserwację bibliotekarzy. Na terenie
Gminy działają placówki oświatowe, GOK (prowadzi 8 świetlic), które organizują twórczo i
pożytecznie czas wolny dzieciom i młodzieży. Problemem jest brak oferty dla osób starszych,
samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym. Z obserwacji bibliotekarzy
wynika, że kontakt z biblioteką i bibliotekarzem jest często ich jedyną szansą na prowadzenie
życia społecznego. Biblioteka gminna posiada od niedawna miejsce, gdzie mogłaby
organizować spotkania dla osób starszych, samotnych i stworzyć Klub Seniora. Czytelnicy z
miejscowości, gdzie nie ma bibliotek często odwiedzając nas wyrażali opinię:"szkoda, że u
nas nie ma biblioteki". Ankietowani mieszkańcy tych miejscowości podawali najczęściej
powód niekorzystania z biblioteki dużą odległość do biblioteki oraz trudny dojazd.
Wskazywali też, że chcieliby, aby w ich miejscowości funkcjonowała biblioteka oraz
korzystaliby z możliwości wypożyczeń książek np. raz w miesiącu. Z wielu względów
niemożliwe jest, aby w każdej miejscowości funkcjonowała biblioteka, ale pewnym
rozwiązaniem mogłaby być "Biblioteka mobilna". Nauczyciele, rodzice wskazywali np. na
trudności uczniów z matematyki. Sami rodzice skorzystaliby z kursów języka angielskiego
oraz z obsługi komputera i Internetu. Rodzice, osoby bezrobotne chętne są do podnoszenia
kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy i zainteresowane są ofertą biblioteki w temacie rynku
pracy. Z obserwacji wynika potrzeba wczesnego zaszczepiania wśród dzieci zainteresowania
książką i biblioteką, dlatego też w dalszym ciągu biblioteki będą podejmować w tym obszarze
działania. Do bibliotek często zgłaszają się turyści, by zasięgnąć informacji na temat
możliwości zwiedzania zabytków, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych itp.
Bibliotekarze udzielają takich informacji, gromadzą materiały i czynią działania zmierzające
do powstania Punktu Informacji Turystycznej.

IV. Misja biblioteki
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Misja

Misją Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Ważnym zadaniem misji jest edukacja
i przygotowanie małych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. Biblioteka
kieruje się wartościami: dostępność dla wszystkich grup użytkowników, szacunek, wspieranie
samorozwoju poprzez kulturę i edukację, integracja społeczności.
Hasło misyjne to: "Biblioteka dla wszystkich: mieszkańców i turystów".

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i
działania
Obszar

WIEDZA / EDUKACJA

Cel 1

Stymulowanie rozwoju i zwiększanie szans edukacyjnych dzieci

Działanie 1

"Biblioteczka dla najmłodszych"- wypożyczalnia książeczek i
zabawek oraz gier edukacyjnych dla dzieci od urodzenia do 6
lat

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Na terenie gminy brak jest żłobków, w niektórych miejscowościach też
przedszkoli i brak miejsc, w których organizowane są zajęcia edukacyjnorozwojowe dla najmłodszych dzieci, gdzie rodzice mogą twórczo spędzić czas
z małymi dziećmi i podnieść swoje umiejętności wychowawcze

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Kącik Małego Czytelnika, dywaniki, worki z zestawami edukacyjnymi,
szkolenia z Fundacji Komeńskiego
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Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Wrzesień 2014 r.

Rezultaty

Prawidłowy rozwój i wyrównane szanse edukacyjne dzieci.
Biblioteka miejscem nowoczesnym, innowacyjnym i otwartym
na różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Biblioteka
powiększa zbiory o zestaw 10 worków z grami, zabawkami,
książeczkami dla dzieci i instrukcjami dla rodziców. Biblioteka
zyskuje nowych użytkowników.

Cel 2

Zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów szkół:
podstawowych (klasy 4-6), gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych, maturzystów, studentów

Działanie 1

"MegaMatma uczy w bibliotece" - umożliwienie bezpłatnego
dostępu do serwisu MegaMatma.pl w bibliotece głównej i
filiach

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Podczas badań nauczyciele, rodzice wskazywali na problemy uczniów z
matematyką

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek; Komputery z dostępem do Internetu; Przystąpienie do
projektu "MegaMatma uczy w bibliotece"- współpraca z firmą MegaWiedza

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Serwis zawierający e-zasoby z matematyki; strona www; drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

do 31 marca 2015 r.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2016

Rezultaty

Poszerzenie wiedzy z matematyki. Lepsze wyniki uczniów w
szkole oraz z egzaminów gimnazjalnych, maturalnych.
Poszerzenie wiedzy z matematyki.

Cel 3

Podniesienie wiedzy i umiejętności dorosłych mieszkańców

Działanie 1

"Angielski w bibliotece" - prowadzenie kursów nauki języka
angielskiego w bibliotece głównej i filiach

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Kursy języka angielskiego były jedną z częściej wymienianych ofert z jakiej
badani chcieliby skorzystać

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek; Komputery z dostępem do Internetu oraz mikrofony i
słuchawki; Przystąpienie do projektu "Angielski 123 w bibliotece" -

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego; strona www; drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

31 sierpień 2014 - I etap ; następne w miarę potrzeb do roku 2016

Rezultaty

Wzmocnienie wiedzy w zakresie znajomości języka
angielskiego przez dorosłych mieszkańców. Uatrakcyjnienie
oferty biblioteki.

Działanie 2

Warsztaty z obsługi komputera i Internetu w bibliotece
głównej i filiach dla dorosłych

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Warsztaty z obsługi komputera i Internetu były jedną z częściej
wymienianych ofert z jakiej badani chcieliby skorzystać

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do

Pracownicy bibliotek ; Informatyk ; Latarnik Polski Cyfrowej ; Komputery z
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realizacji zadania

dostępem do Internetu ; Flipchart ; Projektor multimedialny ; biblioteka
starała się o pozyskanie dodatkowych środków i wzięła udział w Konkursie
Grantowym "Aktywna Biblioteka"

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, poczta elektroniczna, drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

30 wrzesień 2014 - I etap ; następne w miarę potrzeb do roku 2016

Rezultaty

Wzmocnienie umiejętności w zakresie obsługi komputera i
Internetu przez dorosłych mieszkańców. Uatrakcyjnienie
oferty biblioteki.

Cel 4

Stworzenie w bibliotece przestrzeni dla rodziców, służącej
poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności
związanych z godzeniem różnych ról życiowych, w tym
szczególnie roli rodzica i pracownika

Działanie 1

Utworzenie działu czytelniczo-multimedialnego "Praca i
rodzina" w bibliotece głównej i filiach

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Podczas badań rodzice wykazywali między innymi zainteresowanie
zdobyciem informacji na temat innych ofert pracy, informacją jak
harmonijnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek ; publikacje w wersji papierowej i elektronicznej
związane z rynkiem pracy ; współpraca z Fundacją Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych - szkolenia i doradztwo; biblioteka starała się o pozyskanie
dodatkowych środków i wzięła udział w Konkursie Grantowym "Aktywna
Biblioteka"

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, poczta elektroniczna, drukarka

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2016

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

30 wrzesień 2014 r. i aktualizacja do roku 2016

Rezultaty

Poszerzenie wiedzy rodziców związanych z rynkiem pracy,
godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Uruchomienie
nowej usługi w bibliotece.

Działanie 2

Spotkania z doradcą zawodowym

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Podczas badań rodzice wykazywali między innymi zainteresowanie
zdobyciem informacji na temat innych ofert pracy, informacją jak
harmonijnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym, spotkaniami z doradcą
zawodowym

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Sala ; współpraca z PUP - doradca zawodowy ; biblioteka starała się o
pozyskanie dodatkowych środków i wzięła udział w Konkursie Grantowym
"Aktywna Biblioteka"

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, poczta elektroniczna, drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

30 wrzesień 2014 r.

Rezultaty

Poszerzenie wiedzy rodziców związanych z rynkiem pracy.
Wzbogacenie oferty biblioteki.

Cel 5

Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego seniorów

Działanie 1

Organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Badani seniorzy wskazywali szkolenia komputerowe jako te, z których by
skorzystali

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki, bibliotekarze filii
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Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Latarnik Polski Cyfrowej ; Pracownicy biblioteki ; Sala ; Komputery ; Projektor
; Ekran

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, poczta elektroniczna, telefon, drukarka - plakaty, ulotki

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Zadanie realizowane na bieżąco, dopóki będą chętni

Rezultaty

Wzmocnienie umiejętności w zakresie obsługi komputera i
Internetu wśród grupy seniorów. Wzrost liczby korzystających
z oferty biblioteki. Uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki jako
miejsca przyjaznego seniorom.

Obszar

PROMOCJA CZYTELNICTWA

Cel 1

Zwiększenie zainteresowania dzieci do książek i biblioteki

Działanie 1

"Przedszkolaki w bibliotece" - odwiedziny biblioteki przez
dzieci z pobliskiego przedszkola wraz z wychowawcą

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z obserwacji wynika potrzeba wczesnego zaszczepiania wśród dzieci
zainteresowania książką i biblioteką

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarz filii we Frydmanie

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek ; współpraca z Przedszkolem

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Telefon bądź kontakt bezpośredni z wychowawcą

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Cyklicznie (oprócz zimy i wakacji - raz w tygodniu w roku 2014, 2015, 2016)

Rezultaty

Dzieci wyrabiają sobie nawyk czytania i odwiedzania
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biblioteki. Biblioteka zyskuje nowych czytelników.
Działanie 2

"Podstawówka w bibliotece" - odwiedziny biblioteki przez
dzieci klas 0-3 wraz z wychowawcą

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z obserwacji wynika potrzeba wczesnego zaszczepiania wśród dzieci
zainteresowania książką i biblioteką

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Bibliotekarz filii w Łapszach Wyżnych i Niedzicy

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek ; współpraca ze Szkołą Podstawową

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Telefon bądź kontakt bezpośredni z wychowawcą

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Cyklicznie ( raz w miesiącu w roku 2014, 2015, 2016)

Rezultaty

Dzieci wyrabiają sobie nawyk czytania i odwiedzania
biblioteki. Biblioteka zyskuje nowych czytelników.

Cel 2

Zwiększenie promocji czytelnictwa i kultury

Działanie 1

Organizacja konkursów czytelniczych i plastycznych

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z obserwacji bibliotekarzy wynika, że istnieje potrzeba wczesnego
zaszczepiania wśród dzieci zainteresowania książką i biblioteką

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki, bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy biblioteki ; współpraca z placówkami oświatowymi ; środki
finansowe na nagrody

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych

Strona www, drukarka - plakaty
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i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Cyklicznie - każdego roku

Rezultaty

Rozbudzanie zamiłowania do książki. Rozwijanie wśród dzieci
umiejętności plastycznych. Pozyskanie nowych czytelników.

Działanie 2

Organizacja spotkań autorskich dla dzieci z całej gminy

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z obserwacji bibliotekarzy wynika, że istnieje potrzeba wczesnego
zaszczepiania wśród dzieci zainteresowania książką i biblioteką

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Sala ; współpraca z placówkami oświatowymi ; środki finansowe

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Telefon bądź kontakt bezpośredni z wychowawcą

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Raz w roku 2014, 2015, 2016

Rezultaty

Zwiększenie zainteresowania książką danego autora.
Bezpośredni kontakt dzieci z pisarzem. Wzrost odwiedzin
biblioteki.

Cel 3

Ułatwienie dostępu do zasobów biblioteki wszystkim
mieszkańcom gminy

Działanie 1

Wprowadzenie usługi mobilnej biblioteki

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Ankietowani mieszkańcy miejscowości, w których nie ma biblioteki
wskazywali, że chcieliby, aby w ich miejscowości funkcjonowała biblioteka
oraz korzystaliby z możliwości wypożyczeń książek np. raz w miesiącu

Osoba odpowiedzialna za

Kierownik biblioteki
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realizację
Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Samochód bibliotekarza ; koszyki na książki

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, telefon, drukarka - plakaty, ulotki

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

2016 rok

Rezultaty

Wszyscy mieszkańcy gminy mają ułatwiony dostęp do
biblioteki. Biblioteka zyskuje nowych czytelników.

Działanie 2

Dostarczanie książek osobom starszym, niepełnosprawnym
przez wolontariuszy

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

W bibliotekach najmniej jest czytelników zarejestrowanych spośród
seniorów, którzy często mają problemy z poruszaniem się

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Wolontariusze

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, telefon

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb

Rezultaty

Wszyscy mieszkańcy gminy mają ułatwiony dostęp do
biblioteki. Biblioteka zyskuje nowych czytelników.

Obszar

INFORMACJA I PROMOCJA

Cel 1

Promocja regionu i zwiększenie dostępu do informacji
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turystycznej
Działanie 1

Systematyczne uzupełnianie działu regionalnego o wszystkie
wychodzące książki, publikacje związane z regionem

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Do bibliotek często zgłaszają się turyści, by zasięgnąć informacji na temat
możliwości zwiedzania zabytków, szlaków turystycznych, ścieżek
rowerowych itp.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Księgozbiór regionalny ; bezpłatny dostęp do Internetu ; współpraca z gminą
i Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy ; współpraca z pensjonatami

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, Komputer, drukarka, Internet

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Zadanie realizowane na bieżąco do roku 2016

Rezultaty

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. Lepszy wizerunek
biblioteki.

Cel 2

Promocja biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym

Działanie 1

Prowadzenie strony www biblioteki i jej profilu na facebooku

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z badań wynika, że społeczność coraz częściej szuka informacji przez Internet

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek ;komputer ; aparat fotograficzny

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych

Strona www, Komputer, drukarka, Internet
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i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Zadanie prowadzone na bieżąco

Rezultaty

Lepsza komunikacja z czytelnikami. Pozyskanie nowych
użytkowników.

Działanie 2

Zadbanie o wizerunek zewnętrzny biblioteki: zmiana szyldu w
filii we Frydmanie i Niedzicy oraz oznakowanie dojścia do
bibliotek "Kierunek biblioteka"

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z obserwacji wynika, że mieszkańcy często nie wiedzą gdzie w
miejscowościach znajdują się biblioteki i jakie działania podejmują

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki i bibliotekarze filii

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Pracownicy bibliotek ; środki finansowe

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Komputer, drukarka

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

2015 r.

Rezultaty

Poprawa wizerunku biblioteki.

Obszar

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Cel 1

Zwiększenie integracji i aktywizacji środowiska seniorów

Działanie 1

Cykliczne spotkania seniorów z ciekawymi ludźmi
(psychologiem, pedagogiem, lekarzem, pisarzem,
bibliotekarzem...)

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie

W środowisku brak jest miejsca i instytucji koordynujących i wspierających
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odpowiada

środowisko seniorów.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Sala ; Prelegenci ; Projektor ; Ekran

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, poczta elektroniczna, telefon, drukarka - plakaty, ulotki

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Cyklicznie - raz w miesiącu ( od II półrocze 2014, 2015, 2016)

Rezultaty

Aktywizacja osób starszych. Poszerzenie wiedzy i pozyskanie
informacji wśród osób starszych. Zagospodarowanie wolnego
czasu seniorom. Możliwość spotkania z drugą osobą.
Powstanie Klubu Seniora. Biblioteka przyjazna seniorom.

Działanie 2

Wyjazdy kulturalno - edukacyjne dla seniorów (teatr, muzeum)

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Badani wskazali, że skorzystaliby z takiej możliwości dostępu do kultury

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Kierownik biblioteki

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Autokar ; środki finansowe

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strona www, drukarka- plakaty

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Przynajmniej raz w roku 2015, 2016

Rezultaty

Możliwość dostępu do kultury wyższej osobom starszym
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VI. Zarządzanie realizacją planu
1. Zmiany organizacyjne w bibliotece

Realizacja planu rozwoju biblioteki nie wymaga zmian prawnych. Zadania do realizacji w
bibliotece i filiach zostaną podzielone w zespole bibliotecznym. Utrudnieniem jest mała
liczba pracowników. W związku z tym biblioteka będzie czynić starania o ubieganie się o
stażystów oraz o wolontariat.

2. Monitoring realizacji planu

Realizacja planu będzie monitorowana okresowo (przynajmniej raz na kwartał) przez
kierownika biblioteki i osoby odpowiedzialne za realizację zadań. Bibliotekarze filii raz w
miesiącu przygotują krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych działań, a raz w roku
sprawozdanie opisowe.

3. Ewaluacja

Ocenę realizacji planu rozwoju biblioteki będzie przeprowadzał zespół pracowników
bibliotek. Po każdym zrealizowanym zadaniu zespół zaangażowany w zadanie spotka się, by
dokonać oceny. Raz na rok będą prowadzone badania wśród użytkowników biblioteki i
mieszkańców w celu zbadania ich potrzeb, oczekiwań wobec biblioteki. Ocena realizacji
planu rozwoju biblioteki będzie dokonywana za pomocą: wywiadów, ankiet, sondaży i
rozmów. Celem ewaluacji okresowej i rocznej będzie: - ocena skuteczności i efektywności
projektów oraz ocena ich wpływu na rozwój biblioteki; - wyciąganie wniosków niezbędnych
do opracowania planu rozwoju biblioteki.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 - 2016

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i
partnerom

Każdego roku kierownik biblioteki przedstawi realizację planu na sesji rady gminy. Biblioteka
przygotuje materiały informacyjne, które będą upowszechniane wśród mieszkańców, władzy
samorządowej i partnerów w prasie lokalnej, na stronie internetowej biblioteki i
zaprzyjaźnionych instytucji. Plan rozwoju biblioteki będzie dostępny w bibliotece głównej i w
filiach oraz zamieszczony na stronie internetowej biblioteki.
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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 email, 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.

