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I. Wprowadzenie 
 

Sformułowanie Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach ma zasadnicze 

znaczenie dla zagwarantowania jej atrakcyjności, sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości usług 

oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych wszystkich mieszkańców 

Gminy Łazy. 

Celem strategii jest wskazanie kierunków rozwoju biblioteki, które umożliwią realizację misji 

Biblioteki i podniesienie standardu życia naszych mieszkańców.        

Podjęcie prac nad strategią jest efektem dążenia do ciągłego doskonalenia usług świadczonych na 

rzecz środowiska społecznego, w oparciu o nowoczesne standardy i technologie.                                                                                            

Zadaniem i celem naszej instytucji jest kreowanie wizerunku Biblioteki, jako miejsca interesujących 

spotkań i odpoczynku, otwartego dla wszystkich, przyjaznego dla otoczenia, gdzie czekają na 

czytelnika bogate zbiory biblioteczne na różnych nośnikach i ciekawa oferta kulturalno-edukacyjna. 

Pragniemy by naszym udziałem było budowanie przywiązania do Małej Ojczyzny i świadomość 

dziedzictwa kulturowego.       

                                                                   

1. Metodologia prac nad strategią 

Strategia jest rezultatem pracy dyrektora i pracowników Biblioteki. Na różnych etapach procesu 

tworzenia strategii zaangażowani byli różni pracownicy. Uczestniczyli w pracach koncepcyjnych, 

dokonali analizy SWOT, tworzyli mapę wiedzy i kultury. Opracowanie strategii zostało poprzedzone 

rozmowami z mieszkańcami i lokalnymi liderami, przeprowadzono badania efektywności i satysfakcji 

użytkowników. Działania te pozwoliły dokonać analizy sytuacji i potrzeb oraz uczestnictwa w 

kulturze. 

Przeanalizowano również zgodność zapisów strategii z innymi dokumentami.                                  

Strategia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Łazy. Aktualizacja, 2008, w szczególności 

z niektórymi celami strategicznymi.                                                                                                                                     

Dokument wpisuje się również w niektóre cele strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu 

Zawierciańskiego na lata 2011-2020, oraz w Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020”.                                                                                                                                        

Strategia jest komplementarna z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, 

2014 oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020,2005.                                          

Strategia jest zgodna z polityką UE wnosząc pozytywny wkład w politykę równych szans, tworzenie i 

rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
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II. Miejsce realizacji strategii 
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach działa na terenie Gminy Łazy, położonej we 

wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie zawierciańskim. Gmina Łazy leży w obszarze 

wyżynnym, wschodnia jej część należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a pozostała część 

gminy położona jest na Wyżynie Śląskiej, w obrębie Kotliny Mitręgi.                                                                                                                   

Obszar gminy przecina ważny kolejowy szlak komunikacyjny północ – południe, linia kolejowa 

Gdańsk – Warszawa – Częstochowa – Katowice, z dużą stacją rozrządową dla Śląska i Zagłębia. 

Przez obszar gminy biegną drogi wojewódzkie: nr 796 relacji Dąbrowa Górnicza – Zawiercie oraz nr 

790 relacji Dąbrowa Górnicza – Ogrodzieniec – Pilica. 

 

  

Droga nr 790 stanowi ważną trasę wylotową z obszaru aglomeracji katowickiej w rejon Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej, jako trasa ruchu rekreacyjno-turystycznego. 

Gmina graniczy od północy z gminami miejskimi: Porębą i Zawierciem, od wschodu z gminą 

miejsko-wiejską Ogrodzieniec i gminą wiejską Klucze, od południa z gminą miejską Dąbrowa 

Górnicza, od zachodu gminą miejsko-wiejską Siewierz. 

 

Powierzchnia gminy Łazy liczy 132,56 km
2
, co stanowi około 13% powierzchni powiatu.  

Gminę zamieszkuje 15810 osób, w tym miasto Łazy – 6896 (wg stanu na dzień 02.01.2014 r.) 

Gmina zaliczana jest do obszarów o umiarkowanym stopniu urbanizacji. Głównym ośrodkiem 

mieszkaniowym jest miasto Łazy, w którym dominuje zabudowa wielorodzinna w budynkach 

wielokondygnacyjnych. Na pozostałym obszarze gminy przeważa niska zabudowa jednorodzinna. 

Miasto pełni również funkcje przemysłowo-transportowe i usługowe, skierowane na zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców całej gminy. W obrębie gminy powierzchnia obszarów chronionych wynosi 
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45,5% całej powierzchni. Na tę powierzchnię składa się teren Parku Krajobrazowego Szlak Orlich 

Gniazd wraz z otuliną Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i położony na terenie parku 

rezerwat leśny „Góra Chełm”. 

 

Gmina Łazy od wielu lat jest członkiem stowarzyszeń zrzeszających Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, których priorytetem jest integracja, rozwój i promocja swoich członków.  

 

Działalność kulturalna młodzieży szkolnej realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych we 

współpracy placówek oświatowych z placówkami kulturalnymi  

i bibliotecznymi z wykorzystaniem istniejącego zaplecza w postaci świetlic środowiskowych  

i bibliotek. 

 

W Gminie Łazy funkcjonują: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z 6 filiami, 2 przedszkola, 8 szkół 

podstawowych, 3 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Oddział Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego, biblioteki 

szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej, redakcja „Echa Łaz”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kluby Seniora, Centrum Integracji Społecznej, 

Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne, Drużyny Harcerskie. Ponadto w Gminie Łazy działa szereg 

stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje posiadające 

osobowość prawną, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Rejestrze Stowarzyszeń 

Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

 

Współczesność charakteryzuje się szybko zachodzącymi zmianami we wszystkich sferach 

społecznych. Społeczeństwo Gminy Łazy staje się elastyczne, nieustannie ulega transformacji. 

Obecnie jesteśmy świadkami krystalizowania się nowego jego oblicza – społeczeństwa 

informacyjnego. Instytucje kultury ściśle związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności reagują 

na przemiany zachodzące w naszym środowisku, kraju i dostosowują się do nowych warunków. Ma to 

szczególny wpływ na kształtowanie się nowej funkcji współczesnej biblioteki, dla której poza 

gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem źródeł informacji, coraz ważniejszym zadaniem 

jest bezpośredni dostęp do szybkiej informacji. Tendencją tych zmian jest coraz większa potrzeba 

zdobywania wiedzy przez ludzi. 

Bez względu na ogromne potrzeby w różnych sferach życia społeczno-ekonomicznego za 

priorytetowe kierunki w dziedzinie kultury uznaje się: ochronę dziedzictwa kulturowego, edukację 

kulturalną dzieci i młodzieży, pomoc sferze książki, rozwój informatyzacji.  

Najskuteczniejszą formą edukacji kulturalnej jest aktywne uczestnictwo w kulturze. Dlatego bardzo 

istotne jest wspieranie działalności instytucji kultury Biblioteki i MOK oraz organizacji 

pozarządowych, jako ośrodków skupiania społeczności lokalnej i miejsca wyzwalania różnorodnych 

form jej aktywności kulturalnej. 
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III. Informacje o Bibliotece  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja Biblioteki i kadra 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach powstała w 1948 r. Jest samorządową instytucją 

kultury, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu  

i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności miasta  

i gminy Łazy.  

Biblioteka poprzez różne formy pracy prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży, prezentując to 

co najciekawsze w polskiej kulturze i sztuce. 

Działania pracowników mają również na celu kształtowanie w mieszkańcach nawyku korzystania z 

oferty kulturalnej, by Biblioteka stanowiła ważne ogniwo w przekazywaniu wartości kultury lokalnej, 

regionalnej, narodowej i uniwersalnej. Korzystanie z zasobów Biblioteki jest bezpłatne. 

Biblioteka prowadzi w mieście – siedzibie gminy agendy: oddział dla dzieci  

i młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię ogólną i internetową, Izbę Tradycji, Gminne 

Centrum Informacji, Punkt Informacji Turystycznej, oraz na wsi 6 filii bibliotecznych uniwersalnych 

w miejscowościach: Niegowonice, Chruszczobród, Wysoka, Rokitno Szlacheckie, Ciągowice, 

Grabowa. 

Baza lokalowa placówek bibliotecznych została zmodernizowana. We wszystkich placówkach 

bibliotecznych znajduje się sprzęt komputerowy, skanery, drukarki oraz darmowy dostęp do Internetu. 

Placówki są wyposażone w aparaty fotograficzne, korzystają z rzutnika, ekranu. W centrali znajduje 

się pracownia multimedialna, galeria – gdzie instalowane są wystawy.  

 

Strukturę organizacyjną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Łazach. 

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy. 

 

Przy Bibliotece działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Grupa Związkowa 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Województwa Śląskiego, które 

od lat wspierają działania kulturalne biblioteki. 

 

W Bibliotece pracuje wykwalifikowana kadra merytoryczna, 70% bibliotekarzy posiada wykształcenie 

wyższe bibliotekarskie, 20% wyższe pedagogiczne, 10% studium bibliotekarskie. Zatrudnionych jest 

11 pracowników merytorycznych. 
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Pracownicy w ciągu roku kalendarzowego chętnie uczestniczą w szkoleniach, kursach, seminariach i 

konferencjach. Zdobywają wiedzę również metodą samokształcenia. 

 

 

2. Działalność Biblioteki 

 
Instytucja nasza realizuje podstawowe zadania wynikające z ustawy o bibliotekach. 

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Gromadzimy  

i udostępniamy zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy i nauki służące kształtowaniu kultury 

społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu oraz wychowaniu i kulturalnej rozrywce. 

Zainteresowania czytelnicze społeczności lokalnej wynikają z przemian dokonujących się w wielu 

dziedzinach życia współczesnego, zróżnicowane potrzeby naszych czytelników mają decydujący 

wpływ na prowadzoną przez nas politykę gromadzenia zbiorów.  

Księgozbiór Biblioteki liczy 90.519 woluminów. Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców 

wynosi 10 woluminów. Udostępniamy również czasopisma 39 tytułów, które czytelnicy mogą 

wypożyczać do domu.  

W Bibliotece gromadzimy dokumenty życia społecznego, materiały na temat historii  

i spraw bieżących gminy, powiatu i regionu. Znajdują się tutaj wydawnictwa książkowe, foldery, 

informatory, biuletyny, afisze, ulotki, mapy, katalogi, prace dyplomowe, wycinki prasowe, zdjęcia i 

inne. W tym zakresie współpracujemy z instytucjami, mieszkańcami oraz studentami, prowadzimy 

korespondencję z archiwami, innymi bibliotekami, gromadzimy również materiały do monografii 

gminy Łazy. Posiadamy w formie drukowanej i na płytach CD filmy ze wspomnieniami naszych 

mieszkańców, dotyczące miejscowości, ludzi, zakładów pracy, zabudowy.  

Biblioteka posiada w swej ofercie czytelniczej zbiór książek anglojęzycznych  

i niemieckojęzycznych. 

Pracownicy tworzą komputerową bazę danych w oparciu o zbiory w systemie SOWA, liczba 

rekordów – 23328.  Biblioteka wdraża oprogramowanie użytkowe, zintegrowanego systemu 

zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21. Dla czytelników dostępny jest katalog on-line na stronie 

internetowej biblioteki www.biblioteka.lazy.pl, również na naszej stronie internetowej znajduje się  

link do katalogu rozproszonego bibliotek powiatu zawierciańskiego.                                                                                          

Czytelnia posiada zbiór specjalny: 318 zbiory audiowizualne, 115 zbiory elektroniczne. 

W ciągu roku Bibliotekę odwiedza 3.336 czytelników. Wskaźnik czytelnictwa w naszej gminie 

wynosi 21 czytelników na 100 mieszkańców, odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych w 

stosunku do ogółu wynosi 41. 

 

Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą. Przygotowuje i wydaje książki na temat historii 

naszej małej ojczyzny, tomiki poezji, opowiadań, bajek dla dzieci.  Ich autorami są mieszkańcy 

społeczności lokalnej. Dorobek wydawniczy Biblioteki to 26 pozycji książkowych. Wydawnictwa te 

wzbogacają dorobek kulturalny gminy i kraju. 

 

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną na rzecz środowiska lokalnego. Warsztat 

informacyjny to przede wszystkim katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy, systematyczny, tytułowy. 

Kartoteki zawartości czasopism (alfabetyczna, przedmiotowa), kartoteka regionalna, informatory, 

zestawienia bibliograficzne oraz zasoby Internetu. Informacji udzielamy czytelnikom bezpośrednio na 

miejscu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W Bibliotece głównej do dyspozycji mieszkańców 

jest 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, gdzie mogą korzystać bezpłatnie. 

 

Informacja turystyczna i regionalna – w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich oraz 

Stowarzyszeniem „Perła Jury” prowadzimy w Bibliotece Punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej, od 

2014 r. Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 3 w centrum miasta. W Punktach można 

uzyskać niezbędne informacje turystyczne ułatwiające obsługę ruchu turystycznego na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej. Udzielamy informacji w różnych kategoriach np.: gminy jurajskie, 

http://www.biblioteka.lazy.pl/
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komunikacja, noclegi, gastronomia, aktywny wypoczynek, warto zobaczyć, ważne adresy i inne. W 

punkcie można zakupić mapy, informatory, pocztówki. 

 

Informacja europejska – posiadamy w swych zbiorach wydawnictwa dotyczące Unii Europejskiej są 

to: podręczniki akademickie, leksykony, słowniki, bibliografie, biuletyny, płyty CD oraz publikacje 

wydawane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

 

Informacja dla bezrobotnych i informacja biznesowa – funkcjonuje Gminne Centrum Informacji – 

punkt w Bibliotece. Mieszkańcy miasta i gminy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do 

komputerów i Internetu. Poszukujący pracy korzystają z ofert pracy lokalnego rynku pracy 

(aktualizowanych przez PUP w Zawierciu) oraz pomocy w zakresie redagowania dokumentów 

aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), drukowania i kserowania dokumentów, wysyłania pocztą 

elektroniczną. W swych zbiorach posiadamy publikacje zawierające niezbędne informacje i porady dla 

podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, codzienną prasę, kodeksy. 

 

Biblioteka realizuje od lat następujące programy:                                                                                 

= „Program Rozwoju Bibliotek” to długofalowe i nowatorskie przedsięwzięcie o 

ogólnopolskim zasięgu. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego powołaną do życia przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która 

dysponuje na ten cel grantem przekazanym przez Fundację Billa i Melindy Gates. Realizacja 

programu – lata  2009-2015. Biblioteka jest uczestnikiem I rundy projektu jako Biblioteka 

Wiodąca, otrzymaliśmy sprzęt min.: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, aparaty 

cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne z drukarką, darmowe oprogramowanie antywirusowe i 

systemowe, cykl darmowych szkoleń specjalistycznych w okresie obowiązywania programu. 

Korzystaliśmy z darmowego wsparcia technicznego oraz w pierwszym półroczu 2014 roku z 

darmowych szkoleń dla pracowników.                                                                                        

= „Program Akademii Orange dla bibliotek” - pozyskujemy środki finansowe na zwrot 

kosztów dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego w placówce głównej i 6 filiach 

bibliotecznych oraz środki na działania edukacyjne i popularyzację wykorzystania Internetu 

przez użytkowników.                                                                                                                             

= „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-Priorytet 1” - program realizowany przez 

Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z 

upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskujemy środki na zakup 

nowości wydawniczych dla centrali i filii bibliotecznych.                                                                                            

= „Dyskusyjne Kluby Książki” - projekt realizowany przez Instytut Książki. Przy naszej 

Bibliotece działa DKK, otrzymujemy w ramach projektu książki i środki finansowe na 

spotkania autorskie. Nasz Dyskusyjny Klub Książki liczy 13 członkiń w przedziale wieku 50-

70 lat. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca, przy dobrej kawie i 

słodkim poczęstunku, uczestnicy dzielą się wrażeniami związanymi z aktualnie omawianą 

książką.                                                                                                       

= „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” - program Fundacji Ośrodka KARTA. W ramach 

projektu dwóch pracowników przeszkolonych w temacie specyfiki tworzenia archiwum 

społecznego, technik wirtualizacji materiałów, różnorodnego ich wykorzystania, 

upowszechnia przy merytorycznym i technicznym wsparciu Ośrodka KARTA, tworzy w 

Bibliotece Gminne Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej - to gminne, cyfrowe archiwum 

społeczne, angażuje do współpracy lokalnych pasjonatów historii i mieszkańców 

zainteresowanych odkrywaniem przeszłości gminy. Biblioteka, jako instytucja kultury 

działająca na poziomie lokalnym staje się miejscem, wokół którego koncentrują się starania o 

ratowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego (fotografie, filmy, dokumenty). Korzystamy z 
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doświadczeń i wsparcia merytorycznego pracowników Fundacji Ośrodka KARTA. 

www.lazy.archiwa.org                                                                                                                  

= „Cała Polska Czyta Dzieciom” - ten ogólnopolski projekt realizujemy w Bibliotece od lat. 

Organizujemy cykl spotkań głośnego czytania książek przedszkolakom. Dzieciom czytają 

bibliotekarze, mieszkańcy, współpracujący z biblioteką koalicjanci oraz uczniowie szkół 

podstawowych.                                                                                                                                      

= „Internet Przyjazny Dzieciom” - ogólnopolski edukacyjny projekt Fundacji Dzieci 

Niczyje oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) realizowany w naszej 

Bibliotece we wszystkich placówkach przez pracowników, połączony z Dniem Bezpiecznego 

Internetu. W ramach projektu prowadzimy szereg działań dotyczących przygotowania 

młodych internautów do bezpiecznego korzystania z Internetu.                                                                                                                    

= „Tydzień z Internetem” - międzynarodowy projekt, wspierany przez Neelie Kroes,  

Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej, 

realizowany we wszystkich placówkach Biblioteki. Celem edycji 2014 było pokazanie jak 

Internet i nowe technologie pomagają człowiekowi w codziennym życiu, poprzez m.in. 

spotkanie „Co ze mnie wyrośnie?”.                                                                                               

= „Kino w Bibliotece” - celem projektu jest edukacja filmowa publiczności z terenu miasta i 

gminy Łazy. W ramach spotkań filmowych prezentowane są dokonania polskiego i 

światowego kina. Seanse są poprzedzone krótką prezentacją sylwetek aktorów, reżyserów, 

scenarzystów, kompozytorów muzyki filmowej. Adresatami spotkań filmowych są dzieci, 

młodzież i dorośli. Projekcje filmów odbywają się dla dorosłych w pierwszą środę miesiąca o 

godz. 15.00,  dla dzieci w ustalonym z młodymi widzami terminie.                                           

= „Odjazdowy Bibliotekarz” - ogólnopolska akcja, w której czytelnicy, miłośnicy książek 

oraz rowerów i bibliotekarze, przyjemnie i aktywnie spędzają czas w gronie osób o 

podobnych pasjach. W Łazach w maju 2014 roku odbyła się druga edycja rajdu.                     

= „Czytam w podróży...Herberta” - ogólnopolska akcja społeczna. Projekt Fundacji im. 

Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Celem programu było 

upowszechnianie spuścizny twórczej Poety oraz zachęcenie społeczeństwa do sięgania po jego 

twórczość np. w podróży.                                                                                                     

= „Polska Cyfrowa Równych Szans” - największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji 

cyfrowej Polaków 50+ w historii naszego kraju. Projekt Stowarzyszenia „Miasta w 

Internecie”, w ramach którego Biblioteka zorganizowała bezpłatne zajęcia z obsługi 

komputera i Internetu dla osób 50+ prowadzone przez Latarników Polski Cyfrowej.  Zajęcia 

odbywały się w Bibliotece w Łazach, Filii nr 3 w Chruszczobrodzie i Filii nr 1 w 

Niegowonicach.                                                                                                                            

= „Spotkania z pasjami... w Internecie” - projekt Fundacji Orange dla grupy wiekowej 50+.                      

W Bibliotece od kwietnia do listopada 2014 r. (średnio dwa razy w miesiącu) odbywają się 

spotkania online w formie wideokonferencji z osobami pełnymi pasji. Zarówno osoby znane, 

które opowiadają o swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej znane, ale równie 

aktywnie spędzające czas wolny. Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie to: 

możliwość spotkania na żywo (poprzez internetową wideokonferencję) osób ciekawych, 

chętnie dzielących się swoimi pasjami z innymi, możliwość zadania pytania osobie, która jest 

bohaterem spotkania, aktywne spędzenie czasu wolnego, spotkanie się z innymi ludźmi, 

nawiązanie nowych znajomości, inspirowanie się działaniami innych ludzi w podobnym 

wieku.  

= „Cyfrowe Korzenie”- projekt Biblioteki Śląskiej dofinansowany przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, którego Biblioteka w Łazach była jednym z 14 współrealizatorów. 

http://www.lazy.archiwa.org/
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Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i skierowane było do seniorów. W ramach 

projektu odbywały się warsztaty komputerowe i spotkania ze specjalistami. W trakcie spotkań 

uczestnicy zgłębiali historię swojej rodziny i szukali informacji o pochodzeniu, a także 

przeszłości zawodowej przodków. Była to nie tylko wycieczka do korzeni, ale również podróż 

kulturowa, odkrywająca przed seniorami wiadomości o miejscu ich zamieszkania. Projekt 

realizowany w 2014 r. przy współpracy Archiwum Państwowego w Katowicach, 

Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.                                                                                                                                  

= „Półka Wolności” - ogólnopolska akcja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

oraz Inicjatywy „Razem ‘89” w związku z 25. rocznicą przeprowadzenia pierwszych wolnych 

wyborów w powojennej Polsce. Z tej okazji Biblioteka w Łazach przygotowała – zbiór 

publikacji opisujących najnowszą historię Polski i popularyzujących wiedzę o polskiej drodze 

do wolności.                                                                                                                                  

= W 2011 roku z inicjatywy Biblioteki powstała „Grupa Historyczna”, która prowadzi prace 

dotyczące opracowania zarysu monografii gminy Łazy i przygotowania publikacji - „Zarys 

monografii Gminy Łazy”.                                                                                                            

W Bibliotece prowadzimy działalność kulturalno-edukacyjną. W stałym kalendarzu 

posiadamy ponad 20 imprez.                                                                                                                                    

Organizujemy w ciągu roku kalendarzowego również działania na rzecz popularyzacji 

książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym np.: 

- udział Biblioteki w obchodach świąt narodowych i jubileuszowych obchodzonych w naszej 

gminie,   

-  opracowanie i wydanie publikacji albumowej – „Gmina Łazy w obiektywie”,                                                                     

-  wystawy w Bibliotece prac  konkursowych i prac  – „Śmieciosztuka”, „Na straganie”,                                                                                         

- Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 

- współpraca z gazetami lokalnymi,   

- wystawy książek i tablice informacyjne przypominające rocznice i jubileusze literackie,        

- przy placówkach działają „aktywy biblioteczne” (tworzą je dzieci ze szkół podstawowych),              

- prowadzimy działania propagujące wiedzę na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przemocy, agresji, subkultur, narkomanii, zdrowego stylu życia i radzenia 

sobie z problemami jakie napotykamy w życiu codziennym. Rozpowszechniamy broszury, 

ulotki informacyjne, bibliotekarze prowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat 

problemów, z jakimi spotykają się na co dzień. Udostępniamy czasopisma „Świat 

Problemów”, „Remedium”,  

- pracownicy są zapraszani i biorą udział w pracach jury konkursów organizowanych przez 

placówki oświatowe,                                                                                                                     

- Biblioteka posiada od 2003 roku swoją stronę internetową, która jest źródłem informacji dla 

czytelników,                                                                                                                                  

- wystawy i warsztaty: plastyczne, fotograficzne, pszczelarskie, publikacji prasowych, 

malarstwa, grafiki, rzeźby, rękodzieła,                                                                                           

- udostępniamy on-line katalog naszych zbiorów i katalog zbiorów bibliotek powiatu 

zawierciańskiego,                                                                                                                          

- umożliwiamy czytanie online książek wypożyczalni IBUK PWN ( około 1800 pozycji).  
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3. Współpraca i osiągnięcia 

 

Biblioteka współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz mieszkańcami miasta i 

gminy Łazy, powiatu, regionu i kraju.  

W 2010 roku zostało zawarte w Bibliotece POROZUMIENIE PARTNERSKIE NA RZECZ 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA MIASTA I GMINY ŁAZY. Partnerstwo ma charakter otwarty i 

rozwojowy, umowę partnerską podpisało 21 koalicjantów są to przedstawiciele władz 

samorządowych, instytucji, firm, organizacji, grup społecznych, liderzy lokalni, o ile mogą oni 

skutecznie działać na rzecz Partnerstwa.  Celem Gminnej Koalicji jest wypracowanie w oparciu o 

wiedzę, doświadczenie i kompetencje jej członków planów, rozwiązań i partnerskich wniosków 

dotyczących rozwoju społeczeństwa Miasta i Gminy Łazy oraz wsparcie i promowanie działań 

podejmowanych przez koalicjantów, bibliotekę oraz Program Rozwoju Bibliotek. Chcemy 

kontynuować budowanie klimatu życzliwości i współpracy na rzecz promocji kultury i czytelnictwa w 

gminie, powiecie i regionie.                                                                                                                 

Biblioteka współpracuje również z :                                                                                                                      

= „Konsorcjum IBUK” W kwietniu 2014 r. Biblioteka przystąpiła do powstającego  w województwie 

śląskim Konsorcjum IBUK. Ibuk .pl to największa w Polsce czytelnia online. Udostępniamy 

czytelnikom książki w wersji elektronicznej, wykupując dostęp do wybranych publikacji. Czytelnicy  

bezpłatnie czytają w sieci bibliotecznej , a także na komputerach domowych.  =„Konsorcjum 

Bibliotek- użytkowników zintegrowanych systemów zarządzania biblioteką SOWA1 lub 

SOWA2/MARC21”  Biblioteka jest członkiem Konsorcjum, które jest platformą służącą do wymiany 

informacji i doświadczeń w zakresie oprogramowania bibliotecznego i działań na rzecz rozwoju 

komputeryzacji bibliotek.                                                                                                                               

= „Internetowym Portalem Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL” - projekt firmy 

SOKRATES  IT. Biblioteka korzysta z portalu ogólnopolskiego informując i prezentując własne 

zbiory. 

 

Od 2006 roku Biblioteka zajmuje I miejsce wśród bibliotek publicznych powiatu zawierciańskiego 

wg opracowywanego co roku przez Bibliotekę Śląską agregatowego indeksu aktywności 

samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego. 

 

W rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone przez samorządy 

biblioteki w Polsce, w 2012 roku Biblioteka w Łazach zajęła 32 miejsce ( wśród zgłoszonych 

bibliotek naszego województwa 4 miejsce). W rankingu wzięło udział prawie 700 gmin. Natomiast w 

2013 roku Biblioteka nasza wśród 763 instytucji zajęła 42 miejsce  

(wśród bibliotek naszego województwa 3 miejsce).      

                        

Biblioteka otrzymała liczne nagrody, wyróżnienia, podziękowania, listy gratulacyjne.  

A oto niektóre z nich:                                                                      

1986 r. – Nagroda za zajęcie I miejsca we ”Współzawodnictwie o najlepszą bibliotekę w gminie” 

ogłoszone przez Ministra Kultury i Sztuki,                                                         

2002 r. – Medal 35-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Łazy, Złota Odznaka ZNP za zasługi w 

dziedzinie oświaty, nauki, wychowania i postępu społecznego, przyznana Uchwałą Zarządu Głównego 

ZNP,                                                                                                        

2003 r. – Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Łazy w uznaniu wkładu pracy  

i zaangażowania w życie kulturalne na rzecz społeczeństwa lokalnego, listy gratulacyjne: z 

Ministerstwa Kultury, Dyrektora Biblioteki Śląskiej, Wicemarszałka Województwa Śląskiego, 
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Przewodniczącego Rady Miejskiej Łaz za dokonania w dziedzinie kultury i wpływ na korzystny 

wizerunek gminy Łazy,                                                              

2004 r. – Podziękowanie za współpracę od Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Łazach, list gratulacyjny Klubu Seniora „Semafor” w Łazach, 

2005 r. – Medal 100-lecia ZNP – podziękowania za współpracę z Zarządem Oddziału ZNP w Łazach, 

listy gratulacyjne i podziękowania od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach  

i Burmistrza Miasta i Gminy Łazy za popularyzowanie wiedzy, kultury i sztuki wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych w gminie Łazy,    

2006 r. – Podziękowania za współpracę z bibliotekami samorządowymi w Siewierzu  

i Mierzęcicach, podziękowania za współpracę z biblioteką szkolną Liceum i Zespołu Szkół im. Prof. 

Gostkowskiego w Łazach,        

2007 r. – Podziękowania dla Honorowego Przyjaciela dzieci z Przedszkola Nr 1 w Łazach, od Rady 

Rodziców i Dyrektora przedszkola, podziękowania za współpracę od Stowarzyszenia Miłośników 

Fotografii w Sosnowcu, podziękowania za współorganizowanie Nordalii od organizatora - Marii 

Danielskiej, Srebrne Drzewko Dobroci 2007        

2008 r. – Złote Drzewko Dobroci 2008 - przyznane w dowód uznania za aktywną współpracę od 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu 

Dobroczynnym, wyróżnienie Burmistrza Łaz za wzorowe organizowanie współpracy z gminnymi 

placówkami w dziedzinie propagowania idei czytelnictwa  

i czynnego uczestnictwa w kulturze, rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz 

promowania kulturalnego spędzania czasu wolnego,  

2009 r. – Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, wyróżnienie Specjalne za okazaną akceptację, aprobatę i zrozumienie. 

Trwałe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierciańskiego – przyznane przez 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach.                                                                                                                                                           

2011 r. - Wyróżnienie Specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – za 

pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego „Biblioteka-miejsce aktywne”, 

Biblioteka zajęła II miejsce w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz rozwoju Bibliotek” - ogłoszonym 

przez Bibliotekę Śląską w ramach PRB, Wyróżnieniem dla Biblioteki było: zaproszenie dyrektora do 

wygłoszenia prezentacji na konferencji w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach na temat „Edukacja i 

współpraca w środowisku lokalnym” oraz wygłoszenie wykładu nt. „Gminna Koalicja na rzecz 

rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach na II Konferencji Regionalnej PRB w 

województwie śląskim, Wyróżnienie w kategorii Przyjaciel JPT – przyznane bibliotece przez Jurassic 

Photo Team w Zawierciu za wspólne działania, Elżbieta Gradzik otrzymała „Nagrodę Burmistrza Łaz 

za działalność na rzecz kultury”.      

2012 r. - Elżbieta Gradzik otrzymała Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznaną 

przez Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP, Halina Kudela otrzymała z rąk dyrektora Biblioteki 

Śląskiej List Gratulujący nominacji do Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa 

Lompy, Grażyna Bugaj otrzymała podziękowania od rodziców za udział w akcji charytatywnej 

„Nakrętka dla Olinka”, Czytelnicy Filii nr 1 zajęli 5 miejsce na 48 bibliotek biorących udział w 

Konkursie Językowym Multimedialnym FunEnglish.pl, Podziękowanie od Szkoły Podstawowej w 

Wysokiej za pomoc i życzliwość.     

2013 r. - Wyróżnienie w konkursie „Biblioteka ambasadorem PRB” ogłoszonym przez FRSI, 

Wyróżnienie w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz rozwoju Bibliotek” ogłoszonym przez 

Bibliotekę Śląską w ramach PRB, Małgorzata Poskrobko otrzymała z rąk dyrektora Biblioteki Śląskiej 

List Gratulujący nominacji do Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy, 

Podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie i bezinteresowna pomoc na rzecz WTZ w Łazach.                                                                                                                     
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2014 r. - Nagroda za współpracę „Kulturniak 2014” od MOK w Łazach, Certyfikat Dobroci od CHSD 

w Kluczach w podziękowaniu za 10-letnią współpracę, Podziękowanie za wsparcie działalności OPS 

w Łazach, Podziękowanie Biblioteki Śląskiej za udział w projekcie „Cyfrowe Korzenie” 

adresowanym do pokolenia 50+. 

Grażyna Bugaj nominowana do Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy. 

Wyróżnienie dla Beaty Kuc „Drzewko dobroci 2014”. 

IV. Diagnoza sytuacji i otoczenia Biblioteki  

1. ANALIZA SWOT 

 

MOCNE STRONY 

 Lokalizacja w centrum miasta 

 Dobrze rozwinięta sieć placówek w obrębie gminy 

 Estetyka budynku biblioteki i pomieszczeń  

 Wykształcona kadra 

 Dobra komunikacja wśród kadry 

 Zbiory zgodne z profilem użytkownika 

 Stała aktualizacja księgozbioru 

 Gromadzenie zbiorów regionalnych 

 Praca w systemie bibliotecznym Sowa2 MARC21 

 Dogodne dla użytkownika godziny udostępniania 

 Profesjonalna obsługa czytelnika 

 Wolny dostęp do półek 

 Oferta czytelni on-line IBUK libra 

 Oferta audiobooków 

 Kalendarz stałych imprez 

 Szeroka oferta kulturalna dla mieszkańców różnych grup wiekowych o różnych 

zainteresowaniach 

 Działalność wydawnicza;  informacyjna; kulturalno-oświatowa 

 Współpraca z samorządowymi bibliotekami publicznymi naszego regionu i powiatu 

 Dobra współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi 

 Promocja działalności biblioteki w mediach, współpraca z mediami 

 Wyposażenie w multimedia (w tym bezpłatny dostęp do Internetu) 

 Strona internetowa biblioteki 

 Katalog on-line zbiorów biblioteki udostępniony czytelnikom 

 Brak księgarni w mieście 

 Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku oraz organów nadzorujących 

 

SŁABE STRONY 

 Warunki lokalowe (mała powierzchnia lokalu) 

 Brak powierzchni magazynowej 

 Niedostosowana infrastruktura dla osób niepełnosprawnych 

 Niewystarczające środki na działalność statutową 

 Niedobór kadry merytorycznej 

 Brak informatyka-bibliotekarza 

 Częściowo przestarzały sprzęt komputerowy i reprograficzny 

 Brak zautomatyzowanego systemu wypożyczania zbiorów 
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SZANSE 

 Rozbudowa budynku biblioteki 

 Wzrost środków budżetowych 

 Pozyskiwanie wolontariuszy 

 Pozyskiwanie sponsorów 

 Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz z programów rządowych 

 Współpraca ponadregionalna i międzynarodowa 

 Wyż demograficzny  

 Wykorzystanie rozwijających się technologii informatycznych 

 Zmiana stereotypu myślenia w społeczeństwie lokalnym o roli biblioteki i bibliotekarza 

 Działania lobbingowe (zmiana przepisów umożliwiających rozwój biblioteki) 

 Edukacja czytelnicza 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

ZAGROŻENIA 

 Przeniesienie placówki w niedogodne dla użytkowników miejsce 

 Niż demograficzny 

 Emigracja mieszkańców 

 Przepisy prawa ograniczające rolę, zadania biblioteki i jej rozwój 

 Ograniczenie środków budżetowych i dotacji na finansowanie instytucji 

 Zmiana nawyków czytelniczych 

 Spadek czytelnictwa (tendencja ogólnopolska) 

 Likwidacja filii, łączenie placówek i ograniczenie etatów 

 

 

Analiza SWOT 

 Biblioteka zlokalizowana jest w centrum, obok najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców 

miejsc. Są to: dworzec kolejowy, apteka, sieć sklepów spożywczych. W sąsiedztwie znajduje się 

Miejski Ośrodek Kultury, który nie stanowi dla Biblioteki konkurencji, wręcz przeciwnie – często 

korzystamy z sali widowiskowej MOK-u, organizując duże imprezy, jak Gminny Turniej Wiedzy o 

Książce i Bibliotece czy spotkania autorskie ze znanymi pisarzami. 

 Korzystna lokalizacja rekompensuje niezbyt komfortowe warunki lokalowe. Brak księgarni to 

kolejne wyzwanie  dla Biblioteki, ponieważ prowadzimy sprzedaż wydawnictw lokalnych twórców i 

organizujemy okazjonalne kiermasze książki na imprezach środowiskowych oraz w Bibliotece, 

zaspakajając w pewnym zakresie zapotrzebowanie mieszkańców na zakup książek. 

 Z zestawienia w 4 polach analizy jest widocznych 25 punktów stron mocnych, przeciwko 8 

punktom stron słabych. Przeciw 8 punktom zagrożeń, 12 punktów szans. Warto wykorzystać mocne 

strony jak: lokalizacja, wykształcony personel i dobra komunikacja wśród kadry z władzami 

samorządowymi, aby wypracować optymalną strategię dla podtrzymania silnej pozycji Biblioteki w 

środowisku. 

 Wbrew panującej opinii o zagrożeniach jakie wniosły nowe technologie dla czytelnictwa, 

należy rozważyć dalsze wprowadzanie tych technologii do pozyskiwania wiedzy uzupełniających 

zawartość księgozbiorów i nie traktować ich jako zagrożenie, lecz dodatkowe źródło informacji dla 

użytkowników. 

 Planując strategię rozwoju należy zminimalizować zagrożenia przez wykorzystanie 

czynników stwarzających solidne podstawy do działalności Biblioteki na rzecz środowiska. 
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2. MAPA WIEDZY I KULTURY 

 
 WIEDZA  

I KULTURA 

KTO JĄ POSIADA GDZIE ICH ZNAJDĘ 

1 Wiedza na temat działalności 

ZHP w Łazach 

Harcerze i sympatycy harcerstwa Drużyna harcerska, dawni i 

aktywni działacze ZHP 

1 Wiedza na temat historii kolei, 

rozwoju, nowinek, przemian, 

restrukturyzacji kolei 

Pasjonaci kolei Klub „Semafor”, UTW (org. przy 

MOK), radni, ZLO Łazy 

1 Myślistwo / Leśnictwo Koło łowieckie „Cietrzew”, leśnicy Domek myśliwski, Nadleśnictwo 

Siewierz 

1 Turystyka: wiedza o regionie 

ludziach, trasach 

Punkty Informacji Turystycznej, 

Punkt Jurajskiej Informacji 

Turystycznej, PTTK 

Łazy, ul. Dworcowa, BPMiG ul. 

Kościuszki 3, Związek Gmin 

Jurajskich w Ogrodzieńcu, PTTK 

Zawiercie 

1 Metodyka nauczania, 

pedagogiczna wiedza 

specjalistyczna, dyscypliny 

naukowe 

Nauczyciele, instruktorzy WTZ, 

metodycy 

Szkoły,  WTZ,  

ChSD ul. Brzozowa 

 

1 Rękodzieło artystyczne, 

malarstwo, rzeźba, fotografika 

Lokalni twórcy i artyści, Jurajska 

Grupa Fotograficzna 

www.jpt.pt 

UTW ul. Kościuszki 5 

(org. przy MOK) 

1 Problemy społeczne (alkoholizm, 

narkotyki, przemoc w rodzinie) 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,  

OPS w Łazach, Policja 

Urząd Miejski w Łazach ul 

Traugutta 15 

ul Pocztowa 14 

Komisariat Policji w Łazach 

1 Wiedza z zakresu historii Gminy 

Łazy 

Mieszkańcy, Pasjonaci historii, 

Grupa Historyczna, Kombatanci 

Izba Tradycji, Klub „Semafor”, 

UTW 

2 Tradycja, zwyczaje i obrzędy 

regionalne 

KGW 

Izba Tradycji 

Sołectwa, 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Chruszczobród, Stowarzyszenie 

Niegowonic i Niegowoniczek,  

Łazy ul. Dworcowa 

2 Ratownictwo medyczne, 

udzielanie pierwszej pomocy, 

znajomość terenu jurajskiego pod 

kątem uprawiania wspinaczki 

Uczniowie klas profilowanych ZLO, 

Grupa Jurajska GOPR,  

UKS „1” 

ZLO Łazy, 

ZS Nr 1 w Łazach 

2 Wiedza z zakresu kultu 

religijnego (Maryjnego) 

Wiedza historyczna i 

genealogiczna 

Rycerstwo  Niepokalane Dekanatu 

Łazy, księża 

Parafia w Gminie Łazy 

Kroniki parafialne 

3 Pszczelarstwo Członkowie stowarzyszenia 

pszczelarskiego 

Łazy ul. Jesionowa 

3 Hodowla gołębi Związek hodowców gołębi Łazy ul. Jesionowa 

3 Wędkarstwo Koło wędkarskie Łazy ul. Parkowa 1 

3 Bezpieczeństwo i profilaktyka 

przeciwpożarowa 

OSP 

Uczniowie klas profilowanych ZLO 

Klasa strażacka 

Policja 

Sołectwa 

ZLO Łazy 

 

Komisariat Policji w Łazach 

3 Wiedza o muzyce, teatrze, tańcu, 

grze na instrumentach i ich 

historii 

Instruktorzy ognisk muzycznych i 

teatralnych 

MOK, szkoły 

3 Organizacja agroturystyki Gospodarstwa agroturystyczne Gmina Łazy 

3 Strzelectwo Józef Zapędzki 

Klub Strzelectwa Pneumatycznego  

Jura 

Paweł Grabowski 

Łazy ul. Spółdzielcza 

Łazy ul. Chopina 24 

 

http://www.jpt.pt/
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Analiza mapy wiedzy i kultury 

  Na podstawie mapy wiedzy i kultury można stwierdzić, iż Biblioteka chciałaby kontynuować 

współpracę z pasjonatami kolei, myśliwymi, lokalnymi twórcami i artystami poprzez kolejne 

wystawy, spotkania z mieszkańcami gminy a także wydawaniem kolejnych publikacji. 

 Biblioteka pragnęłaby także wzmocnić współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, które 

posiadają wiedzę na temat tradycji, zwyczajów i obrzędów regionalnych. Jest zainteresowana także 

zwiększeniem wiedzy z zakresu kultu religijnego, wiedzy historycznej  

i genealogicznej. Biblioteka chciałaby pogłębić współpracę z PTTK, które posiada wiedzę na temat 

znajomości terenu jurajskiego pod kątem uprawiania turystyki. 

 W przyszłości Biblioteka planuje nawiązać współpracę z osobami oraz organizacjami 

zajmującymi się hodowlą gołębi, wędkarstwem, a także bezpieczeństwem  

i profilaktyką przeciwpożarową. Jest także zainteresowana współpracą z osobami zajmującymi się 

agroturystyką oraz instytucjami muzealnymi, archiwami, organizacjami i stowarzyszeniami 

historycznymi. 
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V. Kierunki rozwoju  

 

WIZJA BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka przyjazna dla otoczenia, najlepszym miejscem do odpoczynku, samorealizacji 

oraz  edukacji przez całe życie. 

 
 

MISJA BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka miejscem aktywizacji intelektualnej i kulturalnej środowiska lokalnego. 

 
 

CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE 

 
Na podstawie analizy SWOT i analizy mapy wiedzy i kultury określono następujące obszary działań: 

Obszary działań Biblioteki 

 

Obszar I : BIBLIOTEKA I NOWE TECHNOLOGIE 

Obszar II : WSPIERANIE AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I  

KULTURALNEJ MIESZKAŃCÓW 

Obszar III : BIBLIOTEKA CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

Obszar IV: BIBLIOTEKA GMINNYM ARCHIWUM HISTORII I TRADYCJI 

 

W każdym z w/w obszarów wyodrębnia się cele strategiczne, poprzez które Biblioteka realizować 

będzie swoją misję:  

 

Ad. I   

1. Zwiększenie dostępu do nowych technologii 

2. Rozbudowanie infrastruktury nowoczesnych technologii 

 

Ad. II   

1. Wspieranie lokalnych liderów i animatorów kultury 

2. Zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury i wiedzy 

 

Ad. III 

1. Zwiększenie  zaangażowania w życie kulturalne lokalnych grup 

2. Wzmacnianie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi  

 

Ad. IV 

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń 

2. Rozwijanie i wzmacnianie współpracy z historykami, pasjonatami historii, muzeami, 

archiwami, stowarzyszeniami i instytucjami historycznymi 
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SCHEMAT STRATEGII ROZWOJU BPMiG W ŁAZACH NA LATA 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOTEKA  

I NOWE TECHNOLOGIE 

ZWIĘKSZENIE 

DOSTĘPU  

DO NOWYCH 

TECHNOLOGII 

ROZBUDOWANIE 

INFRASTRUKTURY 

NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII 

1. Rozwijanie edukacji z 

wykorzystaniem nowych 

technologii 

2. Ułatwienie dostępu  do 

nowych technologii dla  

osób niepełnosprawnych i 

50+ 

3. Ułatwienie 

 i poszerzenie dostępu do 

informacji globalnej 

1. Zmniejszenie barier 

architektonicznych 

2. Aktualizacja sprzętu 

multimedialnego 

3. Aktualizacja  

i rozbudowa zbiorów 

multimedialnych 

 

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ  

I KULTURALNEJ 

MIESZKAŃCÓW 

WSPIERANIE 

LOKALNYCH 

LIDERÓW 

 I ANIMATORÓW 

KULTURY 

ZWIĘKSZENIE 

DOSTĘPU 

MIESZKAŃCÓW DO 

KULTURY I WIEDZY 

 Pozyskanie nowych  

partnerów 

 Rozwijanie współpracy z 

liderami i animatorami  

kultury 

 Rozwijanie promocji 

 działań liderów  

i animatorów 

 

1. Aktualizacja zbiorów pod 

kątem czytelnika 

2. Rozwijanie działań 

kulturalnych i edukacyjnych 

3. Ułatwienie dostępu do 

informacji o kulturze  

lokalnej 

4. Dostosowanie godzin  

otwarcia Biblioteki do  

potrzeb użytkowników 

BIBLIOTEKA  

CENTRUM KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ 

ZWIĘKSZENIE 

ZAANGAŻOWANIA 

W ŻYCIE 

KULTURALNE 

LOKALNYCH GRUP 

WZMACNIANIE I 

ROZWIJANIE 

WSPÓŁPRACY  

Z INSTYTUCJAMI  

I ORGANIZACJAMI 

SPOŁECZNYMI  

1. Rozwój działań 

edukacyjnych 

2. Stwarzanie warunków  

dla samorealizacji 

 i rozwoju 

 

1. Zwiększenie dostępu 

mieszkańców do  

informacji publicznych 

2. Stwarzanie dogodnych 

warunków do działań 

organizacji społecznych 

DBAŁOŚĆ O 

ZACHOWANIE 

DZIEDZICTWA 

KULTURALNEGO 

DLA PRZYSZŁYCH 

POKOLEŃ  

ROZWIJANIE I 

WZMACNIANIE 

WSPÓŁ. Z 

HISTORYKAMI 

PASJONATAMI 

HISTORII, MUZEAMI, 

ARCHIWAMI, ORG. 

HISTORYCZNYMI 

BIBLIOTEKA  

GMINNYM ARCHIWUM  

HISTORII I TRADYCJI 

1. Digitalizacja formą 

ochrony i udostępniania 

zbiorów 

2. Rozwój działań  

edukacji historycznej  

i popularyzatorskiej 

1. Rozwijanie działań 

Gminnego Archiwum 

Tradycji Lokalnej 

2. Stwarzanie warunków do 

działań Grupy 

Historycznej 

3. Kultywowanie pamięci o 

tradycji naszych 

przodków 
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Realizacja strategii BPMiG w Łazach poprzez określone cele operacyjne w latach 2014-2020 

 

Obszar 

 

Cele operacyjne  w ramach celów 

strategicznych 

 

Działania Efekty 

1 2 3 5 

 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO 

NOWYCH TECHNOLOGII 
 

1.  Wprowadzenie edukacji z 

wykorzystaniem nowych technologii 

2. Ułatwienie dostępu dla osób 

niepełnosprawnych do nowych 

technologii 

3. Ułatwienie i poszerzenie dostępu do 

informacji globalnej 

 

 

 

 Warsztaty informatyczne dla użytkowników 

(dzieci, młodzież, dorośli) 

 Szkolenie kadry w zakresie nowych 

technologii 

 Warsztaty z obsługi komputera i Internetu 

dla osób 50+ 

 Retrokonwersja zbiorów 

 Sukcesywna aktualizacja strony www 

 Założenie profilu Biblioteki na Facebooku 

 Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci 

Lepszy dostęp do 

zasobów Bibliotek 

 

Zwiększenie 

efektywności obsługi 

informacyjno-

bibliotecznej 
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ROZBUDOWANIE 

INFRASTRUKTURY 

NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII 

 
1. Zmniejszenie barier 

architektonicznych 

2. Aktualizacja sprzętu 

multimedialnego 

3. Aktualizacja i rozbudowa zbiorów 

multimedialnych 

 

 

 Starania o zainstalowanie windy w budynku 

 Starania o rozbudowę i modernizację 

budynku biblioteki (utworzenie pracowni 

multimedialnej) 

 

 Doposażenie zbiorów bibliotecznych w 

multimedia 

 Doposażenie i stała aktualizacja sprzętu oraz 

oprogramowania 

 

Wzrastający zakup 

materiałów 

bibliotecznych 

 

Zadowolenie 

użytkowników Biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPIERANIE LOKALNYCH 

LIDERÓW  

I ANIMATORÓW KULTURY 

 
1. Pozyskanie nowych partnerów 

2. Rozwijanie współpracy z liderami i 

animatorami kultury 

3. Rozwijanie promocji działań liderów 

i animatorów 

 

 

 

 

 

 

 Stworzenie bazy kontaktowej 

 Wspólne planowanie i realizacja projektów 

 Publikowanie dorobku twórców lokalnych i 

ich sprzedaż 

 Organizowanie spotkań, prelekcji, 

prezentacji z liderami i animatorami kultury 

 Reklama działań lokalnych liderów i 

animatorów: prasa lokalna, plakaty, ulotki, 

ogłoszenia parafialne, Internet, podczas 

spotkań 

 

Pozyskanie nowych 

lokalnych liderów do 

współpracy 

 

Wypromowanie 

lokalnych twórców w 

powiecie i regionie 
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 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU 

MIESZKAŃCÓW DO 

KULTURY I WIEDZY 

 
1. Aktualizacja zbiorów pod kątem 

czytelnika 

2. Rozwijanie działań kulturalnych i 

edukacyjnych 

3. Ułatwienie dostępu do informacji o 

kulturze lokalnej 

4. Dostosowanie godzin otwarcia 

Biblioteki do potrzeb użytkowników 

 

 Sukcesywna uzupełnianie zbiorów zgodnie z 

profilem użytkownika 

 Pozyskiwanie środków na zakup zbiorów 

bibliotecznych z programów rządowych 

 Poszerzenie oferty imprez kulturalnych i 

edukacyjnych w Bibliotece poprzez 

organizowanie spotkań, konkursów 

 Wydawanie i udostępnianie informatorów, 

broszur, ulotek informacyjnych, folderów 

dotyczących środowiska lokalnego 

 Wydawanie gadżetów z logo Biblioteki 

 Zamieszczanie informacji o wydarzeniach 

kulturalnych Biblioteki w lokalnej prasie 

 Zwiększenie godzin otwarcia Filii 

bibliotecznych 

Wykształcenie 

pozytywnego wizerunku 

Biblioteki w 

społeczeństwie 

Zwiększenie aktywności 

czytelnictwa 

Pozyskanie nowych 

czytelników 

Większa frekwencja 

mieszkańców na 

imprezach kulturalno-

edukacyjnych 
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ZWIĘKSZENIE 

ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE 

KULTURALNE LOKALNYCH 

GRUP 

 
1. Rozwój działań edukacyjnych 

2. Stwarzanie warunków dla 

samorealizacji i rozwoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZMACNIANIE I 

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY 

Z INSTYTUCJAMI I 

ORGANIZACJAMI 

SPOŁECZNYMI 

 
1. Zwiększenie dostępu mieszkańców 

do informacji publicznych 

2. Stwarzanie dogodnych warunków do 

działań organizacji społecznych 

 Kontynuacja współpracy z UTW, WTZ, 

Kołem Łowieckim „Cietrzew”, Jurajską 

Grupą Fotograficzną, poprzez organizowanie 

spotkań, wystaw, prezentacji, prelekcji 

 Kontynuowanie współpracy z ZHP, KGW, 

grupą pszczelarzy – organizowanie 

warsztatów dla czytelników 

 Współpraca z młodzieżą z klas o profilu 

GOPR-owskim – organizowanie pokazów 

ratownictwa medycznego, udzielania 

pierwszej pomocy, znajomości terenu 

jurajskiego pod kątem uprawiania 

wspinaczki, turystyki rowerowej 

 Zaktywizowanie społ. lokalnej do 

zgromadzenia i oprac. materiałów 

związanych z jubileuszem nadania praw 

miejskich - wystawa fot. nt. historii gminy, 

miasta i mieszkańców 

 Ułatwianie kontaktu z lokalnymi 

instytucjami, pomoc w realizacji konsultacji 

społecznych 

 Profilowanie zbiorów dostosowanych do 

potrzeb organizacji społecznych  

 Gromadzenie materiałów dokumentalnych 

dotyczących zakładów pracy w gminie Łazy 

 Organizacja wspólnych przedsięwzięć 

kulturalnych (spotkania, koncerty, wystawy) 

z MOK w Łazach, WTZ, szkołami 

 Wzajemna promocja działań kulturalnych na 

stronach internetowych, plakatach, folderach 

Ożywienie środowiska 

Budowa więzi 

społecznych 

Poszerzenie wiedzy o 

regionie 

Wzbogacenie zbiorów 

regionalnych o nowe 

dokumenty 

Realizowanie swoich 

pasji przez młodych 

użytkowników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łatwy dostęp do 

informacji publicznej 

Budowa więzi 

społecznych 
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 DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE 

DZIEDZICTWA 

KULTURALNEGO DLA 

PRZYSZŁYCH POKOLEŃ  

1. Digitalizacja formą ochrony i 

udostępniania zbiorów 

2. Rozwój działań  

edukacji historycznej  

i popularyzatorskiej 

 

ROZWIJANIE I 

WZMACNIANIE WSPÓŁ. Z 

HISTORYKAMI 

PASJONATAMI HISTORII, 

MUZEAMI, ARCHIWAMI, 

ORG. HISTORYCZNYMI 

 

1. Rozwijanie działań Gminnego 

Archiwum Tradycji Lokalnej 

2. Stwarzanie warunków do działań 

Grupy Historycznej 

3. Kultywowanie pamięci o tradycji 

naszych przodków 

 Upowszechnianie wiedzy wśród 

mieszkańców na temat dziedzictwa 

kulturowego Łaz 

 Kontynuowanie współpracy z historykami, 

pasjonatami historii gminy i regionu, miasta i 

sołectw 

 Ekspozycje historyczne dotyczące gminy 

Łazy 

 Pozyskiwanie mieszkańców do współpracy z 

Izbą Tradycji 

 Wydawanie publikacji nt. lokalnej historii 

folkloru i dziedzictwa kulturowego 

 Wspieranie inicjatyw mających przyczynić 

się do wzbogacenia zbiorów i wiedzy 

historycznej o Gminie 

Aktywne uczestnictwo 

mieszkańców w 

tworzeniu zbiorów 

pamiątek oraz zbioru 

relacji świadków historii 

– Archiwum Historii 

Mówionej 

 

Wzbogacenie zbioru Izby 

Tradycji 

 

Ocalenie historii 

zachowanej w pamięci 

naszych przodków 
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VI. Plan operacyjny  
 

Lp. Zadanie Opis zadania Partnerzy Harmonogram Lider odcinka 

1.  Archiwum Historii 

Mówionej w Łazach – 

„Podziel się swoją 

historią…” 

 pozyskiwanie partnerów do realizacji 

zadania 

 bieżące nagrywanie relacji świadków 

historii  

 montaż materiału 

 przygotowywanie wykładów 

 systematyczne prowadzenie i 

administrowanie stroną archiwum 

 Ośrodek Karta 

 Lokalni pasjonaci i historycy 

 Najstarsi mieszkańcy 

2014-2020 Beata Kuc – Biblioteka 

Łazy 

2.  Cyfrowe Archiwum 

Tradycji Lokalnej w 

Łazach 

 bieżące pozyskiwanie archiwaliów i 

partnerów niezbędnych do realizacji 

zadania 

 digitalizacja i opis pozyskanych 

archiwaliów 

 systematyczne prowadzenie i 

administrowanie stroną archiwum  

 Ośrodek Karta 

 Lokalni pasjonaci i historycy 

 Organizacje pozarządowe 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy 

2014-2020 Beata Kuc, Aleksandra 

Sęczek – Biblioteka 

Łazy 

3.  Cyfrowi 50+ 

– kurs komputerowy dla 

osób 50+ 

 Zaangażowanie Latarnika Polski 

Cyfrowej 

 Opracowanie kalendarium zadania 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki DKK 

 Latarnik Polski Cyfrowej 

 Polska Cyfrowa Równych 

Szans 

2014 -  

(do wyczerpania 

chętnych) 

Władysława Wilk, 

Monika Przygodzińska 

– Biblioteka Łazy 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Kierownicy 

poszczególnych Filii 

bibliotecznych (w 

zależności od 

chętnych) 
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4.  Dyskusyjny Klub Książki 

 
 wybór książki na spotkanie 

 opracowanie scenariusza spotkania 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki DKK 

 

 

 

 Biblioteka Śląska 

 Instytut Książki 

raz w miesiącu  Halina Kudela – 

Biblioteka Łazy  

 

 

 

5.  Dzieci czytają dzieciom  wybór pozycji książkowych do 

czytania 

 zaangażowanie aktywu bibliotecznego 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne  

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki DKK  

 

 Instytucje oświatowe w 

Gminie Łazy  

 Aktyw biblioteczny 

 Rodzice i opiekunowie 

kilka razy w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 

Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 
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6.  Ferie w Bibliotece  opracowanie scenariusza cyklu zajęć 

 wdrożenie do realizacji 

 pozyskanie nagród 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 

 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy  

 Rodzice i opiekunowie 

 Policja 

 GKRPA w Łazach 

raz w roku Beata Kuc, Małgorzata 

Poskrobko – Biblioteka 

w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 

Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

7.  Festiwal Nordalia  opracowanie scenariusza Festiwalu 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

film, artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 Maria Danielska 

 Mieszkańcy Łaz 

 Zaprzyjaźnieni podróżnicy 

październik Beata Kuc, Halina 

Kudela, Małgorzata 

Poskrobko – Biblioteka 

Łazy 

8.  Gminne Centrum 

Informacji  

 

 

 sprawowanie pieczy nad Gminnym 

Centrum Informacji 

 Urząd Miejski w Łazach 2014-2020 Małgorzata Poskrobko  

– Biblioteka Łazy 

 



27 

 

9.  Kawiarenka Literacka  opracowanie scenariusza spotkania 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach  

 

 UTW w Łazach sześć razy w roku Władysław Wilk, 

Halina Kudela – 

Biblioteka Łazy 

 

10.  Kiermasz książek  pozyskanie partnera 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

wpis do kroniki BPMiG w Łazach  

 Zaprzyjaźnione 

Wydawnictwa 

dwa razy w roku Halina Kudela – 

Biblioteka Łazy 

 

11.  Kino w Bibliotece – seans 

dla dorosłych  
 wybór filmu 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia,  

wpis do kroniki BPMiG w Łazach  

 UTW w Łazach 

 Klub Seniora w Łazach 

raz w miesiącu Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka Łazy 

12.  Kino w Bibliotece – seans 

dla dzieci 
 wybór filmu 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia,  

wpis do kroniki BPMiG w Łazach 

 Instytucje oświatowe w 

Gminie Łazy  

 

raz w miesiącu Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka Łazy 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 
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13.  Noc Kultury  opracowanie scenariusza cyklu imprez 

składających się na Noc Kultury 

 pozyskanie partnerów 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

film, artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 MOK w Łazach 

 Lokalni pasjonaci 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy 

 Media 

raz w roku Elżbieta Gradzik – 

Biblioteka Łazy 

14.  Odjazdowy Bibliotekarz  opracowanie scenariusza rajdu 

 pozyskanie nagród  

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

film, artykuł prasowy, wpis do kroniki  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łazach 

 Urząd Miejski w Łazach- 

Centrum Promocji 

Przedsiębiorczości i Sportu 

 Powiatowa Komenda Policji 

w Zawierciu 

raz w roku Halina Kudela – 

Biblioteka Łazy 

15.  Prezentacje Biblioteczne  opracowanie scenariusza cyklu imprez 

składających się na Prezentacje 

 pozyskanie nagród  

 pozyskanie partnerów 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

film, artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 

 MOK w Łazach 

 WTZ w Łazach 

 Lokalni pasjonaci 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy 

 Media 

raz w roku Elżbieta Gradzik – 

Biblioteka Łazy 
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16.  Punkt Informacji 

Turystycznej w Łazach 

 

Punkt Jurajskiej 

Informacji Turystycznej 

 sprawowanie pieczy nad Punktem 

Informacji Turystycznej w Łazach 

 sprawowanie pieczy nad Punktem 

Jurajskiej Informacji Turystycznej 

 promowanie turystyki i zdrowego stylu 

życia 

 

 Urząd Miejski w Łazach 

 Ośrodek Sportu i rekreacji w 

Łazach 

 Park Wodny Jura 

 Związek Gmin Jurajskich w 

Ogrodzieńcu 

 PTTK Oddział w Zawierciu 

2014-2020 Władysława Wilk, 

Monika Przygodzińska 

– Biblioteka w Łazach 

17.  Spotkanie z poezją przy 

fontannie 
 opracowanie scenariusza imprezy 

 pozyskanie partnerów 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

film, artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 

 MOK w Łazach 

 UTW w Łazach 

 Lokalni twórcy 

dwa razy w roku Elżbieta Gradzik – 

Biblioteka Łazy 

18.  Tradycja jest trendy – 

warsztaty etnograficzne 
 Pozyskanie niezbędnych materiałów 

 pozyskanie partnerów 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 Lokalne KGW 

 Lokalni pasjonaci 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy 

dwa razy w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 

Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 
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– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

19.  Tydzień Bibliotek  opracowanie scenariusza cyklu imprez 

 pozyskanie nagród  

 pozyskanie partnerów 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 Lokalni pasjonaci 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy 

 SBP 

 Biblioteka Śląska 

raz w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 

Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

20.  Tydzień z Internetem  opracowanie scenariusza zajęć 

 pozyskanie potrzebnych materiałów 

 pozyskanie nagród 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia,  

 Instytucje oświatowe w 

Gminie Łazy 

 Fundacja Orange 

raz w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 
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artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 

Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

21.  Turniej Wiedzy o Książce 

i Bibliotece 
 opracowanie regulaminu konkursu i  

kart pracy 

 powołanie komisji oceniającej  

 wykonanie dyplomów 

 pozyskanie nagród  

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy  

 Rodzice i opiekunowie 

 Rodzice i opiekunowie 

 Biblioteki szkolne 

raz w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka Łazy 

 

22.  Wakacje w Bibliotece  opracowanie scenariusza cyklu zajęć 

 wdrożenie do realizacji 

 pozyskanie nagród 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia,  

wpis do kroniki BPMiG w Łazach 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy  

 WTZ w Łazach 

 Rodzice i opiekunowie 

 Policja 

 GKRPA w Łazach 

lipiec/ sierpień Beata Kuc, Małgorzata 

Poskrobko – Biblioteka 

w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 
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Chruszczobrodzie 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

23.  „Wszystkie Dzieci 

Pięknie Czytają” – 

miejsko-gminny konkurs 

czytelniczy 

 opracowanie regulaminu konkursu i  

kart pracy 

 powołanie komisji oceniającej  

 wykonanie dyplomów 

 pozyskanie nagród  

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 Instytucje kulturalne i 

oświatowe w Gminie Łazy  

 Rodzice i opiekunowie 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Łazach 

 Maria Płatek 

raz w roku 

 

Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka Łazy 

  

 

24.  Wychowanie przez 

Czytanie 
 wybór pozycji książkowych do 

czytania 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne  

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki DKK 

 Instytucje oświatowe w 

Gminie Łazy  

 Rodzice i opiekunowie 

kilka razy w roku Małgorzata Poskrobko 

– Biblioteka w Łazach 

Grażyna Bugaj – Filia 

nr 1 w Niegowonicach 

Beata Luraniec – Filia 

nr 2 w Wysokiej 

Bogusława Serzysko – 

Filia nr 3 w 

Chruszczobrodzie 
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Monika Przygodzińska 

– Filia nr 4 w 

Grabowej 

Monika Przygodzińska 

– Filia nr 5 w Rokitnie 

Szlacheckim 

Aleksandra Sęczek – 

Filia nr 6 w 

Ciągowicach 

25.  Wydawnictwa Biblioteki  pozyskanie partnerów do realizacji 

zadania 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne  

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki DKK 

 Lokalni twórcy, pasjonaci 

historii 

 Grupa historyczna 

przygotowująca 

„Monografię Gminy Łazy” 

raz w roku (w 

zależności od 

potrzeb) 

Elżbieta Gradzik – 

Biblioteka Łazy 

26.  Z kart historii… – 

wystawa eksponatów i 

lekcje żywej historii w 

Izbie Tradycji 

 sprawowanie pieczy nad Izbą Tradycji 

w Łazach 

 pozyskanie materiałów i 

przygotowanie ekspozycji 

 opracowanie scenariusza lekcji 

 wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia, 

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach  

 

 Lokalni pasjonaci i historycy 

 Zaprzyjaźnione muzea 

kilka razy w roku Beata Kuc – Biblioteka 

Łazy 
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27.  Znani Łazowianie  opracowanie scenariusza imprezy, 

która może przyjąć formę wystawy, 

spotkania promującego książkę itp. 

 pozyskanie potrzebnych materiałów 

  wdrożenie do realizacji 

 promocja zadania: wpis na stronę 

internetową biblioteki i lokalne portale 

informacyjne, plakat 

 dokumentowanie zadania: zdjęcia,  

artykuł prasowy, wpis do kroniki 

BPMiG w Łazach 

 

 Lokalni artyści, twórcy i 

pasjonaci 

dwa razy w roku Beata Kuc, Halina 

Kudela – Biblioteka 

Łazy 
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VII. Zarządzanie realizacją strategii 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach będzie polegać na jego 

monitorowaniu, ocenie i upowszechnianiu. Do wdrażania strategii będą angażowani partnerzy w celu 

zapewnienia szerokiego udziału instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem Biblioteki. 

 

Strategia będzie podlegała systematycznemu monitorowaniu. Ważnym miernikiem monitoringu 

będzie stopień realizacji poszczególnych działań, celów szczegółowych i strategicznych w 

określonych ramach czasowych. Postęp w realizacji strategii i jej efektywność, to główne informacje, 

które otrzymamy w trakcie monitorowania. Będziemy na bieżąco analizować wskaźniki, finanse, 

harmonogramy. Pomocne w tym względzie będą przygotowywane raporty, analizy statystyczne, 

opinie. System monitorowania będzie koordynowany przez Zespół Monitorujący, w skład którego 

będą wchodzić członkowie Kolegium Bibliotecznego. Zespół Monitorujący będzie zobowiązany do 

sporządzenia raz w roku i przedstawienia Dyrektorowi Biblioteki raportu o realizacji strategii. Raport 

będzie omawiany podczas dorocznego spotkania pracowników Biblioteki.                                                                                                                                

Do realizacji strategii zostaną wykorzystane środki finansowe: środki własne, dotacje Organizatora, 

środki z projektów, środki organizacji pozarządowych, środki prywatnych inwestorów, firm, zakładów 

pracy, inne potencjalne źródła finansowania. 

Za przebieg i sposób realizacji działań wskazanych w projektach i programach wyznaczonych w 

strategii odpowiedzialni będą pracownicy Biblioteki zajmujący się wdrażaniem strategii w 

określonych obszarach.  

Nadzór nad całością realizowanych projektów i programów sprawować będzie Dyrektor Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją 

projektów i programów sprawować będzie Główna Księgowa  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Łazach. 

Spodziewanym efektem wdrożenia strategii jest poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki. Po 

zakończeniu realizacji strategii Zespół Monitorujący przygotuje raport końcowy w którym dokona 

oceny wpływu wdrożenia strategii na rozwój Biblioteki. Ewaluacja będzie również odpowiedzią 

dotyczącą realizacji misji Biblioteki i wyznaczy kierunki następnej strategii. 
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VIII. Podsumowanie 
 

Biblioteka w Łazach dzięki staraniom i zaangażowaniu dyrektora i pracowników jest  miejscem 

spotkań mieszkańców gminy. W Bibliotece mogą realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, 

podejmować inicjatywy wspólnie z bibliotekarzami i innymi osobami współpracującymi. Biblioteka 

rozszerza zakres swojej działalności, oferuje coraz więcej nowych usług i aktywności. Dzięki 

udziałowi w programach i realizowanym przedsięwzięciom modernizacyjnym: bazy lokalowej, 

wyposażenia, sprzętu komputerowego, narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, Biblioteka staje się 

nowoczesnym centrum informacji i wiedzy dla mieszkańców gminy. Przyczynia się do zmniejszenia 

wykluczenia cyfrowego mieszkańców, daje im możliwości do włączenia się w życie społeczne i 

gospodarcze. 


