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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach powstała w 1948 roku na mocy Uchwały 

Gminnej Rady Narodowej w Łazach z dnia 28 sierpnia 1948 roku. Jako samorządowa instytucja 

kultury od ponad 70 lat z powodzeniem służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, 

informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i gminy Łazy. 

Organizacja i dotychczasowa działalność 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach działa poprzez sieć placówek 

bibliotecznych: 

1. w mieście – 5 agend: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży, Czytelnia 

ogólna i internetowa, Izba Tradycji, Punkt Informacji Turystycznej; 

2. w gminie – 6 filii bibliotecznych uniwersalnych w miejscowościach:  Niegowonice, Wysoka, 

Chruszczobród, Grabowa, Rokitno Szlacheckie, Ciągowice. 

W instytucji zatrudnionych jest 11 osób – 9 pracowników merytorycznych (w tym 

dyrektor),  pracownik administracji oraz pracownik obsługi. Posiadają oni wymagane 

wykształcenie i tworzą kompetentny, zgrany, cieszący się zaufaniem użytkowników zespół, 

który współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami. 

Oferta Biblioteki w Łazach dostępna jest dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy. 

Instytucja poprzez różne formy pracy prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 

prezentując to, co najciekawsze w polskiej kulturze i sztuce oraz wypracowuje działania 

mające za zadanie rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców. Działania 

pracowników mają również na celu kształtowanie w mieszkańcach nawyku korzystania 

z oferty kulturalnej i wyzwalanie różnorodnych form aktywności kulturalnej, by Biblioteka 

stanowiła ważne ogniwo w przekazywaniu wartości kultury lokalnej, regionalnej, narodowej 

i uniwersalnej. Korzystanie z bibliotecznych zasobów jest bezpłatne. 

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach realizuje podstawowe zadania 

wynikające z ustawy o bibliotekach, gromadząc, opracowując i udostępniając zbiory. Jej 

księgozbiór to 83933 woluminy (stan na dzień 31.12.2020 r.). Odwiedzający Bibliotekę mogą 

także wypożyczyć 391 tytułów audiobooków i korzystać z 2046 tytułów książek w wersji 

elektronicznej udostępnianych w ramach Konsorcjum IBUK Libra – największej w Polsce 

czytelni on-line oraz eksplorować zasoby Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i Otwartego 

Systemu Archiwizacji (udostępniono 1710 zdigitalizowanych materiałów dot. gminy: fotografii 

i dokumentów). W ciągu 2020 roku Biblioteka zarejestrowała 2957 czytelników,  bibliotekarze 

wypożyczyli czytelnikom 82800 woluminów. 



  Stały kalendarz działań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach obejmuje m.in.: 

 Prezentacje Biblioteczne, 

 rajd Odjazdowy Bibliotekarz, 

 spotkania cykliczne: Dyskusyjnego Klubu Książki, Znane i nieznane losy bliskich, Spotkania 

ze sztuką X muzy, 

 udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach promujących czytelnictwo: Cała Polska Czyta 

Dzieciom (głośne czytania w przedszkolach), Mała Książka – Wielki Człowiek, Narodowe 

Czytanie, 

 posiadające wieloletnią tradycję konkursy organizowane przez instytucję: Turniej Wiedzy 

o Książce i Bibliotece oraz miejsko-gminny konkurs czytelniczy Wszystkie dzieci pięknie 

czytają, 

 projekty Ferie w Bibliotece oraz Wakacje w Bibliotece, 

 działania z zakresu nowych technologii: szkolenia i warsztaty obsługi komputera dla 

seniorów, warsztaty kodowania z wykorzystaniem robotów Photon, zajęcia dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci, 

 działania promujące ludzi kultury oraz lokalnych twórców: organizację wystaw, warsztatów 

i spotkań autorskich, 

 organizację różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych, 

 opracowywanie lekcji żywej historii w ramach edukacji regionalnej. 

Biblioteka prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, gdzie udziela się informacji 

turystyczno-rekreacyjnych, informacji o imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz 

kulturalnych. W punkcie można zakupić mapy, informatory, pocztówki. 

Instytucja prowadzi również działalność dokumentacyjną: gromadzimy dokumenty 

życia społecznego, materiały na temat historii i spraw bieżących gminy, powiatu i regionu. 

w ramach działań dokumentacyjnych prowadzimy Izbę Tradycji, współtworzymy Cyfrowe 

Archiwum Tradycji Lokalnej w ramach Otwartego Systemu Archiwizacji. 

Zapewniamy mieszkańcom miasta i gminy bezpłatny dostęp do Internetu i oferujemy 

usługę Książka na telefon mającą na celu dostarczenie książek osobom starszym, chorym, 

z niepełnosprawnością ruchową, zamieszkałym na terenie Łaz oraz prowadzimy akcję 

bookcrossingową Książki podróżniczki (regały z książkami znajdują się w Parku Wodnym Jura, 

na dworcu kolejowym, w przychodniach Promed i Medicus). Dorobek wydawniczy Biblioteki 

to 27 pozycji książkowych.  

W rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej na najlepiej prowadzone przez 

samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2020 roku Biblioteka w Łazach wśród 

835 zgłoszonych instytucji zajęła 92 miejsce, co w gronie bibliotek województwa śląskiego 

stanowiło 10 miejsce, w gronie bibliotek powiatu – 1 miejsce. 

 
 



Sytuacja i otoczenie 
 

Tabela 1: Diagnoza sytuacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

DIAGNOZA SYTUACJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ŁAZACH 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 lokalizacja w centrum miasta oraz dobrze 
rozwinięta sieć placówek w obrębie gminy 

 wykształcona i dobrze skomunikowana 
kadra 

 stale aktualizowane, dostosowane do 
potrzeb czytelników zbiory z ofertą 
audiobooków 

 gromadzona baza zbiorów regionalnych 

 profesjonalna obsługa czytelnika 

 wolny dostęp do półek  

 oferta czytelni on-line IBUK libra 

 szeroka oferta kulturalna dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców o różnych 
zainteresowaniach 

 komputerowe udostępnianie zbiorów 
w Łazach 

 dobra współpraca z instytucjami 
i organizacjami społecznymi 

 pozytywny wizerunek Biblioteki 
w środowisku  

 

 warunki lokalowe (mała powierzchnia 
lokalowa) 

 brak powierzchni magazynowej 

 niedostosowana infrastruktura dla osób 
z niepełnosprawnościami  

 niedobór kadry merytorycznej 

 częściowo przestarzały sprzęt komputerowy 
i reprograficzny  

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach jest jednym z liderów kultury w gminie. 

Opisana diagnoza ukazuje ją jako instytucję stabilną i profesjonalną, nastawioną na rozwój 

oraz współpracę. Korzystna lokalizacja (w centrum, obok najczęściej odwiedzanych przez 

mieszkańców miejsc) rekompensuje kameralne przestrzenie, jakimi dysponuje instytucja. 

Wykwalifikowana kadra Biblioteki wykazująca dbałość o zachowanie wysokich standardów 

działania i troskę o jakość proponowanych usług przyczynia się do budowania silnej pozycji 

instytucji w środowisku lokalnym i kręgu wiernych, wspierających czytelników. Kreatywność 

i dobra organizacja pracowników umożliwia prowadzenie wielu działań nawet przy 

ograniczonym zasobie kadrowym w stosunku do rozwijającej się stale oferty. Prowadzona 

polityka gromadzenia zbiorów determinowana potrzebami czytelniczymi pozwala natomiast 

budować księgozbiór odpowiadający różnym gustom i zainteresowaniom, a przez to 

atrakcyjność Biblioteki w jej podstawowym zadaniu – promowaniu literatury i czytelnictwa. 

Także lokalne środowisko kultury i edukacji stanowi mocną stronę – jest przestrzenią 

współpracy, nie konkurencji. Każdy podmiot ma tu do wypełnienia swoją rolę na rzecz dobra 

lokalnej społeczności, charakterystyczną dla jego profilu działalności. Wspólne działania 



podejmowane na rzecz aktywizacji i integracji społecznej  umożliwiają organizację wydarzeń 

o większym zasięgu.  

Wizja i misja 

Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach na lata 2014-2020 

określiła następującą misję i wizję instytucji: 

 WIZJA: Biblioteka przyjazna dla otoczenia, najlepszym miejscem do odpoczynku, 

samorealizacji oraz edukacji przez całe życie; 

 MISJA: Biblioteka miejscem aktywizacji intelektualnej i kulturalnej środowiska lokalnego. 

  Starania dyrektora oraz pracowników koncentrowały i koncentrują się wokół 

kreowania 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 oraz gdzie buduje 

się przywiązanie do Małej Ojczyzny i świadomość dziedzictwa kulturowego. 

  Planuję kontynuowanie wyżej wymienionych zabiegów, wskazując jako kierunek dążeń 

możliwość mówienia, iż Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach to nie tylko miejsce, ale 

centrum aktywizacji intelektualnej i kulturalnej środowiska lokalnego. Moim założeniem 

programowym jest urzeczywistnianie i pielęgnowanie w Bibliotece w Łazach koncepcji 

„trzeciego miejsca” – przestrzeni pośredniej między sformalizowaną i komercyjną sferą pracy 

a bezpieczną intymnością domu. Biblioteki funkcjonują według zasad rynku, ale mają misję 

publiczną, przez co robią wiele rzeczy, którym nie przyświeca główna rynkowa zasada – zysk. 

Oprócz świadczenia typowych usług (gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych) 

Biblioteka w Łazach oferuje wachlarz aktywności i możliwości działań oraz rozwoju. Swoboda 

komunikacji i spotykania się będąca filarem koncepcji „trzeciego miejsca” umożliwia 

budowanie przestrzeni integracji oraz dbałość o szczególną wartość – kontakt międzyludzki 

i możliwość wymiany myśli. Jest według mnie elementem, który bezwarunkowo należy 

otoczyć szczególną troską, by mówić o skutecznie działającej, nowoczesnej instytucji kultury, 

która dba o nowe technologie, nie tylko by dostosować się do rynkowych wymagań i zastanej 

rzeczywistości, ale także po to, by skutecznie łączyć nowinki z tradycją, kreować nowe 

potrzeby w sferze kultury i sztuki. Nowoczesna Biblioteka to ta, w której osią planów jest 

odbiorca działań i jego potrzeby, która jest propagatorem kultury, budzącym zainteresowanie 

i odpowiadającym na oczekiwania. 

Nowe zadania 

Mając na uwadze fakt, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach nieustannie 

pracuje nad rozszerzaniem zakresu swojej działalności, oferując coraz więcej nowych usług 

i aktywności, proponuję wzbogacić ofertę o nowe działania: 



1. zainicjowanie rodzinnych warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych – nową usługę dla 

młodych rodziców i dzieci, której do tej pory nie było w ofercie Biblioteki; zakładam, że 

pozwoli ona zyskać nowych małych czytelników, którzy od najmłodszych lat będą kojarzyć 

Bibliotekę ze strefą aktywności i nauki przez zabawę oraz zintegrować grono rodziców, 

zbudować dla nich przyjazne miejsce wymiany doświadczeń; 

2. zainicjowanie tematycznych literackich poranków dla przedszkolaków pn. Książkoszkraby, 

będących rozszerzeniem dotychczasowych działań w ramach akcji Cała Polska Czyta 

Dzieciom, gdzie każdego miesiąca dzieci w przedszkolach gminy spotkają się z innym 

tekstem literackim, na podstawie którego przygotowana zostanie minilekcja dla malucha 

dotycząca postaw, wartości i umiejętności społecznych – działaniem zostaną objęte filie 

biblioteczne, które zacieśnią współpracę z lokalnymi przedszkolami; 

3. wprowadzenie w stały kalendarz Biblioteki w Łazach Nocy Bibliotek; 

4. przygotowanie materiału do wydania albumu Gmina Łazy sprzed lat (wydanie uzależnione 

od pozyskania zewnętrznych środków finansowych) – zebrany materiał przyczyni się do 

wzbogacenia zbioru lokalnych archiwaliów, a ewentualne wydanie będzie kolejnym 

elementem księgozbioru regionalnego, który będzie skarbnicą wiedzy o dawnym wyglądzie 

gminy i życiu jej mieszkańców; 

5. promowanie idei wolontariatu młodzieży szkolnej – aktywność pozwoli budować grono 

młodych przyjaciół Biblioteki zaangażowanych w działania społeczne na rzecz mieszkańców 

gminy; 

6. zainicjowanie powstania Klubu K – w Bibliotece od lat funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki, 

jest tu także miejsce dla spotkań innych grup zainteresowań; proponuję zapoczątkować 

spotkania kreatywne dla kobiet z twórczymi zajęciami i możliwością nauki poprzez 

wymianę wiedzy. 

Program działania 

Wokół Biblioteki XXI wieku zachodzą ciągłe zmiany, co niejako wymusza otwartość na 

nowe cele i idee, a także zachęca do przyzwalania na próby i eksperymenty. w związku 

z powyższym głównym założeniem proponowanego przeze mnie programu działania 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach jest dbałość o stały rozwój i otwartość na 

innowacje. 

Wśród zadań priorytetowych na lata 2021-2024 wskazuję: 

 opracowanie Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach na lata 2021-

2026; 

 dążenie do komputeryzacji filii bibliotecznych wzorem Centrali; 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność z różnego rodzaju programów 

grantowych; 

 wdrażanie nowych elementów oferty (rodzinne warsztaty edukacyjne, zainicjowanie 

powstania Klubu K, tematyczne literackie poranki Książkoszkraby, przygotowanie materiału 

do publikacji albumu Gmina Łazy sprzed laty); 



 podnoszenie kwalifikacji pracowników; 

 kontynuację realizacji dotychczasowych celów i zadań Biblioteki. 

W działalności Biblioteki w Łazach promowane będą nowe działania i technologie 

pozwalające lepiej komunikować się z obecnymi i przyszłymi użytkownikami, doskonalenie 

kadry w różnych kierunkach oraz współpraca lokalna – tak jak pracownicy instytucji są 

zgranym zespołem, tak Biblioteka ma tworzyć zgrany zespół z miejscowymi instytucjami, 

mieszkańcami i użytkownikami. Nadrzędnym celem będzie budowanie takiej oferty 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, aby utrzymać wskaźnik czytelnictwa na dotychczasowym 

poziomie przy ogólnopolskiej tendencji spadkowej w ostatnich latach i poszerzyć grono 

odbiorców oferty instytucji. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach działa w następujących obszarach: nowe 

technologie, wspieranie aktywności intelektualnej i kulturalnej mieszkańców, partnerstwo 

społeczne, historia i tożsamość oraz wizerunek. 

 

 

Tabela 2: Obszary działań i rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

OBSZARY DZIAŁAŃ I ROZWOJU BIBLIOTEKI – CELE I DZIAŁANIA 

NOWE TECHNOLOGIE 
Cel  Działanie Rezultat 

Zwiększenie 
dostępu do 
nowych 
technologii  

- prowadzenie warsztatów poszerzających 
kompetencje cyfrowe dla użytkowników (kursy 
i warsztaty obsługi komputera dla seniorów, 
warsztaty kodowania, dot. bezpieczeństwa 
w sieci i skutecznego wyszukiwania informacji 
dla dzieci i młodzieży)  

- podnoszenie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 
- zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu 
- samodzielność 
użytkowników biblioteki 
w trafnym wyszukiwaniu 
potrzebnych informacji 

- dalsze zapewnianie mieszkańcom darmowego 
dostępu do Internetu 

- aktualizacja i dostosowanie do nowych 
wymagań strony internetowej Biblioteki 

- większe grono odbiorców 
informacji 

- szkolenia kadry w zakresie nowych technologii - rozwój zawodowy 
pracowników 

Rozbudowa 
infrastruktury 
nowych 
technologii 

- doposażenie zbiorów bibliotecznych 
w multimedia (sukcesywne poszerzanie bazy 
audiobooków) 

- udostępnianie treści 
kultury mieszkańcom 

- w miarę możliwości finansowych wymiana, 
doposażenie i aktualizacja sprzętu oraz 
oprogramowania 

- usprawnienie pracy 

Informatyzacja 
procesów 
bibliotecznych 

- prace nad tworzeniem katalogu 
komputerowego księgozbioru i wdrożeniem 
elektronicznego systemu bibliotecznego w filiach 
bibliotecznych 
 

- dostęp do katalogu 
biblioteki 
- usprawnienie rezerwacji 
oraz zamówień książek 



WSPIERANIE AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KULTURALNEJ 

MIESZKAŃCÓW 
Cel  Działanie Rezultat 

Zwiększenie 
dostępu 
mieszkańców 
do kultury 
i wiedzy 
 

- systematyczne doposażanie zbiorów zgodnie 
z profilem użytkownika (zakłada się zwiększenie 
corocznych funduszy na zakup o 5% w miarę 
możliwości finansowych) 

- atrakcyjny księgozbiór 
bogaty w nowości  
- spełnianie oczekiwań 
czytelników i kształtowanie 
gustów czytelniczych 
- zaspokajanie potrzeb 
edukacyjnych mieszkańców  
- utrzymanie poziomu 
aktywnych czytelników 

- popularyzacja wśród czytelników stron i portali 
z dostępem do darmowego księgozbioru   

- wyrównywanie szans 
edukacyjnych 
- upowszechnianie różnych 
sposobów czytania 

- wdrożenie cyfrowej wypożyczalni książek 
Academica 

- kontynuacja usługi Książka na telefon  - ułatwienie dostępu do 
książki 

- organizacja kiermaszów książek - popularyzacja czytelnictwa 

- kontynuacja działalności z zakresie informacji 
turystycznej i regionalnej w Punkcie Informacji 
Turystycznej 

- promowanie aktywności 
i gminy 

Wzmocnienie 
atrakcyjności 
oferty 
kulturalno-
edukacyjnej 

- dostosowywanie oferty bibliotecznej do 
zgłaszanych przez użytkowników potrzeb 

- zgodność podejmowanych 
działań z potrzebami 
środowiska 

- kontynuacja działań kulturalnych 
i edukacyjnych dedykowanych różnym 
odbiorcom i grupom wiekowym (udziału 
w ogólnopolskich akcjach promocji czytelnictwa, 
organizacji spotkań autorskich, wystaw, 
warsztatów edukacyjnych oraz realizacji działań 
ze stałego kalendarza itp.) 

- spędzanie wolnego czasu 
połączone z poznawaniem 
twórczości ludzi kultury 
- zainteresowanie ofertą 
biblioteki 

- zainicjowanie oferty skierowanej do dzieci 
w wieku 0-6 lat: rodzinnych warsztatów 
edukacyjnych i literackich poranków dla 
przedszkolaków 

- wdrażanie dzieci do 
uczestnictwa w kulturze  
- wzrost poziomu edukacji 
czytelniczej dzieci 
- zachęcanie do rodzinnego 
czytania i działania 
- pozyskanie nowych 
czytelników  

- wdrażanie nowych elementów oferty 
kreujących potrzeby kulturalne społeczności 
lokalnej 

- pozyskiwanie nowych 
odbiorców, którzy w dalszej 
perspektywie mogą stać się 
stałymi użytkownikami 

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na 
organizację zadań z zakresu promocji literatury 
i szeroko rozumianą działalność kulturalną 

- poszerzenie oferty zajęć 
i aktywności dedykowanych 
mieszkańcom gminy 

Ułatwienie 
dostępu do 
informacji 

- udostępnianie broszur i ulotek informacyjnych - szansa na powiększenie 
grona odbiorców działań 
Biblioteki 

- zamieszczanie informacji o działaniach 
i wydarzeniach w lokalnej prasie 



o kulturze 
lokalnej 

- dostosowywanie godzin otwarcia Biblioteki do 
potrzeb użytkowników 
 

PARTNERSTWO SPOŁECZNE 
Cel  Działanie Rezultat 

Nawiązywanie 
wielostronnych 
relacji Biblioteki 
ze 
środowiskiem 
lokalnym 

- wspieranie lokalnych liderów i animatorów 
kultury 

- wzrost widoczności na 
mapie kulturalnej gminy 
- aktywizowanie 
społeczności lokalnej do 
działania na rzecz 
budowania dobra 
wspólnego  

- kontynuowanie współpracy z instytucjami 
i organizacjami działającymi w sferze kultury 
i oświaty owocujące wspólnymi działaniami 
i przedsięwzięciami 

- pozyskanie nowych partnerów 

Zwiększenie 
zaangażowania 
w życie 
kulturalne 
lokalnych grup 
 

- uaktywnienie wolontariatu (np. w zakresie 
wsparcia organizacji imprez) 

- zaangażowanie społeczne 
młodzieży 

- rozwój działań edukacyjnych na zasadzie 
lokalnej wymiany wiedzy 

- integracja społeczności 
lokalnej 

HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ 
Cel  Działanie Rezultat 

Zachowanie 
i pielęgnacja 
regionalnego 
dziedzictwa 
kulturowego 

- pozyskiwanie materiałów regionalnych 
(dokumentów, fotografii, relacji, eksponatów 
zasilających Izbę Tradycji)  

- ocalenie archiwaliów 

- digitalizacja zbiorów i wzbogacanie 
ogólnopolskich zasobów archiwalnych 

- poszerzenie bazy 
ogólnopolskich cyfrowych 
zasobów archiwalnych 
- dostęp do dokumentów 
cyfrowych związanych 
z gminą Łazy 
- promocja gminy 

- uzupełnianie zasobów sprzętu 
umożliwiającego digitalizację i cyfryzację 
zbiorów w miarę możliwości finansowych 
 

- kontynuowanie i wzbogacanie oferty działań 
w zakresie edukacji historycznej i regionalnej 

- budowanie poczucia 
tożsamości społeczności 
lokalnej  
- upowszechnianie wiedzy 
o historii regionu  

- organizowanie inicjatyw mających przyczynić 
się do wzbogacenia zbiorów i wiedzy 
historycznej o gminie 

Rozwijanie 
i wzmacnianie 
współpracy 
z historykami, 
pasjonatami 
historii, 
stowarzyszeniami 
i instytucjami 
zajmującymi się 
działalnością 
związaną 
z ochroną 
dziedzictwa 

- upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy 
z zakresu dziedzictwa kulturowego gminy 
 

- kształtowanie lokalnego 
patriotyzmu 

- organizacja wystaw, spotkań autorskich, 
prezentacja dorobku i umiejętności twórców 
lokalnych 

- promowanie twórczości 
i pasji mieszkańców gminy 

- przygotowywanie ekspozycji tematycznych 
w Izbie Tradycji  

- uatrakcyjnienie oferty 
edukacji regionalnej 

- kontynuowanie współpracy z historykami 
i lokalnymi pasjonatami historii 

- stała współpraca lokalna 

- pozyskiwanie mieszkańców do współpracy 
z Izbą Tradycji, wspierających przygotowania 
do wydania publikacji albumowej dot. 
lokalnego dziedzictwa kulturowego  
 

- materiał do publikacji  



WIZERUNEK 
Cel  Działanie Rezultat 

Wzmacnianie 
atrakcyjności 
Biblioteki 
w środowisku 
lokalnym 
i ponadlokalnym 

- wykorzystanie nowych technologii i Internetu 
w promocji i kontakcie z czytelnikami 
(prowadzenie strony internetowej i Fanpage’a 
Biblioteki na Facebooku)  

- budowa grona przyjaciół 
Biblioteki 

- podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy - wzrost kompetencji 
pracowników pozwalający 
dostosować się do nowych 
wyzwań i oczekiwań 
użytkowników  
- wykorzystanie pasji 
bibliotekarzy w kreowaniu 
oferty Biblioteki 

- kształtowanie wizerunku przez współpracę 
z grupami nieformalnymi, organizacjami 
pozarządowymi i budowanie relacji z aktualnymi 
oraz potencjalnymi użytkownikami 

- integracja środowiska 

- wdrażanie innowacyjnych metod pracy 
z użytkownikami i elementów oferty kulturalnej  

- postrzeganie placówek 
bibliotecznych jako miejsca 
nowoczesnego, z ciekawymi 
działaniami 

- prowadzenie imprez plenerowych, gdzie 
Biblioteka wychodzi poza swoje mury 

- prowadzenie działań informacyjnych 
i współpraca z lokalnymi mediami 

- promocja usług 
świadczonych przez 
Bibliotekę 

- podejmowanie działań związanych 
z zapewnieniem odpowiedniego standardu lokali 
Biblioteki związanego z poprawą dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami w miarę 
możliwości finansowych  
 

- poprawa infrastruktury 
Biblioteki 

 

Przedstawiony program działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach na lata 

2021-2024 nie jest zamkniętym katalogiem celów i działań. Wskazuje ich kierunek, który 

będzie na bieżąco dostosowywany do oczekiwań odbiorców i zmieniającej się roli instytucji.  

Źródłem finansowania działalności Biblioteki w Łazach jest dotacja z budżetu Gminy Łazy oraz 

środki uzyskane z przychodów własnych i innych źródeł. W latach 2021-2024 Biblioteka 

planuje aktywnie pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł by realizować założone cele. 

Stopień ich realizacji będzie determinowany stabilnością dotacji podmiotowej otrzymywanej 

od Organizatora oraz skutecznością pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w perspektywie 2024 to instytucja umiejętnie 

godząca tradycję z nowoczesnością, dbająca o lokalne dziedzictwo kulturowe, z dobrze 

zaprojektowaną ofertą i wykwalifikowanym zespołem gwarantującym usługi informacyjne, 

edukacyjne i kulturalne na wysokim poziomie, w której docenia się tradycyjne formy kontaktu 

z literaturą wśród technologii. 

Bogusława Serzysko 


