Załącznik Nr 1
do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych
wraz z jej Programem działania
PROGRAM DZIAŁANIA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
I. MISJA
Misją biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców
Łazisk Górnych na wszystkich poziomach wiedzy poprzez zapewnienie
użytkownikom dostępu do tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji
z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych. Zadaniem biblioteki jest także
prowadzenie
działalności
informacyjno-bibliograficznej,
inspirowanie
oraz
promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
II. WIZJA
Wizja biblioteki to nowoczesne, dobrze wyposażone centrum życia społecznokulturalnego dla ludzi w każdym wieku. To nowoczesna, dynamicznie rozwijającą
się wielofunkcyjna instytucja kultury.
III. CELE
CELE DŁUGOTERMINOWE
1. Placówka służąca lokalnej społeczności poprzez promowanie czytelnictwa
i kultury


Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów w postaci tradycyjnej i w formie
elektronicznej.



Tworzenie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców i promocja działalności
biblioteki.



Ścisła współpraca biblioteki z placówkami oświaty, szkołami i przedszkolami.



Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
w kontekście pracy z młodym użytkownikiem.



Współpraca z organami Miasta Łaziska Górne, jednostkami organizacyjnymi Miasta,
artystami, twórcami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz
innymi podmiotami działającymi na terenie Miasta, w celu koordynacji działań,
wypracowania nowych pomysłów i szerszego dostępu i bogatszej oferty kulturalnej,
oświatowej, sportowej, społecznej.



Integracja mieszkańców Łazisk poprzez stworzenie miejsca przyjaznego każdej
grupie społecznej.



Permanentne podnoszenie kwalifikacji
stymulowaniu jej aktywności zawodowej.
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2. Stworzenie Klubu Młodzieżowego, zajmującego się inicjowaniem i promowaniem
działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym,
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;

3. Stworzenie Punktu Informacji o Mieście:


w punkcie informacji znajdować się będą ogólnodostępne materiały promocyjne,
biuletyny informacyjne, foldery, ulotki reklamowe łaziskich firm i stowarzyszeń,
kalendarz aktualnych imprez organizowanych w Mieście, mapki
i przewodniki,
plany miasta, wykazy lokali gastronomicznych i lokalnych usługodawców w różnych
dziedzinach;



punkt docelowo prowadził też będzie sprzedaż gadżetów i pamiątek z Łazisk
Górnych;

4. Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom poprzez zagospodarowanie terenu
wokół Biblioteki oraz odnowienie elewacji zewnętrznej budynku.
5. Powstanie kina studyjnego


organizacja cyklicznych cotygodniowych „poranków dla najmłodszych” ( sobotni
seans z bajką );



projekcje filmowe dla szkół, przedszkoli, dla grup zorganizowanych;



możliwość projekcji biletowanych ogólnodostępnych;

6. Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych:


mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą; np. Action Track;



umożliwienie dostępu do bibliotek cyfrowych;



rozwój działu rozwój książki mówionej oraz zbiorów muzycznych, e-booków;

7. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych:


pozyskiwanie środków finansowych z dotacji rządowych głównie z Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA 2.0;



pozyskiwanie środków finansowych z udziału w programach organizowanych przez
różnego rodzaju fundacje;



pozyskiwanie środków finansowych z dochodów własnych ( wynajem pomieszczeń;
organizacja konferencji, eventów kulturalno-integracyjnych dla firm;



pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł np. sponsorów;

CELE KRÓTKOTERMINOWE:
1. Sprawne funkcjonowanie biblioteki

2.



wypracowanie polityk promocyjno-informacyjnych;



aktualizacja informacji o bibliotece na stronach www;



aktualizacja statutu, regulaminów;



rozwijanie strony internetowej, fb, nowe kanały informacyjne;



organizacja przestrzeni przyjaznej mieszkańcom;



artykuły w prasie lokalnej i radiu;



stworzenie wirtualnego spaceru po bibliotece;

Działania upowszechniające czytelnictwo i kulturę przy współpracy
samorządem, szkołami, organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami:


z

Narodowe Czytanie, Mała Książka Wielki Człowiek, Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc
Bibliotek;



Dyktando, Konkurs Czytelniczy;



lekcje biblioteczne;



przystąpienie do programu „Niepodległa”;

3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych:


spotkania autorskie,
muzyczne;

wystawy,

konferencje,

konkursy,

dyktanda,

wieczorki

4. Integracja mieszkańców Łazisk poprzez stworzenie miejsca przyjaznego każdej
grupie społecznej


rozwijanie Klubu Łaziskich Maluchów i Rodziców;



współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym głównie Towarzystwem Przyjaciół
Łazisk;



stworzenie Klubu Aktywnego i Kulturalnego Seniora;



powstanie „miejsca przyjaznego mamom” w siedzibie głównej przewijaki dla dzieci,
miejsce do karmienia;



powstanie klubu gier planszowych;

5. Budowanie dialogu wszystkich pokoleń/współpraca międzypokoleniowa


Wspólne działania z Centrum Usług Społecznych, w tym Placówką Wsparcia
Dziennego dla Dzieci i Dziennym Domem Seniora +;

Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Łaziska Górne, dnia 9 lipca 2021 r.

