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I. Wizytówka biblioteki 

Gmina Słaboszów zajmuje obszar 76,9 km2, podzielona jest na 20 sołectw. Liczba 

mieszkańców na dzień 30 września 2013 r. wynosi 3768 osób(w tym dzieci i młodzież do 

18 lat - 701, dorośli - 3067 osób )( w tym kobiet 1880, mężczyzn 1888). Położona jest w 

północnej części województwa małopolskiego na Wyżynie Miechowskiej. Leży w 

dorzeczu Nidzicy z dopływem Kalinki. Słaboszów to gmina typowo rolnicza o dobrych 

warunkach glebowych. Na terenie Gminy nie ma zakładów przemysłowych. Słaboszów 

wzmiankowany jest w zapisach historycznych bardzo wcześnie, bo już w 1210 roku. 

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia głowy rodu - Sławosza. Do 1210 roku wieś 

Słaboszów wraz z kościołem i przynależnością "tj. wsią Nieszków" należała do wyżej 

wspomnianego rycerza Sławosza. Nie wiadomo, kiedy Słaboszów z Nieszkowem zmieniły 

właściciela. W 1553 roku wsie były własnością Stanisława Secygniowskiego, po którym 

przejął je jego syn Paweł w 1581 roku. Na terenie Gminy znajdują  się dwa zabytkowe 

kościoły  z 1882r w Słaboszowie i z 1908 r. w Kalinie Wielkiej.  W tej miejscowości mieści 

się również siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie.  

       Fot. Wypożyczalnia 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z siedzibą  w Kalinie Wielkiej 

 

Fot. Czytelnia 
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                                   II. Potencjał biblioteki 

 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

1.Instytucja posiada osobowość prawną. 2. 

Bogaty księgozbiór z różnych dziedzin 

wiedzy. 3.Duży wyremontowany, dobrze  

oznakowany ,ogrzany i oświetlony lokal.  

4.Komletny katalog elektroniczny w 

systemie SOWA 2. 5. Uruchomiona 

elektroniczna wypożyczalnia. 6. Strona 

www. biblioteki i dostęp do w.bibliotece.pl 

7.Dobre zaplecze informatyczne. 8. 

Współpraca z innymi bibliotekami i 

instytucjami 9. Merytoryczna wiedza 

pracowników. 10. Doświadczenie w 

organizowaniu imprez. 11. Pracownicy 

pogłębiają swoje kwalifikacje i podejmują 

nowe wyzwania. 12. Włączanie się w życie 

społeczności lokalnej 13. Nowe oferty 

skierowane dla różnych grup np.: seniorów i 

dzieci 

1. Biblioteka znajduje się w miejscowości na 

krańcu naszej gminy 2. Budynek 

nieprzystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 3.Brak środków 

finansowych na wkład własny w 

programach unijnych. 4. Brak stowarzyszeń 

w gminie. 5. Nie utwardzony parking przy 

budynku. 
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Szanse Zagrożenia 

1. Dobra współpraca z samorządem. 2. 

Możliwość pozyskiwania środków w 

programach na doposażenie lokalu i w 

sprzęt komputerowy. 3. Możliwość 

uczestnictwa pracowników w szkoleniach w 

ramach PRB. 4.Organizowanie staży, prac 

interwencyjnych i wolontariatu. 5.Wsparcie 

mieszkańców gminy dla działalności 

biblioteki. 6. Udział w programach: 

Biblioteka+ "Infrastruktura bibliotek", 

Biblioteka z Internetem, "Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek", Program 

Rozwoju Bibliotek. 7. Nawiązanie 

współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. 8. 

W roku 2014 zostanie wybudowany podjazd 

dla niepełnosprawnych. 

1. Nieodpowiednie ustawodawstwo dla 

bibliotek. 2. Ograniczone nakłady finansowe 

na kulturę w przyszłości. 3. Wzrost cen 

nowych książek i wprowadzenie podatku 

VAT na książki. 4. Spadek czytelnictwa 

spowodowany dostępem do Internetu. 5. 

Nowe wymagania związane z działalnością 

instytucji kultury. 

Potencjał biblioteki 

Działalność  bibliotek na terenie naszej Gminy sięga od roku 1955. Biblioteka Gminna 

znajdowała się w Słaboszowie w mieszkaniu prywatnym. Następnie w roku 1977 w 

miejscowości Janowice powstała nowa placówka, która spełniała rolę biblioteki gminnej i 

posiadała 3 filie.  W roku 2004 została zlikwidowana filia w Święcicach. W roku 2011 na mocy 

uchwały Rady Gminy w Słaboszowie zostały zlikwidowane pozostałe filie, a biblioteka główna 

przeniesiona do Kaliny Wielkiej. Lokal biblioteki mieści się w byłym dworku szlacheckim z 

roku 1936. Przez kilkadziesiąt lat w tym miejscu znajdowała się szkoła podstawowa. Od 1992 

r. budynek stanowi własność komunalną Gminy Słaboszów. Dobra lokalizacja biblioteki 

wpływa pozytywnie na jej rozwój i poprawę jakości świadczonych  usług w zakresie 

czytelnictwa. Podstawowe zbiory biblioteki to księgozbiory w ilości około 16000 woluminów 

w tym lektury szkolne i bogaty księgozbiór podręczny oraz literatura popularno-naukowa z 

różnych dziedzin wiedzy. Użytkownicy korzystają z bezpłatnego dostępu do internetu i 

programów komputerowych na 5 stanowiskach, są zadowoleni z  dostępu i szybkości łącza. 
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W czasie zajęć dla seniorów wykorzystywany jest rzutnik, laptop, głośniki i ekran, aparat 

cyfrowy.  Wystrój wnętrza biblioteki oraz układ pomieszczeń i mebli umożliwia wygodne 

korzystanie różnym grupom czytelników. Doświadczona kadra biblioteczna realizuje 

działania na rzecz mieszkańców przy współpracy z władzami samorządowymi, 2 szkołami z 

terenu naszej Gminy, KGW, OSP, KBS. W czasie ferii zimowych organizowane są spotkania dla 

dzieci z książką i komputerem. Z okazji Dnia Kobiet wspólnie z KGW odbywają się spotkania 

dla kobiet z naszej Gminy. W miesiącu maju z okazji tygodnia bibliotek przyjmujemy w 

bibliotece wycieczki ze szkół, organizujemy teatrzyki, spotkania z pisarzami. W czasie wakacji 

stwarzamy dla chętnych spotkania o charakterze rozrywkowym. Jesienią i zimą trwają zajęcia 

z komputerem dla seniorów, lekcje biblioteczne, konkursy.  W grudniu organizowana jest 

impreza o zasięgu gminnym tzw. Mikołajki, dla dzieci w wieku przedszkolnym ich opiekunami 

Sponsorami upominków jest Wójt Gminy Słaboszów i Dyrektor KBS                   

                     

                              Fot. Spotkanie mikołajkowe  
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III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

 

Zasoby lokalne 

Ludzie 

Władze samorządowe naszej gminy:  Zbigniew Kita -wójt Gminy Słaboszów, Krzysztof 

Kuśpiel- przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie, Ewa Kawiorska - sekretarz Gminy, Ewa 

Szafirska - inspektor ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej oraz kultury. 

Przedstawiciele instytucji publicznych- Janusz Schab- dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Janowicach, Stanisław Lichosik- dyrektor Zespołu Szkół w Dziaduszycach, Cecylia Dela- 

dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Kalinie Wielkiej. Z biblioteką 

współpracują - pan January- pisarz i malarz, pani Janina G., pani Wanda, pani Beata, pani 

Wioletta-przyjaciele 

                              

                                                               Fot. Spotkanie integracyjne 
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Zasoby materialne 

Nasza biblioteka posiada duży hol, na którym odbywają się różne spotkania dla czytelników z 

użyciem sprzętu multimedialnego: komputer, rzutnik, ekran, dostęp do Internetu. Spotkania 

o zasięgu gminnym biblioteka organizuje w Szkole Podstawowej w Janowicach i w Zespole 

Szkól w Dziaduszycach. W miarę potrzeb spotkania organizowane będą w Urzędzie Gminy w 

Słaboszowie,  w remizach  lub w świetlicach każdego sołectwa. W okresie letnim posiadamy 

możliwość zorganizowania imprez plenerowych w parku przy budynku biblioteki, na  

boiskach sportowych i stadionie gminnym. Gmina posiada również inne zasoby materialne: 2 

zabytkowe kościoły, halę gimnastyczną, 2 boiska sportowe i 2 place zabaw przy szkołach, 

dworki zabytkowe. 

 

                                                           Fot. Pasowanie na czytelnika 
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Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

Rada Gminy w Słaboszowie z przewodniczącym

przewodniczącego - Apoloniuszem Dulewskim i Zygmuntem Zbieniem oraz komisje Rady 

Gminy. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, i Gospodarki Mieniem 

Krzysztof Konieczny, Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Oświaty i Warunków Socjalnych 

przewodniczący Adam Gwiazda i Komisja Rewizyjna 

Wójt Gminy Słaboszów oraz pracownicy Urzędu Gminy w Słaboszowie. Na terenie gminy 

znajdują się 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Janowicach oraz Zespól Szkól w Dziaduszycach. 

Działają 2 Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej i Nieszkowie, Bank Spółdzielczy, OSP 

oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koło Gminne w Słaboszowie.

                                   Fot. Występ aktorów 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie  
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w tym władze lokalne 

Rada Gminy w Słaboszowie z przewodniczącym- Krzysztofem Kuśpielem, za

Apoloniuszem Dulewskim i Zygmuntem Zbieniem oraz komisje Rady 

Gminy. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, i Gospodarki Mieniem -przewodniczący 

Krzysztof Konieczny, Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Oświaty i Warunków Socjalnych 

Adam Gwiazda i Komisja Rewizyjna -przewodniczący-Bartłomiej Szastak.  

Wójt Gminy Słaboszów oraz pracownicy Urzędu Gminy w Słaboszowie. Na terenie gminy 

znajdują się 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Janowicach oraz Zespól Szkól w Dziaduszycach. 

Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej i Nieszkowie, Bank Spółdzielczy, OSP 

oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koło Gminne w Słaboszowie.

Fot. Występ aktorów – „Kot w butach” 
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Krzysztofem Kuśpielem, za-cą 

Apoloniuszem Dulewskim i Zygmuntem Zbieniem oraz komisje Rady 

przewodniczący 

Krzysztof Konieczny, Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Oświaty i Warunków Socjalnych - 

Bartłomiej Szastak.  

Wójt Gminy Słaboszów oraz pracownicy Urzędu Gminy w Słaboszowie. Na terenie gminy 

znajdują się 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Janowicach oraz Zespól Szkól w Dziaduszycach. 

Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej i Nieszkowie, Bank Spółdzielczy, OSP 

oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Koło Gminne w Słaboszowie. 
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Zasoby 

W siedzibie gminy w Słaboszowie znajduje się pseudogotycki kościół parafialny oraz 

dzwonnice z 1882 r.  oraz kościół w stylu pseudogotyckim z 1908 r. w miejscowości Kalina 

Wielka, obok którego znajduje się kurhan z VII w. . Na terenie gminy mieszczą się dworki 

zabytkowe w Kalinie Wielkiej, w Święcicach i Rzemiędzicach. W miejscowości Janowice 

znajduje się pomnik  -  miejsce pamięci  poległych w czasie II wojny światowej (1944) r. Teren 

naszej gminy jest również miejscem wykopalisk sprzed 5 tys. lat. Znaleziska zarejestrowane 

są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i w Muzeum w Miechowie. Gmina Słaboszów 

sąsiaduje z historyczną gminą Racławice. W naszej gminie w miejscowości Śladów urodził się 

Stanisław Sacha Stawiarski - artysta malarz. W uznaniu za zasługi artystyczne otrzymał tytuł 

profesora od Międzynarodowej Akademii Literatury, Sztuki i Nauki "Greci Marino". Stanisław 

Stawiarski brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Francji, w 

Skandynawii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Japonii. Z miejscowości Janowice pochodzi 

Norbert Michta- generał brygady Wojska Polskiego, doktor habilitowany nauk 

humanistycznych, historyk wojskowości oraz polskiego ruchu robotniczego, pisarz. 

 

                                                       Fot. Aktywny udział dzieci w teatrzyku 
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z 

przeprowadzonych badań 

Gmina Słaboszów leży w północnej części województwa małopolskiego w powiecie 

miechowskim. Jest jedną z mniejszych gmin, ale podzielona jest na 20 sołectw. Gmina 

Słaboszów jest obszarem typowo rolniczym, gdzie ludność zatrudniona jest w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych. Niewielki procent ludności pracuje zawodowo na 

miejscu, lub dojeżdża do Miechowa a nawet  Krakowa. Struktura demograficzna przedstawia 

się następująco: dzieci i młodzież do 18 roku życia- 701 (w tym dzieci do lat sześciu- 118, od 

7-15 lat -366), dorośli- 3067. Podział wg płci przedstawia się następująco: kobiety 1880, 

mężczyźni- 1888. Na terenie gminy istnieje kilka  mikro- firm prywatnych  o różnej branży. 

Biblioteka gminna jest jedyną placówką kulturalną w naszej gminie i w najbliższych latach 

planuje zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców w tym zakresie. W tym celu 

przeprowadzono badania oraz wywiady w naszym środowisku. Na pytania ankietowe 

odpowiadały dzieci, młodzież, nauczyciele, czytelnicy, członkinie KGW oraz mieszkańcy. 

Młodzież ucząca się do 16 roku życia w miejscowych szkołach stanowi około 10% 

mieszkańców gminy. W wyniku przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie w większości 

są czytelnikami naszej biblioteki lub bibliotek szkolnych. Zainteresowanie książką jest jednak 

na średnim poziomie. Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej deklarują się do współpracy z 

biblioteką w formie udziału w lekcjach bibliotecznych ,w wycieczkach, spotkaniach z 

pisarzami, ciekawymi ludźmi, konkursach. Z ankiet wynika również, że uczniowie gimnazjum 

bardzo chętnie wezmą udział w warsztatach fotograficznych, kulinarnych, teatralnych, 

lekcjach tematycznych itp. oraz pragną pomagać jako wolontariusze. Bardzo dobrze 

zapowiada się współpraca z grupą nauczycieli, którzy deklarują udział i pomoc w imprezach 

organizowanych przez bibliotekę. Proponują także , aby w bibliotece była większa ilość lektur 

szkolnych i literatury metodycznej. Kilka osób wypowiedziało się również, aby w naszej 

placówce była większa liczba tytułów prasy dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. 

Ważnym czynnikiem społecznym, który wpływa na rozwój biblioteki jest coraz większa liczba 

studentów. Biblioteka jest dla nich miejscem, gdzie mogą skorzystać z fachowej literatury, 

także w ramach wypożyczeń między bibliotecznych. Ciekawie zapowiada się współpraca z 2 

Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi w naszej gminie. Członkinie deklarują pomoc w 

organizowaniu imprez okolicznościowych i w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, szycia i 

szydełkowania. Większość z nich wypowiedziało się, aby utworzyć Klub Seniora, którego 

miejscem spotkań będzie biblioteka. Za utworzeniem takiego klubu opowiadają się również 
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inni mieszkańcy gminy i czytelnicy. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców biblioteka  dla 

tej grupy wiekowej planuje  stworzyć nowe działanie: kursy informatyczne, dyskusje nad 

książką , spotkania okolicznościowe, wycieczki, aerobik. W przyszłości biblioteka skupi się 

również na pracy z dziećmi w wieku od 2-4 lat, ponieważ w pobliżu nie ma przedszkola., ani 

placu zabaw. W nowo wyremontowanym i umeblowanym  pomieszczeniu powstanie miejsce 

spotkań dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Podstawowym narzędziem pracy z dziećmi 

będzie książka, gry edukacyjne, zabawki. Planowane są również spotkania o charakterze 

rozrywkowym np.: Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia. Z przeprowadzonych 

ankiet dla czytelników wynika, że nasze zbiory nie spełniają ich oczekiwań. W miarę 

posiadanych środków biblioteka będzie zakupywać nowości wydawnicze dla dzieci i 

młodzieży, dorosłych oraz literaturę fachową. Nasze zbiory będziemy również sukcesywnie 

uzupełniać książkami mówionymi. Z analizy ankiet wynika również, że posiadamy zbyt mała 

liczbę czasopism. W roku przyszłym planuje się zwiększyć liczę tytułów dla dzieci i młodzieży, 

czasopism dla pań oraz fachowych np. rolniczych. Biblioteka obsługuje pewną grupę osób 

starszych i niepełnosprawnych, dla których książki i czasopisma dostarczane są przez 

członków ich rodzin lub innych czytelników. W roku 2014 lokal biblioteki zostanie 

przystosowany do osób niepełnosprawnych ze środków z programu Biblioteka + 

"Infrastruktura bibliotek". Do biblioteki będą mogły wówczas przychodzić matki z dziećmi na 

wózkach, osoby z trudnością poruszania się i niepełnosprawne. Nasza placówka będzie 

korzystać ze wszystkich możliwych programów i grantów dla swoich użytkowników, aby 

poprawić jakość ich życia i przyczynić się do rozwoju kulturalnego i społecznego zgodnie z ich 

oczekiwaniami. 

 

                 IV. Misja biblioteki 

Misja 

Głównym atutem Biblioteki w Słaboszowie są znakomite warunki lokalowe w starym , 

odnowionym dworku, oraz bogate zbiory . Dzięki nim spełniamy oczekiwania dzieci, 

młodzieży i dorosłych. W najbliższym czasie urządzimy "kącik malucha", powołamy klub 

seniora i dyskusyjny klub  książki. Pomysły mieszkańców będą inspiracją do dalszych działań 

biblioteki. Ważnym celem  jest  przygotowanie dzieci do wczesnych kontaktów z książką i 

biblioteką, organizowanie imprez i integracja społeczności lokalnej. 
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i 

działania 

Obszar Informacja i wiedza 

Cel 1 Zwiększenie dostępu do informacji o gminie i regionie dla mieszkańców. 
Zwiększenie informacji o działalności i zbiorach biblioteki. Promocja 
działalności biblioteki. 

Działanie 1 Udoskonalenie dotychczasowej  strony internetowej biblioteki poprzez 
zaktualizowanie elektronicznego katalogu bibliotecznego, umieszczanie 
informacji o działalności biblioteki i wiadomości o naszym regionie. 
Nawiązanie współpracy ze szkołami i urzędem gminy - utworzenie linków do 
tych instytucji. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Zapotrzebowanie mieszkańców gminy na informacje o gminie i bibliotece. 
Lepsza promocja biblioteki. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Pracownik biblioteki, informatyk zatrudniony w bibliotece. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Strona internetowa biblioteki, szkoły i gminy, tablica informacyjna, 
pracownicy biblioteki, użytkownicy biblioteki. Opłata za Internet z programu 
"Orange dla bibliotek", opłata za oprogramowanie z własnych środków. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Sprzęt komputerowy, internet , oprogramowanie w systemie SOWA2.,poczta 
elektroniczna do utrzymywania komunikacji z użytkownikami. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Strona internetowa będzie doskonalona systematycznie w roku 2014, 2015, 
2016 i nadal.  Wprowadzane będą nowe zakładki, linki, galerie zdjęć po 
przeprowadzonych spotkaniach i imprezach. Zmiany dokonywane będą 
przeciętnie 1 raz w miesiącu. Katalog elektroniczny uzupełniany będzie  
zgodnie z zakupem nowości. 

Rezultaty Mieszkańcy naszej gminy oraz czytelnicy będą na bieżąco informowani o 
wystawach ,imprezach, spotkaniach  w bibliotece. Wydrukujemy 50 szt. 
plakatów i 50 szt. ulotek. Większa możliwość dostępu do naszego 
księgozbioru . Część księgozbioru posiada skrócony opis treści, co pozwala 
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na zapoznanie i wybranie  odpowiedniej książki. Poza tym jest możliwość 
zdalnego zapisania się do biblioteki, zarezerwowania lub zamówienia książki. 
Zwiększy się  liczba użytkowników i wypożyczeń. 

Cel 2 Upowszechnianie wiedzy  prawniczej , zdrowotnej na spotkaniach dla 
rodziców. Doradztwo i pomoc merytoryczna dla rolników przez pracowników  
ARiMR. 

Działanie 1 Organizowanie spotkań dla dorosłych z prawnikiem, oraz spotkań dla 
rodziców z lekarzem, pielęgniarką ,dietetyczką i psychologiem. Dla rolników 
będzie skierowana oferta za pośrednictwem agencji rolniczej w celu szkoleń 
w zakresie uprawy i hodowli roślin oraz pomoc w wypełnianiu stosownych 
dokumentów 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice nie mają możliwości zdobycia 
wiedzy od strony prawnej i oświaty zdrowotnej. Usługi prawnicze są bardzo 
drogie, a w naszej gminie nie ma kancelarii prawniczej. Młodzi rodzice 
deklarują udział w spotkaniach z oświaty zdrowotnej, a rolnicy poszukują 
porad i doradztwa z zakresu norm unijnych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, Kierownik ARiMR, prawnik, lekarz , pielęgniarka, 
psycholog, dietetyk. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Lokal, użytkownicy biblioteki, mieszkańcy, prelegenci, tablice informacyjne, 
strona internetowa witryny w placówkach handlowych. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Sprzęt komputerowy, rzutnik, ekran, internet, drukarka, nagłośnienie, telefon, 
fax. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Spotkania organizowane będą cyklicznie , 1 raz na kwartał  w roku 2014,2015 
i 2016. 

Rezultaty Relacje ze spotkań będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej 
biblioteki, w kronice oraz w gazetkach lokalnych i regionalnych. Działanie 
przyczyni się do wzrostu wiedzy  mieszkańców o bezpieczeństwie, prawie, 
zdrowiu i funkcjonowaniu w Unii Europejskiej. Dla biblioteki oznaczać 
będzie wzrost liczby użytkowników. Powstaną wystawki tematyczne, 100 
plakatów i 500 ulotek. 

Obszar Kultura i edukacja 

Cel 1 Wzrost oferty kulturalno - edukacyjnej dla dzieci i rodziców Zwiększenie 
oferty współpracy z placówkami oświatowymi.  Wzrost zainteresowania 
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książką i czytelnictwem Zwiększenie oferty biblioteki 

Działanie 1 Realizacja projektu- "Maluchy w bibliotece-wspólne zabawy". Projekt będzie  
polegał na wyłonieniu grupy osób dzieci w wieku przedszkolnym wraz z 
opiekunami. Na spotkaniu organizacyjnym zostanie przyjęty plan działania 
oraz zapoznanie się uczestników. Na kolejnym spotkaniu odbywać się będą 
wspólne zabawy grupowe i ruchowe. Podczas pobytu dzieci w bibliotece 
dyżur będzie pełnił logopeda i w miarę potrzeb udzielał porad i wskazówek 
oraz przeprowadzał ćwiczenia z dziećmi. Trzecie spotkanie przebiegnie pod 
znakiem zajęć manualnych( malowanie, modelowanie , wyklejanie). Na 
kolejnym spotkaniu dzieci będą uczestniczyć w teatrzyku , który zaprezentują 
aktorzy z Krakowa. W czasie projektu odbędzie się spotkanie z pedagogiem, 
na którym dzieci zapoznają się z literkami, kształtami i kolorami. Na 
zakończenie cyklu spotkań zostanie zorganizowana impreza - bal postaci 
bajkowych, tańce, zabawy i poczęstunek przygotowany przez rodziców i 
gospodynie z KGW.  Podczas trwania projektu na zakończenie każdego 
spotkania odbędzie się głośne czytanie bajek  w wykonaniu rodziców i 
przedstawicieli różnych zawodów ( wójt, policjant , pielęgniarka, strażak). 
Zorganizujemy 7 spotkań w ciągu trzech miesięcy  do lipca 2014 r. W ramach 
projektu wyposażymy "kącik malucha" - pomieszczenie o powierzchni 20 m  
kwadratowych..  Zostaną zakupione 2 regały na zabawki  i 4 pudła na 
zabawki, 2 fotelik obrotowe, 1 stolik plastikowy, 4 krzesełka plastikowe,  
sztaluga i tablica korkowa , zabawki i gry edukacyjne. Po zakończonym 
projekcie w kąciku malucha przeciętnie 1 raz w miesiącu odbywać się będą 
wspólne zabawy i głośne czytania książek dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Brak przedszkola w pobliżu i  placu zabaw oraz przychodni logopedycznej. 
Rodzice wyrażają wolę współpracy  z biblioteką w celu zagospodarowania 
czasu wolnego dla dzieci. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Koordynator projektu,  kierownik, logopeda, nauczyciel, inspektor d/s 
kultury, wolontariusze. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Dzieci w wieku od 2-4 lat z opiekunami, pracownicy biblioteki, nauczyciele, 
logopeda, strażak, pielęgniarka. Lokal, wyposażony "kącik malucha", 
uczestnicy projektu. Do zakupu planujemy : zabawki, gry edukacyjne, 
przybory szkolne, malowanki, kolorowanki,  tusz i papier do drukarki, 
Wynagrodzenie logopedy ze środków projektu, zapłata  teatrzyku ze środków 
własnych. Zakup materiałów ze środków "Aktywna Biblioteka" oraz wkład 
własny. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Laptop, rzutnik, ekran, aparat fotograficzny, gry edukacyjne, zabawki, 
przybory szkolne, drukarka. 



                   Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie  

                                  z/s w Kalinie Wielkiej 

            PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014-2016 

 

 

 

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału 

w Programie Rozwoju Bibliotek

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

2 razy w miesiącu przez okres 3 miesięcy w 2014 r. 

Rezultaty Projekt ma na celu przygotowanie dzieci do obowiązku szkolnego. Jego 
realizacja przyczyni się do integracji  w grupie, wyrobienia sprawności 
manualnych, prawidłowej wymowy. Dzieci zdobędą  nawyk chodzenia do 
biblioteki i kontakt z książką. Odbywać  2 spotkania w miesiącu, około 20 
osób na spotkaniu. Powstaną opisy na stronie internetowej,  artykuły prasowe, 
opisy w kronice biblioteki, plakaty i ulotki informujące o przebiegu projektu- 
200 szt. Plakaty - 50 szt. , 100 szt. ulotki , informacje na stronie internetowej i 
w lokalnej prasie. 

Działanie 2 Współpraca z placówkami oświatowymi. Organizowanie lekcji 
bibliotecznych i tematycznych, wycieczka rowerowa,  rajd pieszy, konkurs 
recytatorski, spotkanie z pisarzem, fotografowanie, konkursy plastyczne 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeby wynikające z ankiet skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej i z 
wywiadów z nauczycielami. Dzieci młodzież potrzebują ciekawych form 
spędzania wolnego czasu: wycieczki, wycieczki rowerowe, rajdy , 
fotografowanie. W czasie pobytu w bibliotece deklarują udział w lekcjach 
bibliotecznych, spotkaniach z pisarzami,, teatrzykach i konkursach 
.Nauczyciele wyrażają wolę współpracy w tym zakresie i pomoc 
merytoryczną. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, bibliotekarz, nauczyciele, inspektor d/s kultury 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Organizatorzy, dzieci i młodzież, nauczyciele, pisarze i aktorzy. Rowery, 
aparaty fotograficzne, laptop, rzutnik, ekran, książki ,nagrody, artykuły 
szkolne, tusz do drukarki , papier,  lokal. Zakup nagród  i zapłata pisarza z 
własnych środków. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Internet, sprzęt komputerowy, rzutnik, ekran, drukarka, skaner, aparat 
fotograficzny, telefon, nagłośnienie, strona internetowa. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Lekcje biblioteczne, tematyczne i spotkania z pisarzami, teatrzyki  są 
realizowane przeciętnie 2 razy w roku i będą trwać do 2016 roku. Konkurs 
recytatorki z okazji tygodnia bibliotek w roku 2014, 2015. Konkurs 
plastyczny w okresie wakacji 2014, i w okresie ferii 2015. Wycieczka w 
czerwcu 2014, i 2016 r., rajd pieszy w maju 2015, natomiast fotografowanie 
w czasie wycieczek i rajdu. 

Rezultaty Spotkań 15 po 1 godz. uczestników około 100 na lekcjach , Konkursy i 
wycieczki 1 raz w roku po 20 uczestników (2014, 2015 i 2016 rok). 
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Umiejętności posługiwania się katalogiem internetowym, nauka pracy 
zespołowej , wiedza na różne tematy , poprawa kondycji fizycznej. Powstaną 
opisy na stronie internetowej i w kronice, artykuły prasowe, prezentacje, 
galeria zdjęć. 

Obszar Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej 

Cel 1 Wzrost integracji osób starszych  Zwiększenie oferty biblioteki Budowanie 
podmiotowości seniorów. 

Działanie 1 Działania dla osób starszych: założenie klubu seniora i dyskusyjnego klubu 
książki oraz warsztaty teatralne. Uaktywnienie sprawności fizycznej i 
umysłowej oraz spędzanie wspólnie i aktywnie wolnego czasu , organizacja   
zajęć komputerowych. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Brak klubu seniora i potrzeby tej grupy wynikające z ankiet. Seniorzy pragną 
więcej czasu spędzać poza domem. Przyczyną tego jest samotność i brak 
bliskiego kontaktu z rodziną. Dla poprawy sprawności fizycznej będzie 
organizowany aerobik oraz wycieczki 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, bibliotekarz, przewodnicząca KGW, inspektor d/s 
kultury. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Osoby odpowiedzialne i seniorzy, Lokal, sprzęt komputerowy,  nośniki 
komputerowe, papier i tusz do drukarki, maty do ćwiczeń, książki do 
wspólnego czytania. Środki  na zakupy będą przeznaczone z budżetu 
biblioteki. Książki do czytania i dyskusji wypożyczone z biblioteki lub 
przekazane przez Instytut Książki w Krakowie. Autokar na wycieczki 
zostanie wynajęty z urzędu gminy. Stroje na występy będą wykonywane we 
własnym zakresie. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Internet, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, telefon, poczta e-
mailowa, nośniki, drukarka. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

W okresie zimowym w roku 2014 , 2015  i 2016 po 5 spotkań w każdym 
roku. 

Rezultaty 15 spotkań . Integracja grupowa, wspólny udział w dyskusji nad przeczytaną 
książką. Seniorzy zdobędą umiejętność obsługi komputera oraz poprawią 
swoją sprawność fizyczną i intelektualną. Udział w wycieczkach przyczyni 
się do zdobycia wiedzy o naszym regionie. Udział w warsztatach teatralnych 
przyniesie satysfakcję z  ról aktorskich. Na spotkaniach dyskusyjnego klubu 
książki seniorzy zdobędą wiedzę o naszym księgozbiorze, a udział w dyskusji 
przyczyni się do mile spędzonego czasu .  Powstaną relacje ze spotkań na 
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stronie internetowej i w kronice  biblioteki, artykuły prasowe, plakaty i ulotki 
informujące o spotkaniach. 

Działanie 2 Organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację 
międzypokoleniową. Organizowanie spotkań z okazji przypadających świąt w 
czasie każdego roku. Na imprezy z okazji Dnia babci i dziadka oraz Dnia 
Matki program artystyczny, laurki i poczęstunek będą przygotowywały dzieci 
i młodzież . Na spotkania z okazji świąt bożonarodzeniowych i 
wielkanocnych program artystyczny i poczęstunek będą przygotowywały 
członkinie KGW. Dzieci i młodzież przygotują stroiki świąteczne. Na 
spotkania zapraszani będą goście: władze gminne i samorządowe, sołtys i 
rada sołecka i dyrektorzy szkół, dyrektor banku. Dla dzieci w wieku 
przedszkolnym organizowane będą spotkania mikołajkowe z udziałem 
rodziców, opiekunów i władz samorządowych. Prezenty dla dzieci 
tradycyjnie od 2 lat funduje wójt gminy. 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba budowania integracji i więzi społecznej . Zagospodarowanie 
wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Młodzież i dorośli wyrażają 
potrzebę wspólnego organizowania imprez okolicznościowych. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, bibliotekarz, przewodnicząca KGW, klub seniora, 
wolontariusze. 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Lokal, , użytkownicy biblioteki, osoby odpowiedzialne, partnerzy- szkoły, 
organizacje pozarządowe i inne działające na terenie gminy. 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Internet, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, telefon, poczta e-
mailowa,, plakaty i ulotki, strona internetowa, plakaty i zaproszenia. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Stale, po 5  spotkań w ciągu roku do 2016. 

Rezultaty Wzmocnienie więzi społecznych i międzypokoleniowych w czasie imprez: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania wielkanocne i 
bożonarodzeniowe, wspólne przygotowanie posiłków i organizacja imprez 
rozrywkowych. Promocja biblioteki. Powstaną publikacje na stronie 
internetowej i w prasie , plakaty - 100 szt. ulotki - 200 szt. 

Działanie 3 Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu naszej gminy Zwiększenie oferty 
biblioteki. Organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami Powiatowego 
Urzędu Pracy w Miechowie- szkolenia dla bezrobotnych . Nasza placówka 
występować będzie w każdym roku-2014, 2015 i 2016 do PUP w Miechowie 
z wnioskiem o zatrudnienie stażysty . Na tablicy ogłoszeń w bibliotece 
zamieszczane będą oferty pracy. 
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Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Potrzeba znalezienia pracy stałej lub sezonowej lub przekwalifikowania się W 
naszej gminie szczególnie taką potrzebę zgłaszają kobiety, które stanowią 
46% wśród  bezrobotnych oraz osoby od 18-24 roku życia. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, bibliotekarz, dyrektor PUP w Miechowie 

Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Lokal, osoby bezrobotne, przedstawiciele urzędu pracy, prelegenci 
przeprowadzający szkolenia 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Sprzęt komputerowy, Internet, telefon, fax, drukarka, skaner 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Spotkania i szkolenia odbywać się będą cyklicznie 2 razy w ciągu roku 2014, 
2015, 2016. 

Rezultaty Możliwość pozyskania pracy przez bezrobotnych lub ukończenia 
specjalistycznego kursu. Ogłoszenia na stronie internetowej i  tablicy 
ogłoszeń, promocja biblioteki, plakaty - 100 sztuk, ulotki- 200 sztuk. 

Obszar Infrastruktura 

Cel 1 Modernizacja lokalu i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Działanie 1 Działanie skierowane jest do wszystkich grup użytkowników: dzieci , 
młodzieży, dorosłych, seniorów , osób niepełnosprawnych i matek z małymi 
dziećmi na wózkach 

Potrzeby społeczności 
lokalnej, na które działanie 
odpowiada 

Poprawa standardu lokalu : wymiana grzejników CO, wymiana stolarki 
okiennej i drzwi, wymiana elektryki, malowanie ścian i wykonanie posadzki z 
tworzyw sztucznych zgrzewanych. Uzyskanie dodatkowego pomieszczenia 
do pracy i korzystania z księgozbioru dla najmłodszych Zakup regałów do 
księgozbioru dziecięcego i dla dorosłych , na czasopisma, gablot. W kolejnym 
pomieszczeniu odbywać się będą spotkania w mniejszych grupach, natomiast 
na holu imprezy  dla większej grupy użytkowników ( lekcje biblioteczne, 
spotkania okolicznościowe, teatrzyki  i itp...). W 2014 roku zostanie 
wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych który umożliwi osobiste 
dotarcie do biblioteki 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Kierownik biblioteki, bibliotekarz i księgowy 
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Zasoby potrzebne do 
realizacji zadania 

Firma remontowo-budowlana, inspektor nadzoru, bibliotekarki, czytelnicy. 
Lokal, sprzęt komputerowy. Zapłata faktur ze środków pozyskanych w 
programie Kultura +PRIORYTET "BIBLIOTEKA + INFASTRUKTURA 
BIBLIOTEK" 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych 

Internet, telefon, aparat fotograficzny, skaner, drukarka, sprzęt komputerowy. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Jest to  program 2 letni i twa od roku 2013 do 31. 08 -2014 r. 

Rezultaty Zmodernizowane i wyposażone (regały na książki dla dzieci i dla dorosłych, 
regał na czasopisma, gabloty ) 4 pomieszczenia biblioteczne , podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Publikacje w gazetce lokalnej i regionalnej oraz na 
stronie internetowej. Wykonanie tablicy informacyjnej o programie 

        VI. Zarządzanie realizacją planu 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece 

Plan jest dokumentem, który wyznacza kierunki prowadzonych przedsięwzięć na okres 3 lat. 

Realizacja planu nie wymaga zmian organizacyjnych biblioteki, dodatkowego zatrudnienia, 

ani zmiany statutu. Zostaną wyłonieni nowi partnerzy, wolontariusze i przyjaciele, nastąpi 

podział zadań. Proces wdrażania strategii wymaga zaangażowania ze strony instytucji 

kultury, organizacji działających na terenie gminy oraz mieszkańców i użytkowników. 

2. Monitoring realizacji planu 

Monitoring będzie przeprowadzał zespół wyłoniony z ramienia biblioteki. W skład zespołu 

będzie wchodził przedstawiciel biblioteki, i partnerzy- dyrektor szkoły, przewodnicząca KGW, 

wolontariusz. Zespół będzie spotykał się raz na pół roku  i przedstawiał w formie protokołu 

mocne i słabe strony realizacji planu. Zadania niezrealizowane w określonych terminach 

będą poddawane dyskusji i analizie. Powołany zespół będzie również  przedstawiał swoje 

propozycje na sprostanie celów i działań. W przypadku pojawienia się nowych potrzeb i 

inicjatyw  społecznych , zespół wprowadzi nowe działania. 
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                                            Fot. Lekcje biblioteczne dla uczniów gimnazjum 

3. Ewaluacja 

Ewaluacja będzie przebiegać zgodnie z wnioskami powołanego  zespołu oraz na podstawie 

informacji zebranych od użytkowników biblioteki. Informacje będą zbierane za pomocą 

ankiet i wywiadów. Kierownik placówki dokona  ich analizy , a następnie przedstawi 

pracownikom i zespołowi monitorującemu. Kierownik i księgowy dokonywać będą również 

analizy finansowej.  Zmiany wynikały będą z potrzeb zgłaszanych przez użytkowników 

biblioteki , partnerów i zostaną  dostosowane do projektów, jakie biblioteka będzie 

realizować w czasie realizacji planu. Zmiany strategiczne do celów i zadań będą dokonywane 

raz na pól roku. 
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4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

partnerom 

Plan Rozwoju Biblioteki zostanie przedstawiony władzom samorządowym na posiedzenia 

komisji i sesji Rady Gminy w Słaboszowie. Mieszkańcy gminy

pośrednictwem prasy lokalnej i regionalnej,

ulotkom opisującym zachodzące zmiany. Partnerzy biblioteki otrzymają wydruki opisów 

realizacji planu, co pozwoli na przeprowadzenie dyskusji w 

plan zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona będzie "skrzynka marzeń i 

uwag dla użytkowników". 
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Fot. Spotkanie autorskie z Wiolettą Grzywnowicz 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

Plan Rozwoju Biblioteki zostanie przedstawiony władzom samorządowym na posiedzenia 

komisji i sesji Rady Gminy w Słaboszowie. Mieszkańcy gminy informowani będą za 

pośrednictwem prasy lokalnej i regionalnej, strony internetowej biblioteki

ulotkom opisującym zachodzące zmiany. Partnerzy biblioteki otrzymają wydruki opisów 

realizacji planu, co pozwoli na przeprowadzenie dyskusji w tym zakresie. W lokalu biblioteki 

plan zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona będzie "skrzynka marzeń i 
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4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

Plan Rozwoju Biblioteki zostanie przedstawiony władzom samorządowym na posiedzenia 

informowani będą za 

strony internetowej biblioteki, a także dzięki 

ulotkom opisującym zachodzące zmiany. Partnerzy biblioteki otrzymają wydruki opisów 

tym zakresie. W lokalu biblioteki 

plan zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona będzie "skrzynka marzeń i 



 

 

 

 

 

 

 

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. 


