
UCHWAŁA NR XI/65/2015
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Bojszowy
uchwala:

§ 1. 

Przyjąć Strategię Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2015 – 2018, która stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kumor
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I. Wizytówka biblioteki 

 

Bojszowy położone na historycznej Ziemi Pszczyńskiej należą do najstarszych osad na Górnym 

Śląsku. Gminę tworzy pięć miejscowości: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczyniec, 

Międzyrzecze i Jedlina, a zamieszkuje ją ponad 7000 mieszkańców.  GBP w Bojszowach 

powstała w 1950r.,  filia w Bojszowach Nowych w 1956, a w 2000r. punkt biblioteczny w 

Międzyrzeczu. Obecnie w bibliotece pracuje 5 osób: dyrektor, główny księgowy, 2 starszych  

bibliotekarzy i młodszy bibliotekarz, co daje razem: 4,25 etatu. Biblioteka w swoich zasobach 

posiada, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niebeletrystykę, czasopisma i 

audiobooki. Centrala biblioteki,  wspólnie z filią, organizuje szereg imprez kulturalno-

edukacyjnych. Rokrocznie biblioteka organizuje spotkania autorskie, wieczory poezji, wykłady 

otwarte, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, konkursy literackie, plastyczne, 

włącza się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo. Działania podejmowane przez 

bibliotekę,  często organizowane są w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, z przedszkolami, szkołami, Związkiem Emerytów i Rencistów, działającymi na 

terenie gminy Bojszowy  

 

Zachęcamy do kontaktu: 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach 

Email: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 

Telefon: 322189107, 571 240 360 
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II. Potencjał biblioteki 

Analiza SWOT 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

- nieodpłatny dostęp do komputerów i 

Internetu,  

- bogaty księgozbiór, na bieżąco uzupełniany 

zgodnie z potrzebami czytelników,  

- dobrze wyszkolony, z potencjałem 

personel,   

- bardzo dobra współpraca z instytucjami 

oświatowymi w gminie,  

- bogata oferta edukacyjna i kulturalna dla 

szkół i przedszkoli,   

- przyjazna aranżacja zewnętrzna  

(w otoczeniu duży plac zabaw, obok 

biblioteki kompleks boisk „Orlik”),  

- profesjonalna strona internetowa 

biblioteki,   

- program biblioteczny ”Sowa”,  

- od XII 2015r. rozbudowany budynek 

biblioteki z salą konferencyjną, czytelnią, salą 

dla dzieci, przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

- brak środków na samodzielne finansowanie 

jakichkolwiek zmian,  

- bariera architektoniczna dla osób 

niepełnosprawnych, dla osób starszych i dla   

rodziców z dziećmi w budynku Filii nr 1, 

- lokalizacja, budynek zarówno filii jak i 

centrali znajduje się na obrzeżach 

miejscowości, z dala od centrum,   

- ograniczone środki na promocję,   

- pomieszczenia w budynku Filii nr 1 

wymagające nowej, lepszej aranżacji.  
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- pozyskiwanie większych środków 

finansowych zewnętrznych na działania z 

zakresu edukacji i informacji,  

- wzrastająca liczba mieszkańców 

wykształconych,  

- wzbogacanie zbiorów, tradycyjnych i 

multimedialnych, nadążanie za rozwojem 

ICT, 

 - modernizacja budynku Filii nr 1 - nowe 

wnętrze posłuży do organizacji nowych form 

edukacji, spędzania czasu wolnego oraz 

spotkań integrujących lokalną społeczność,  

- pozyskanie użytkowników, spośród osób, 

które do tej pory z biblioteki nie korzystają, 

poprzez stworzenie oferty edukacyjnej i 

kulturalnej biblioteki odpowiadającej na 

potrzeby mieszkańców, 

- pozytywne nastawienie władz lokalnych, 

rozumiejących znaczenie biblioteki dla 

rozwoju lokalnej społeczności.  

- uzależnienie społeczeństwa od mediów, 

wtórny analfabetyzm,  

- ograniczenie środków finansowych na 

działalność,   

- brak środków finansowych na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych pracowników  

- niewykorzystanie szansy rozwoju biblioteki, 

na stanie się nowoczesnym centrum wiedzy i 

informacji, dostosowującym swoją ofertę do 

potrzeb mieszkańców. 
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Potencjał biblioteki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach ma status samorządowej instytucji kultury 

wpisanej do Księgi Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Bojszowach. Główne zadania 

biblioteki wynikają z zapisu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.  Biblioteka 

jest zobowiązana do gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów 

bibliotecznych, prowadzi również działalność kulturalną, edukacyjną, mimo iż przeważają 

działania promujące czytelnictwo.  Biblioteka prowadzi działania cykliczne od kilku lat, które 

wpisane zostały na stałe w kalendarz działań i będą kontynuowane w latach następnych:   

1. Ferie zimowe - zajęcia dla dzieci  

2. Konkurs wiedzy czytelniczej "W krainie baśni"   

3. Tydzień Bibliotek  

4. Wakacje - "Lato, lato! Co Ty na to?", zajęcia dla dzieci   

5. Akademia zabawy - zajęcia edukacyjne dla dzieci  w wieku od 2- 4 lat   

6. Urodziny Kubusia Puchatka - zajęcia dla przedszkolaków   

7. Cała Polska Czyta Dzieciom - czytanie bajek przez znanych mieszkańców Bojszów  

8. Biblioteczny Ośrodek Komunikacji Społecznej.  

9. Ogólnopolski Tydzień Czytania. 
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III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

 

Zasoby lokalne 

 

Ludzie 

 

1. Lokalni pisarze, malarze, artyści  

2. Kierownik zespołu folklorystycznego „Bojszowianie",  

3. Dyrektor artystyczny bojszowskiej orkiestry symfonicznej "Ponticello",  

4. Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Bojszowach oraz w Bojszowach Nowych,   

5. Prezes Koła Modelarzy w Bojszowach,  

6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

7. Prezesi zarządu OSP w Bojszowach, Świerczyńcu i Międzyrzeczu. 

  

Zasoby materialne w gminie Bojszowy, z których w ramach współpracy 

biblioteka może korzystać. 

 

1. Biblioteka, posiada darmowy dostęp do Internetu, komputery, rzutnik, ekran, salę 

konferencyjną 

2. Hala sportowa, miejsce do organizacji profesjonalnych koncertów, konferencji i spotkań 

biesiadnych na 800 osób.  

3. Tereny sportowe, miejsce do organizacji olimpiad rodzinnych sportowych, pikników.  
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4. Gminne Gimnazjum w Bojszowach, posiada sale konferencyjne, wyposażone w sprzęt 

komputerowy (rzutnik, ekran).  

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowach, posiada miejsce do organizacji olimpiad 

sportowych dla dzieci (np. siatkówka), lub organizacji pikników rodzinnych na świeżym 

powietrzu z możliwością podłączenia sprzętu komputerowego (rzutnik, ekran). 

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

 

1. Urząd Gminy Bojszowy,  

2. Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach,  

3. Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Popiełuszki w 

Świerczyńcu,  

4. Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,  

5. Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu,  

6. Gminne Przedszkole w Bojszowach z oddziałami w Świerczyńcu, Międzyrzeczu i w Jedlinie, 

7. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,  

8. Związek Emerytów i Rencistów w Bojszowach,  

9. Ochotnicza Straż Pożarna Bojszowy   

10. Ochotnicza Straż Pożarna  Bojszowy Nowe  

11. Ochotnicza Straż Pożarna  w Międzyrzeczu  

12. Ochotnicza Straż Pożarna  w Świerczyńcu  

13. Stowarzyszenie "Świerczyniok" w Świerczyńcu.  
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Zasoby globalne 

 

1. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

2. Biblioteka Śląska   

3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

4. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego 

5. Biblioteczny Ośrodek Komunikacji Społecznej w Bojszowach 

6. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski        

z przeprowadzonych badań 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach przeprowadziła badania dotyczące potrzeby 

współpracy i jakości współpracy Biblioteki z trzema grupami społecznymi z gminy Bojszowy. 

Wywiady indywidualne przeprowadzone przez GBP pozwoliły bliżej poznać ludzi w celu 

dostosowania oferty biblioteki do potrzeb konkretnych grup społecznych. Badaniu poddano 

dwie grupy aktywnych czytelników naszej biblioteki: nauczycieli wychowania przedszkolnego 

z Gminnego Przedszkola w Bojszowach (5 osób) oraz członków Dyskusyjnego Klubu Książki z 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach (4 osoby). Trzecią grupą poddaną badaniu była 

grupa, która nie jest aktywnym czytelnikiem naszej biblioteki, w ogóle nie jest czytelnikiem 

naszej biblioteki, byli to członkowie zarządu Związku Emerytów i Rencistów (5 osób).  

Wynikiem wywiadu indywidualnego z nauczycielami wychowania przedszkolnego była 

jednogłośna informacja zwrotna, że współpraca nauczycieli z biblioteką jest bardzo dobra i nie 

potrafią sobie wyobrazić jej  zaprzestania. Wizyty dzieci w bibliotece, ale i wizyty bibliotekarzy 

w przedszkolu to istotny element w edukacji przedszkolnej. Każdy z nauczycieli twierdził, że 

oferta biblioteki dla przedszkolaków jest bardzo bogata i że można by ją poszerzyć o częstsze 

wizyty w przedszkolu bibliotekarza (dzieci do biblioteki spacerują ok. 1km.) celem stworzenia 

cyklu porannego czytania dzieciom. Pojawiła się również informacja, że współpraca będzie 

mile widziana podczas organizacji imprez rodzinnych (pikniki, bale itp.)    Dwóch z pięciu 

nauczycieli zaproponowało poszerzenie oferty biblioteki o dowożenie książek dla dzieci do 
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przedszkola, książki miałby być  wybierane pod względem zawartości merytorycznej przez 

bibliotekarza, jako profesjonalisty. Na pytanie, czy nauczyciele sami czytaliby więcej książek 

(mimo iż są aktywnymi czytelnikami), gdyby bibliotekarz osobiście dowoził im nowości do 

miejsca pracy, czyli do przedszkola, jednogłośnie wszyscy odpowiedzieli, (co było kolejnym 

zaskoczeniem), że absolutnie nie. Każdy z nich lubi sam przyjść do biblioteki. Drugą grupą 

aktywnych czytelników, z którymi przeprowadzono  wywiad indywidualny, są członkowie 

Dyskusyjnego Klubu Książki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.  Wszystkie osoby 

chętnie korzystają z oferty biblioteki skierowanej do osoby dorosłej. Są to głównie spotkania 

autorskie,  wieczory poezji i Dyskusyjny Klub Książki. Wszystkie badane Panie przekazały 

informację w wywiadzie, że takich spotkań jest stanowczo za mało. Brakuje im w ofercie 

spotkań z podróżnikami, dziennikarzami  - osobami znanymi i podziwianymi. 100% 

respondentów wyraziło chęć pomocy podczas organizacji takich spotkań, wyrazili również 

chęć zaproszenia na takie spotkanie swoich przyjaciół i rodzinę.  Jeden z respondentów 

zaproponował, aby w ofercie biblioteki pojawiła się organizacja urodzin dla dzieci. Cieszy fakt, 

że wszystkie osoby badane kojarzą bibliotekę jako miejsce bardzo przyjazne, do którego 

chętnie wracają. Ostatnią grupą, która została poddania badaniu to członkowie zarządu 

Związku Emerytów i Rencistów, grupa która nie czyta książek.  Grupa bardzo chętnie korzysta 

z oferty biblioteki, chętnie z nią współpracuje współorganizując np. wieczór poezji i muzyki, 

czy spotkanie autorskie. Jak wynika z wywiadu indywidualnego grupa nie czyta książek ze 

względu na pogarszający się wzrok, do tego sam budynek biblioteki mieści się na obrzeżach 

miejscowości – jest po prostu za daleko, starszym osobom „nie opłaca się” iść po książkę, poza 

tym nie mają takiej potrzeby. Chętnie przyjdą na koncert, czy  posłuchać poezji, albo na 

spotkanie autorskie. 100% respondentów ostatniej badanej grupy chętnie skorzysta z nowej 

oferty biblioteki – dostarczenie bezpośrednio książek na miejsce spotkań członków zarządu. 

Książki zaproponowane przez bibliotekarza, przygotowane i dostarczone na miejsce, mogą 

zachęcić do czytania emerytów i rencistów – wszystkich członków Związku.  
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IV. Misja i wizja biblioteki 

 

Misja 

 

Istniejemy po to, by kultywując tradycje regionu oraz wykorzystując nowoczesne technologie, 

służyć rozwojowi lokalnej społeczności, poprzez udostępnianie informacji i zaspokajanie 

potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców oraz stwarzanie warunków do integracji i 

współpracy. 

 

Wizja 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach to cieszące się społecznym zaufaniem miejsce 

umożliwiające pozyskiwanie informacji, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych 

oraz samorealizację i współpracę. 
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele  

i działania 

 

Obszar Kultura 

Cel 1 Wspieranie aktywności twórczej mieszkańców 

Działanie 1 Organizacja zajęć plastycznych, grafiki komputerowej dla dzieci 

i młodzieży, pragnących rozwijać swoje umiejętności plastyczne 

i manualne.  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- wyrównywanie szans w dostępie do kultury wśród dzieci i 

młodzieży                   z różnych środowisk, 

- dążenie do rozwoju swoich możliwości (potrzeba 

samorealizacji), 

- potrzeba bycia w grupie. 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Wykwalifikowana kadra, sala szkoleniowa. 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Internet, komputer, programy specjalistyczne do prowadzenia 

zajęć z grafiki komputerowej jako nowej dyscypliny artystycznej. 

Informacja o realizowanym zadaniu na stronie internetowej 

biblioteki              i Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja poprzez 

stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości e-mail. 
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Rezultaty  - Wyrównanie szansy w dostępie do kultury wśród dzieci            i  

młodzieży z różnych środowisk,   

- integracja dzieci i młodzieży z poszczególnych miejscowości 

Gminy Bojszowy,  

- nabycie nowych umiejętności przez dzieci i młodzież. 

Działanie 2 Organizacja zajęć zespołu teatralnego, dla dzieci i młodzieży  

pragnących rozwijać swoje umiejętności aktorskie. 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- wyrównywanie szans w dostępie do kultury wśród dzieci i 

młodzieży              z różnych środowisk, 

- dążenie do rozwoju swoich możliwości (potrzeba 

samorealizacji), 

- potrzeba bycia w grupie. 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Wykwalifikowana kadra, sala szkoleniowa. 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Rezultaty Uczestnicy zajęć poznają zasady poruszania się na scenie, 

poznają podstawowe tajniki amatorskiego aktorstwa. Z czasem 

będą miały możliwość wystąpienia na scenie przed 

publicznością. Ponadto udoskonalą swoje umiejętności 

aktorskie. Zwiększy się samoocena, wzrośnie pewność siebie, 

umiejętność pracy w grupie. 
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Cel 2 Zwiększenie oferty kulturalnej 

Działanie 1 Organizacja wystaw w Gminnej Bibliotece Publicznej                  w 

Bojszowach z zakresu różnych dziedzin sztuki. 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- rozwój społeczności lokalnej  

- zwiększenie aktywności lokalnej, 

- kontakt ze sztuką. 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

 - lokalni twórcy  

 - Urząd Gminy  

 - profesjonalne stojaki wystawowe i ramy,   

 - poczęstunek dla uczestników otwarcia wystawy  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Podczas organizacji wystaw biblioteka przygotuje prezentacje 

wirtualnych muzeów, czy wirtualne galerie. W zależności od 

tematyki wystawy biblioteka zaprezentuje strony internetowe 

artystów czy blogi pasjonatów sztuki. 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Działanie 2 Organizacja spotkań autorskich otwartych z Markiem 

Szołtyskiem, Emilią Krakowską, siostrą Anastazją, Łukaszem 

Wierzbickim, Ewą Chotomską, Grzegorzem Kasdepke, Izabellą 

Klebańską, Karoliną Wilczyńską, Izabelą Sową, Edwardem 

Lutczynem, Janem Mazurkiewiczem, Martą Fox. 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- Kulturalne spędzanie czasu,  

- integracja mieszkańców,   

- poszerzenie swoich horyzontów (rozwój społeczności lokalnej), 

- chęć spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- partnerzy: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, Związek 

Emerytów i Rencistów  

- sala konferencyjna, rzutnik, ekran, 

 -poczęstunek dla uczestników.  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- Wykorzystanie rzutnika, komputera, ekranu do wyświetlania 

prezentacji  

- wykorzystanie Internetu do kontaktowania się z partnerami  

- Informacja o realizacji zadania na stronie internetowej biblioteki 

i Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja poprzez stronę 

Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości e-mail   

Rezultaty Rezultatem działania będą wizyty w bibliotece ludzi znanych, 

ciekawych, ponadto zaspokojenie potrzeb mieszkańców (chęć 

spotkania z ciekawymi ludźmi).   

Obszar Tożsamość lokalna  

Cel 1 Upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Działanie 1 Udostępnianie Dokumentów Życia Społecznego 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- poszerzenie wiadomości w sferze informacji lokalnej,  

 - wzmocnienie tożsamości lokalnej 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

wykwalifikowana kadra, komputer 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu w celu wyszukiwania informacji 

uzupełniających o zbieraniu i upowszechnianiu Dokumentów 

Życia Społecznego Informacja na stronie internetowej biblioteki i 

Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja poprzez stronę 

Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Rezultaty Rezultatem działania będzie możliwość udostępniania w 

bibliotece mieszkańcom informacji lokalnej.  

Działanie 2 Spotkanie z lokalnym pisarzem Grzegorzem Sztolerem 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

 - kulturalne spędzanie czasu,  

- integracja mieszkańców,   

- poszerzenie swoich horyzontów (rozwój społeczności lokalnej), 

- chęć spotkania z ciekawymi ludźmi, 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Partnerzy: Związek Emerytów i Rencistów, wykwalifikowana 

kadra, sala konferencyjna, poczęstunek dla uczestników 

spotkania. 
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Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Rezultaty Rezultatem działania będzie wizyta pisarza w bibliotece, 

ponadto możliwość spotkania mieszkańców z lokalnym 

pisarzem i poszerzenie wiadomości na temat miejscowości           

w gminie Bojszowy. 

Działanie 3 Spotkanie z Józefem Kłykiem, twórcą amatorskich filmów          o 

Bojszowach 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- kulturalne spędzanie czasu,  

- integracja mieszkańców,   

- poszerzenie swoich horyzontów (rozwój społeczności lokalnej), 

- chęć spotkania z ciekawymi ludźmi,  

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- partnerzy: Związek Emerytów i Rencistów  

- wykwalifikowana kadra, sala konferencyjna,  

- poczęstunek dla uczestników spotkania,  

- sprzęt do wyświetlania filmów (rzutnik, ekran) 
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Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie wizyta amatora filmowca              w 

bibliotece, poznanie historii bądź poszerzenie wiadomości     o 

historii na. Ponadto rezultatem będzie spotkanie integrujące 

mieszkańców różnych miejscowości z gminy Bojszowy.  

Działanie 4 Konkurs "Dyktando po śląsku" 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców  

- integracja wśród mieszkańców z poszczególnych miejscowości 

gminy Bojszowy 

- sprawdzenie swoich możliwości i umiejętności 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- partnerzy: Urząd Gminy Bojszowy, S.P. W Bojszowach, S.P. w 

Świerczyńcu, S.P. w Międzyrzeczu,  

- sala konferencyjna, nagrody,   

-  lokalny folklorysta  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie możliwość sprawdzenia znajomości 

gwary śląskiej mieszkańców gminy Bojszowy.  
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Cel 2 Promocja lokalnych twórców 

Działanie 1 Wystawa malarstwa Józefa Kłyka 

Wystawa malarstwa Magdaleny Piekorz 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- rozwój społeczności lokalnej  

- zwiększenie aktywności lokalnej 

- kontakt ze sztuką 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- partnerzy: Urząd Gminy Bojszowy,  

-  lokalny folklorysta,  

 - Józef Kłyk – malarz,   

- Magdalena Piekorz –absolwentka Wydziału Artystycznego UŚ 

- profesjonalne stojaki wystawowe i ramy, poczęstunek dla 

uczestników otwarcia wystawy  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Rezultaty Rezultatem działania będzie wystawa malarstwa w bibliotece 

rodowitych bojszowian, dla mieszkańców będzie okazją do 

lekcji historii. 

Działanie 2 Wystawa rękodzieła mieszkańców gminy Bojszowy 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- akceptacja zainteresowań lokalnych twórców wśród 

mieszkańców 

- rozwój swoich możliwości (potrzeba samorealizacji) 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Urząd Gminy Bojszowy,  

 - profesjonalne stojaki wystawowe i ramy, poczęstunek dla 

uczestników otwarcia wystawy  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail. 

Rezultaty Rezultatem działania będzie wystawa rękodzieła mieszkańców 

gminy Bojszowy,  prezentacja talentów mieszkańców                   

i możliwość ich podziwiania. 

Obszar Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej 

Cel 1 Wzmacnianie współpracy miedzy instytucjami 

Działanie 1 Zajęcia edukacyjne dla całych rodzin z dziedziny apiterapii, 

połączone z wystawą o pszczelarstwie oraz zajęcia edukacyjne 

dla przedszkolaków oraz uczniów szkół w naszej gminie. 

 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- spędzenie czasu z rodziną 

- wzmacnianie więzi rodzinnych 
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Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- partnerzy z gminy Bojszowy  

- sala konferencyjna ,rzutnik, ekran, poczęstunek dla partnerów 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty  Rezultatem będzie  plan spotkań  członków koła 

pszczelarskiego w Bojszowach z mieszkańcami gminy. 

Działanie 2 Akademia Rodzica w Biblioteczce dla Najmłodszych - zajęcia dla 

rodziców z dziećmi 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

 - zorganizowane spędzenie czasu z dzieckiem   

- chęć integracji z innymi rodzinami 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne 

Przedszkole  w Bojszowach,   

- sala zabaw dla dzieci, rzutnik, ekran, poczęstunek dla 

uczestników, wykwalifikowana kadra (psycholog, pedagog, 

bibliotekarz).   

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu w celu uzupełnienia wiadomości na 

temat relacji rodzica podczas zabawy z dzieckiem, wykorzystanie 

poczty e-mail do kontaktowania się z partnerami podczas 

przygotowań zadania i jego realizacji, Informacja na stronie 

internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja 
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poprzez stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości 

e-mail. 

Rezultaty Rezultatem działania będzie powstanie grupy rodzin, która 

nauczy się spędzania czasu z dzieckiem aktywnie. 

Działanie 3 Filmowe spotkania (kino familijne w bibliotece) 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- kulturalne spędzanie czasu, 

 - spędzanie czasu z rodziną 

 

 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Związek 

Emerytów i Rencistów, S.P. w Bojszowach, S.P. w Świerczyńcu i 

S.P. w Międzyrzeczu - Rzutnik, ekran, komputer, wzmacniacz, 

licencja na wyświetlanie filmów, sala   

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu w celu uzupełnienia wiadomości na 

temat projekcji filmowej, wykorzystanie poczty e-mail do 

kontaktowania się z partnerami podczas przygotowań zadania i 

jego realizacji. Informacja na stronie internetowej biblioteki i 

Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja poprzez stronę 

Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie kino (darmowe) w bibliotece dla 

wszystkich rodzin, a zatem zapewnienie rodzinom wspólnego, 

kulturalnego spędzenia czasu. 

Działanie 4 Rodzinna, letnia olimpiada sportowa  
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

 - aktywne spędzanie czasu  

- spędzanie czasu z rodziną  

- wzmacnianie więzi rodzinnych  

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, OSP w 

Bojszowach,  

-  Tereny sportowe w Świerczyńcu, teren OSP w Bojszowach, 

trener piłki nożnej  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie poczty e-mail do kontaktowania się z partnerami 

podczas przygotowań zadania i jego realizacji. Informacja na 

stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, bezpośrednia 

informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej 

wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie rodzinny turniej gry w piłkę nożną, 

siatkówkę i dwa ognie. 

Działanie 5 Rodzinny piknik przedszkolaków (działanie cykliczne) 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

 - aktywne spędzanie czasu - spędzanie czasu z rodziną - 

wzmacnianie więzi rodzinnych  

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Gminne Przedszkole w Bojszowach  

- Plac  zabaw, profesjonalna kadra (bibliotekarze prowadzą gry i 

zabawy rodzinne, malują dzieciom twarze)  
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Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie poczty e-mail do kontaktowania się z partnerami 

podczas przygotowań zadania i jego realizacji. Informacja na 

stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, bezpośrednia 

informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej 

wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie spędzenie czasu z rodziną, rodzinny 

udział w konkurencjach sportowych i możliwość integracji 

rodziców dzieci przedszkolnych. 

Cel 2 Wzmacnianie integracji wśród młodzieży z poszczególnych 

miejscowości gminy Bojszowy 

Działanie 1 Warsztaty fotograficzne 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- wyrównywanie szans wśród różnej młodzieży  

- integracja młodzieży  

- aktywne spędzanie czasu 

- rozwój swoich możliwości (potrzeba samorealizacji) 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Partnerzy: S.P. w Bojszowach, S.P. w Świerczyńcu, S.P. w 

Międzyrzeczu, Gminne Gimnazjum w Bojszowach sala 

szkoleniowa, komputer, Internet  - sala szkoleniowa, komputer, 

Internet 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu w uruchomienia programów do obróbki 

zdjęć, wykorzystanie poczty e-mail do kontaktowania się z 

partnerami podczas przygotowań zadania i jego realizacji. 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 
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bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będzie zdobycie podstawowych 

umiejętności fotografowania, możliwość sprawdzenia 

umiejętności w tej dziedzinie. Ponadto rezultatem będzie 

organizacja wystawy fotograficznej w bibliotece zdjęć 

zrobionych podczas warsztatów. 

Działanie 2 Warsztaty integrujące grupę, podnoszące samoocenę, 

rozwijające kreatywność, uczące pracy w grupie, warsztaty 

komunikacji oraz sztuki prezentacji, warsztaty dziennikarskie 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- wyrównywanie szans wśród różnej młodzieży  

- integracja młodzieży  

- rozwój swoich możliwości (potrzeba samorealizacji) 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: S.P. w Bojszowach, S.P. w Świerczyńcu, S.P. w 

Międzyrzeczu, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne 

Gimnazjum w Bojszowach           

- Rzutnik, ekran, sala  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Nabycie nowych umiejętności, nabranie przez  mieszkańców 

gminy przekonania, ze także tu w swoich miejscowościach mogą 

zacząć realizować swoje pasje i marzenia, podniesienie 

samooceny i wiary we własne siły 
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Obszar Edukacja 

Cel 1 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dorosłych 

Działanie 1 Interaktywny kurs języka angielskiego w bibliotece  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- dokształcanie się  

- aktywne spędzanie czasu 

- rozwój swoich możliwości (potrzeba samorealizacji) 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

komputer, Internet 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu do nauki j. angielskiego, poprzez 

aktywację odpowiednich programów. Informacja na stronie 

internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja 

poprzez stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości 

e-mail 

Rezultaty Ukończenie kursu z certyfikatem, nabycie nowych umiejętności, 

nabranie przez  mieszkańców Bojszów przekonania, ze także tu 

w swojej miejscowości mogą zacząć realizować swoje pasje i 

marzenia 

Działanie 2 Zajęcia jogi, aerobik połączone z warsztatami o zdrowym stylu 

życia, zdrowym odżywianiu się.   

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 
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Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Związek Emerytów i Rencistów  

- komputer, rzutnik, ekran  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, 

bezpośrednia informacja poprzez stronę Facebook, wysyłanie 

bezpośredniej wiadomości e-mail 

Rezultaty Rezultatem działania będą aktywne zajęcia w bibliotece oraz 

warsztaty zdrowego stylu życia. 

Cel 2 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci 

Działanie 1 Zajęcia edukacyjne dla  przedszkolaków (5-6 latków) „Dobre 

rady dają Ci, co w książkach mieszkają”  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba poznania nowości,  

- uzupełniania wiadomości (edukacji) 

- wzmacnianie współpracy przedszkola z biblioteką 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację 

Osobę odpowiedzialną za realizację zadania wyznaczy dyrektor 

na etapie jego przygotowań . 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- Partnerzy: Gminne Przedszkole w Bojszowach,  

- komputer, Internet  

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Wykorzystanie Internetu do prowadzenia zajęć z dziedziny 

"Bezpieczny Internet". Wykorzystanie poczty e-mail do 

kontaktowania się z partnerami podczas przygotowań zadania i 

jego realizacji, Informacja o realizacji zadania na stronie 

internetowej biblioteki i Urzędu Gminy, bezpośrednia informacja 

poprzez stronę Facebook, wysyłanie bezpośredniej wiadomości 

e-mail  
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Rezultaty Poznanie przez przedszkolaków z bohaterami książek: zasad 

savoir vivre, zwyczajów zwierząt, świata roślin, bezpiecznego 

Internetu, gier planszowych, bezpieczeństwa na drodze. 
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VI. Zarządzanie realizacją strategii 

 

1. Monitoring realizacji planu 

 

Celem monitoringu planu rozwoju jest  stwierdzenie czy jego realizacja przebiega zgodnie       z 

planem i czy przynosi zamierzone efekty. Do monitorowania realizacji planu rozwoju biblioteki 

posłużą sprawozdania z wykonania zadań składane przez pracowników w cyklu rocznym. 

Ważne będą wskaźniki ilościowe dotyczące realizacji zadań np. listy uczestników zajęć, listy 

obecności, dyplomy i inna dokumentacja zadań. Stopień i jakość wykonania zadań będzie 

omawiany na wspólnych spotkaniach pracowników biblioteki. Do grupy monitorującej 

realizację strategii wejdą wyznaczeni przez dyrektora pracownicy oraz dyrektor.  

 

2. Ewaluacja 

 

Ewaluacja czyli ocena wartości planu rozwoju biblioteki z zastosowaniem określonych 

kryteriów tej oceny będzie podejmowana w celu określenia efektywności realizowanych zadań 

w odniesieniu do głównych celów jakie biblioteka postawiła sobie na najbliższe lata. Pozwoli 

to na skorygowanie działań, gdyby nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Do ewaluacji 

posłużą głównie wywiady z użytkownikami biblioteki, analizy księgowe i inne dokumenty. 

Dane z ewaluacji zostaną wykorzystane do przygotowania przez pracowników biblioteki, 

końcowego raportu a także do przygotowywania kolejnych dokumentów strategicznych w 

przyszłości.   

 

3. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

partnerom 

 

Mieszkańcy, władze oraz partnerzy będą dowiadywać się o realizacji planu rozwoju biblioteki 

przez informacje zamieszczane na stronie internetowej biblioteki oraz  w lokalnych mediach. 
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