Załącznik Nr 1
do umowy z dnia 31.12.2021r. określającej szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie

Program kadencyjnego działania Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.

Gminne Biblioteki Publiczne to zespół 10 filii, z siedzibą główną w Bieniowie znajdujących
się na obszarze całej gminy.
Historia biblioteki sięga roku 1946 roku, gdy na terenach zachodnich pojawili się pierwsi
osadnicy. Pierwsze dokumenty o stanie czytelnictwa pochodzą z roku 1955. Ówczesny
księgozbiór zawierał 932 pozycje, 196 czytelników oraz 3200 wypożyczeń.
Prawne podstawy funkcjonowania Biblioteki.
Funkcjonowanie Biblioteki, jej cele i zadania uregulowane są w dużej mierze
w obowiązujących aktach prawnych. Pełnione funkcje wynikają również z podległości
formalnych. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary jest samorządową instytucją kultury,
podlegającą Samorządowi Gminy Żary, Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje
Wójt Gminy Żary, natomiast w zakresie merytorycznym nadzór nad Biblioteką sprawuje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Biblioteka posiada osobowość
prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Żary.
Siedzibą Biblioteki jest Bieniów, a terenem jej działania jest Gmina Żary.
Podstawy prawne;
• Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotece ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1479
z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372
z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r.,
poz. 305 z późn. zm.)
• Statut Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.

Biblioteka to ludzie, miejsca i działania.
Biblioteka to specyficzny system naczyń połączonych. Rolę biblioteki w lokalnej społeczności
można rozpatrywać w różnych perspektywach, w zależności od tego, kto i w jaki sposób
korzysta z jej zasobów i oferowanych usług, wykraczających poza samo tylko wypożyczanie
książek. Inna będzie więc perspektywa czytelnika, inna osoby w niej pracującej, a jeszcze inna,
zarządzającego.
Czytelnik dzisiaj, to ktoś więcej, niż tylko osoba wypożyczająca książki. Ma on o wiele
większe oczekiwania; pragnie, by dla niego biblioteka była miejscem, w którym obok książki,
odnajdzie otwartego, życzliwego pracownika, dostęp do nowych technologii, zajęcia,
w których się odnajdzie i w które się zaangażuje: kluby książki, spotkania autorskie, imprezy
kulturalne, projekcje itp. Ważnym jest więc podjęcie działań, by czytelnik od swoich
najmłodszych lat, od pierwszej wizyty w bibliotece utożsamił to miejsce jako przyjazne,
ciekawe, warte uwagi i kolejnych wizyt.
Pracownik biblioteki, to kluczowa osoba. Pierwsza, z którą czytelnik ma kontakt. Tu jest
niezwykle ważne pierwsze wrażenie, sposób w jaki pracownik przyjmie czytelnika. Dlatego,
tak ważne jest, by bibliotekarze doskonalili swoje umiejętności interpersonalne, podnosili
kwalifikacje, rozwijali swoją kreatywność i traktowali swoje miejsce pracy jako teren wyzwań
i odkryć, a także korzystali ze szkoleń, warsztatów, wychodzili poza utarte schematy, otwierali
przed czytelnikiem drzwi, z przeświadczeniem, że w tym miejscu znajdzie on wiele
interesujących opcji. Będzie miał wybór. Poczuje się czytelniczo „zaopiekowany” i ważny.
Istotne jest, by pracownicy byli właściwie wynagradzani i doceniani, także przez lokalne
władze. By mieli również pewną swobodę w podejmowaniu niekonwencjonalnych działań
zmierzających do większego promowania biblioteki i powiększania liczby regularnie
odwiedzających biblioteki, czytelników.
Organizator – to ktoś, komu zależy na dobrej, prężnie działającej bibliotece z różnorodnymi
zajęciami. Dla organizatora niezmiernie ważny jest dobry wizerunek biblioteki, budowany
w oparciu o owocne i dobre relacje z prasą, mediami, lokalnymi władzami, mieszkańcami oraz
innymi instytucjami działającymi na terenie gminy.
Zarządzający – ma najtrudniejsze zadanie i to na jego barkach spoczywa największa
odpowiedzialność za to, w jaki sposób podległe mu biblioteki pracują, współpracują ze sobą,
jak bardzo są efektywne i w jakim stopniu wpływają na lokalną społeczność. Zarządzający,
dyrektor to ogniwo, którego zadaniem jest motywować, korygować, ale także spajać,
wysłuchać, być otwartym na innowacje i kreatywność pracowników. Dawać przestrzeń
i poczucie bezpieczeństwa, a przy tym wytyczać granice, realnie oceniać możliwości, strzec
norm, które gwarantują stabilny rozwój wszystkich placówek i realizację założeń.
Biorąc pod uwagę korzyści płynące z czytania, na pewno warto dokładać starań, by już
najmłodsi czytelnicy polubili kontakt z książką i dostrzegli, że czas z nią spędzony jest

interesujący. Jeśli uda nam się pozyskać czytelnika, zachęcić go do korzystania z zasobów
bibliotecznych, w zamian otrzyma on o wiele, wiele więcej, bowiem czytanie to:
•
•
•
•
•
•

wzmacnianie więzi i poczucia bezpieczeństwa,
redukcja stresu,
uczy skłonności do refleksji,
buduje pewność siebie poprzez utożsamianie się z przeżyciami bohatera,
daje szczęście, rozwija wyobraźnię, pobudza aktywność mózgu,
uczy koncentracji.

Jak dowiodły również niektóre badania, jeszcze kilkanaście godzin po lekturze, mózg wytwarza
nowe połączenia neuronowe. Czytanie jest więc doskonałą profilaktyką w chorobach
związanych z funkcjonowaniem pamięci, szczególnie w podeszłym wieku, gdy wzrasta ryzyko
zachorowania, na przykład na Alzhaimera.
Biorąc pod uwagę całokształt roli biblioteki w życiu lokalnej społeczności oraz dotychczasowe
działania, można wyodrębnić kilka kluczowych zadań, na stałe wpisujących się w codzienne
jej funkcjonowanie. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•

udostępnianie, dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie tradycji i kultury,
kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
czytelników,
stwarzanie komfortowych warunków umożliwiających korzystanie
z usług biblioteki osobom w każdym wieku;
wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury gminy,
szeroko pojęta współpraca z innymi instytucjami kultur oraz placówkami
edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami;
wspieranie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej środowiska.

Stan faktyczny na dzisiaj, to 12 pracowników merytorycznych, księgowa zatrudniona
na ½ etatu. Okresowo, w Bieniowie zatrudniany jest również palacz na ¼ etatu.
Pandemia znacznie ograniczyła działalność bibliotek, a także ich dostępność dla mieszkańców.
W związku z nową sytuacją, pracownicy stanęli przed nowymi wyzwaniami, wiele działań
przenosząc na wirtualne platformy przekazu, takie jak FB, czy strona www, biblioteki.
Natomiast „Książka na telefon” stała się alternatywą na wyjście do czytelnika
w sposób zapewniający mu duży komfort korzystania z zasobów bibliotecznych, przy
minimalnej konieczności kontaktu realnego. Sami pracownicy bibliotek także musieli
zrezygnować z tradycyjnych form szkolenia i podnoszenia kwalifikacji na rzecz webinariów,
warsztatów i szkoleń online. Zaletą jest duża dostępność, wymagająca jedynie dostępu
do Internetu oraz szeroka gama tematyczna oferowanych szkoleń.

Każda z bibliotek ma tylko jednego pracownika. Dzięki temu, mają one swoiste charaktery
i profile; teatralny, warsztatowy, literacki… Każda z bibliotekarek stara się sprawić,
by jej biblioteka była blisko mieszkańców, gościnna, stwarzająca warunki nie tylko
do przyjemnego wypożyczania książek, ale także do rozmowy, do zabawy, gdy czytelnicy
przychodzą z małymi dziećmi, do korzystania z warsztatów skierowanych do różnych grup
wiekowych, konkursów, wyzwań czytelniczych, zajęć z robotyki i tym podobnych. Dzięki
tej różnorodności, czytelnik ma wybór, czuje się zachęcony, by zaangażować się osobiście
lub zachęcić do tego swoje dzieci. Starania te będą rozwijane, udoskonalane, skierowane
na konkretne potrzeby czytelnicze użytkowników w różnym wieku, a także uzupełniane
o nowe działania.
Chciałabym, żeby biblioteki były jak kredki z jednego kompletu. Każda filia to kredka innego
koloru, a dyrektor to kolor biały, którego nie widać, ale on jest i łączy wszystkie inne w całość.
Pisząc o czytelnikach i działalności bibliotek, wręcz nie sposób nie wspomnieć o księgozbiorze.
Księgozbiór tradycyjny, liczy obecnie (zasoby wszystkich bibliotek) 54 tysięcy woluminów.
Filarem tych zasobów jest przede wszystkim literatura piękna; polska i obca.
Na zakup kolejnych tytułów, wpływ mają również nasi czytelnicy, zgłaszając swoje propozycje
w poszczególnych filiach. Nie zapominamy o najmłodszych. Oni często wiedzą jakie książki
im się podobają i niejednokrotnie proszą o taki, czy inny tytuł. Dzięki temu, czytelnicy dostają
do rąk książki, które odpowiadają konkretnie ich czytelniczym gustom, czy poszukiwaniom.
Od tego roku w Bibliotece dostępna jest również platforma cyfrowa ACADEMICA, która
udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym także współczesne książki
i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obecnie to około 3 mln dokumentów
w formie cyfrowej. Dostęp do tych zasobów posiada biblioteka w Bieniowie.
Nie zapominamy również o czytelnikach borykających się z niepełnosprawnościami,
a chcących korzystać z zasobów bibliotecznych. CZYTAK to duże udogodnienie dla osób słabo
i niedowidzących, z którego można skorzystać w naszej bibliotece. To proste urządzenie
z przyjazną klawiaturą, łatwą w obsłudze. Na czytak ściąga się książki czytane przez lektora.
A jest to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się platforma LEGIMI, oferująca użytkownikom
około 25 tysięcy tytułów i można z nich korzystać na wszystkich urządzeniach: komputery,
smartfony, laptopy. Jest więc bardzo wygodną formą, by w taki sposób sięgać po książkę.
O ile nasi czytelnicy wykażą chęć korzystania z tej formy wypożyczeń, postaramy się wejść
do grona bibliotek z dostępem do LEGIMI.

Analiza SWOT ( Wskazanie mocnych i słabych stron działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. Charakterystyka szans i zagrożeń ).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mocne strony
Dobrze rozwinięta sieć biblioteki w gminie,
Zgrany zespół pracowników, ciągle podnoszący
swoje kwalifikacje,
Zautomatyzowany system wypożyczeń,
kontaktów na linii biblioteka-użytkownik,
Katalogi on-line,
Dobrze prosperująca strona internetowa oraz
konto biblioteki na FB
Możliwość korzystania z internetu,
(nieodpłatnie),
Dostęp do biblioteki cyfrowej Akademica,
Zbiory gromadzone pod kątem potrzeb
czytelniczych użytkowników,
Godziny pracy dostosowane do potrzeb
użytkowników,
Otwarcie bibliotek w soboty,
Ścisła współpraca ze środowiskiem, szkoły,
przedszkola, zespoły śpiewacze, Stowarzyszenia,
Organizowanie spotkań autorskich, wystaw,
spotkań z ciekawymi ludźmi, lekcji
bibliotecznych itp.,
Szanse
Ustawowy obowiązek utrzymania biblioteki
przez organizatora,
Możliwość nieustającego podnoszenia
kwalifikacji przez pracowników,
Praca z małymi dziećmi, wspieranie rodziców i
nieustanne promowanie czytania jako formy
spędzenia wolnego czasu,
Bliska współpraca z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze,
pozyskiwanie środków finansowych na
wyposażenie i działalność z różnych źródeł,
unowocześnienie infrastruktury bibliotek,
uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach
promujących biblioteki i czytanie,
różnorodność oferty kulturalnej dla naszych
użytkowników,
podniesienie prestiżu biblioteki poprzez większą
promocję w gminie oraz stworzenie
nowoczesnej siedziby głównej.

•
•
•
•
•
•
•

Słabe strony
Małe powierzchnie bibliotek,
Mała siedziba główna biblioteki, nie dająca
większych możliwości organizowania dużych
spotkań,
Bariery architektoniczne w większości filii,
Małe nakłady na dobór lektur dla szkół,
Brak pieniędzy na organizowanie dużych
imprez gminnych,
Zbyt małe nakłady finansowe na zakupy
nowości wydawniczych (biorąc pod uwagę
liczbę filii),
Brak finansów na unowocześnienie bibliotek.

Zagrożenia
•
•
•
•

•
•

Pandemia,
Brak czasu rodziców dla własnych dzieci,
Niezrozumienie korzyści jakie daje głośne
czytanie dzieciom,
Coraz bardziej wyrafinowany czytelnik, a co
za tym idzie trudność z nadążeniem za takim
użytkownikiem, np. brak nowości
wydawniczych,
Niż demograficzny,
Ruch ludzi ze wsi do miasta, brak czasu na
miejscowe imprezy i wydarzenia.

Działania które są planowane na kolejne lata.
W
bibliotekach
wprowadzono
wiele
imprez,
które
dobrze
wpisały
się
w działalność GBP. Staramy się, aby nasze imprezy były zorganizowane na potrzeby naszych
mieszkańców i przy ich współpracy.
Typową biblioteczną imprezą jest Gala czytelnicza, która jest z nami już od 5 lat. Podczas Gali
honorujemy dzieci i młodzież, która najbliżej z nami współpracuje. Są to nie tylko nasi najlepsi
czytelnicy, ale również dzieci z którymi najczęściej współpracujemy. Gala to okazja
do wspólnego gminnego spotkania oraz dobra zabawa. Na zakończenie każdego spotkania
organizujemy przedstawienie teatralne, korzystając z profesjonalnych teatrów jednego aktora,
lub promując nasz własny teatrzyk XdeLoL.
Mocno wpisujemy się z imprezami w Polskie i światowe imprezy. Organizujemy
Noc Andersena czyli spotkania nocne poświęcone twórczości J. CH Andersena. Te spotkania
cieszą się dużym zainteresowaniem chociażby ze względu na nietypową porę w której
się odbywają, późny wieczór i noc.
Inną nocną imprezą jest Noc Bibliotek organizowana u nas od kilku lat. „Noc Bibliotek
to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób
zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i
dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących
ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.”
Autorskimi dla nas imprezami jest Wiedza bez prądu oraz Bajarz Roku.
Wiedza bez prądu miała już 5 odsłon, niestety ostatnie dwie miały miejsce na FB i dotyczyły
jedynie części konkursu i polegały na odgadnięciu co zostało przedstawione na zdjęciu.
Bajarz Roku powróci do naszego kalendarza jak tylko będzie możliwe organizowane spotkań
otwartych. Konkurs polega na opowiedzeniu znanej baśni, legendy lub podania. Oceniany
jest sposób opowiadania.
O ile sytuacja pandemiczna pozwoli chcemy zorganizować nową imprezę pod hasłem
Piknik Czytelniczy. Impreza ta ma być połączona z Dniem Bibliotekarza i Tygodniem
Bibliotek.
Imprez jest więcej. Staram się, żeby odbywały się w różnych wsiach naszej gminy, tak aby
każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Kreowanie pozytywnych potrzeb i nawyków związanych z czytelnictwem i uczestnictwem
w kulturze:
•
•
•
•

Cała Polska czyta dzieciom,
Tydzień głośnego czytania,
Narodowe czytanie,
Maraton czytania.

Oferta dla szkół:
•
•
•

Popołudniowe czytania,
Wielkie sprawy małych ludzi,
Spotkania autorskie, odczyty, prelekcje, wystawy tematyczne i okolicznościowe,

Wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych i społecznych:
•
•
•

Współpraca ze Stowarzyszeniami, zespołami śpiewaczymi i innymi grupami
formalnymi i nieformalnymi w Gminie,
Czynne włączanie się do inicjatyw lokalnych we wsiach gminy,
Promocja Biblioteki.

Promocja Biblioteki:
•
•
•
•

Nawiązanie dobrych kontaktów z mediami,
Kreowanie nowego wizerunku bibliotekarza jako specjalisty informacji lokalnej,
Umożliwienie korzystania z zasobów Biblioteki przez różne grupy społeczne,
Zapewnienie
dobrych
warunków
do
nauki
osobom
uczącym
i studiującym.

się

