
7 
 

Załącznik nr 2 
do umowy z dnia 30 czerwca 2022r. 

 
PROGRAM DZIAŁANIA 

INSTYTUCJI 
 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ 

W ŚWIEBODZICACH 
 

W LATACH 2022-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SPIS TREŚCI: 

 

 

 

1. WPROWADZENIE, s.3                                                                                                                        

2. MISJA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH, s. 5 
 

3. WIZJA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ 
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH, s. 5 
 

4. OFERTA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ  
         BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH, s. 5 
 

5. PLANOWANE DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY- 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
ŚWIEBODZICACH, s. 7 
 

6. FINANSE INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH, s. 8 
 

7. PODSUMOWANIE, s. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. WPROWDZENIE 

 

Biblioteka jest Samorządową Instytucją Kultury, posiadającą osobowość prawną, zarządzaną 

przez Dyrektora i prowadzącą własną Księgowość.  

Głównym źródłem finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Świebodzicach jest dotacja podmiotowa od Organizatora. Organizatorem Biblioteki jest 

Burmistrz Miasta Świebodzice.   

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach  

(https://mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com) rozpoczęła swoją działalność w październiku 

1948 r. Siedzibą biblioteki głównej jest ul. Świdnicka 15, natomiast Oddział Dziecięcy z 

przyczyn lokalowych umiejscowiony jest w innym budynku.(Wolności 23) 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach posiada książki z literatury pięknej polskiej i 

obcej; literaturę dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa popularno-naukowe z wszystkich 

dziedzin wiedzy oraz  czasopisma z różnych dziedzin. Oferuje też dostęp do bazy książek 

elektronicznych (LEGIMI i IBUK ) oraz audiobooków. Zainteresowanym daje możliwość 

skorzystania ze zbioru regionalnego - publikacji tematycznie związanych z terenem 

Świebodzic i powiatu świdnickiego oraz okolic Dolnego Śląska.  

W bibliotece organizowane są liczne spotkania autorskie, spotkania klubowiczów 

Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje edukacji regionalnej, wykłady, przedstawienia teatralne, 

konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, imprezy biblioteczne, wystawy. 

 

Do szczegółowego zakresu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach 

należy:  

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym  

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i 

młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.  

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.  

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania Kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i 

kulturalnych społeczeństwa.  

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej zakresie Kultury. 
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Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach należy:  

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez naukę.  

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr Kultury.  

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką.  

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego.  

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

społeczności lokalnej.  

6. Propagowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.  

7. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.  

8. Promowanie indywidualnej aktywności kulturalnej.  

9. Organizacja imprez kulturalnych.  
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2. MISJA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
ŚWIEBODZICACH 

 

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach jest wspieranie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i 

edukacyjnych lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie czytelnictwa, a także 

zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług, ich popularyzacja oraz podtrzymywanie 

pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz.  

 

3. WIZJA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
ŚWIEBODZICACH 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach chciałaby być nowoczesną i rozwijającą się 

instytucją. Kreatywną, otwartą na potrzeby swojego środowiska i na współpracę z różnymi 

instytucjami.  Tak jak dotychczas powinno to być miejsce spotkań wielu środowisk, 

spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i dostarczania wiedzy oraz miejscem 

poszanowania tradycji i dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. 

Działania Dyrektor będą zmierzały, by działalność biblioteki oprzeć o współpracę z 

lokalnymi instytucjami / MDK, oświatowymi, stowarzyszeniami, związkami, organizacjami 

pozarządowymi/ 

 

4. OFERTA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W ŚWIEBODZICACH 

 

W ramach działalności Statutowej biblioteki MBP będzie realizowała  zadania edukacyjno-

kulturalne w następujących formach: 

A. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym  
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  
 
*zakupy nowości wydawniczych: 
 
- w formie kodeksowej 
-w formie kodów dostępu / LEGIMI, IBUKI/ 
- w formie audiobooków 
 
B. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i 
młodzieży oraz ludzi ze szczególnymi potrzebami.  
 
C. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.  
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D. Popularyzacja książki i czytelnictwa, budowanie społeczeństwa informacyjnego 

umiejącego poszukiwać rzetelnych informacji na dany temat poprzez: 
 

a. Lekcje biblioteczne dla szkół, przedszkoli, żłobków o zróżnicowanej tematyce np. 
przysposobienie czytelnicze, programowanie itp. 
 
b. Spotkania czytelnicze: 
 
-autorskie 
-z ciekawymi ludźmi 
-dotyczące regionu 
 
c. Obchody ważnych dni dla Książki 
 
-Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
-Bookcrossing czyli „ Uwolnij Książkę” 
-Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
-Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
-Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
 

d. Organizację imprez kulturalnych 
 
- Narodowe Czytanie 
-Tydzień Bibliotek 
-Noc Bibliotek 
 
e. Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki /biblioteka dla dorosłych i Oddział Dziecięcy 
MBP/  
 

f. Udział w projektach edukacyjnych i kulturalnych 
 
-„Mała Książka-Wielki Człowiek” 
-„Sieć na Kulturę” 
-„Cztery żywioły w kalendarzu zamknięte” 
-„Żonkile” 
-„Wypożyczalnia odtwarzaczy Cyfrowej Książki Mówionej dla osób niewidomych i słabo 
widzących- CZYTAK 4” 
 

g. Udział w organizacji wakacji i ferii 
 
-przedstawienia teatralne 
-teatrzyk Kamishibai 
-„wakacje pod lipą” 
 
h. Organizację Wystaw w witrynach okiennych biblioteki promujące wydarzenia odbywające 
się w bibliotekach oraz okolicznościowe święta, a także zbiory biblioteczne 
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i. Organizacja wyjazdów na Wydarzenia Kulturalne w regionie pod hasłem: „Kultura zaczyna 
się od biblioteki” 
 
j. Działalność pod hasłem „ Biblioteka Przyjazna Seniorom” 
 
-podstawy obsługi komputera 
-„książka na telefon” 
-zakup książek z serii DUŻE LITERY 
 
h. Projekcje filmowe 

i. Konkursy 

-recytatorskie 
-plastyczne 
-na największego pożeracza książek 

j. Plebiscyty 

-najpopopularniejszy autor 
-najpoczytniejsza książka 
 

h. Utworzenie pracowni multimedialnej z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz płatnymi 
usługami ksero, skanu i wydruku dla użytkowników biblioteki 
 

 

5. PLANOWANE DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH W CELU REALIZACJI 
MISJI, WIZJI ORAZ PRZEDSTAWIONEJ OFERTY. 

 
Łącząc misję biblioteki z wizją, celem głównym działań Dyrektor w okresie powołania 

będzie: 

POPRAWA INFRASTRUKTURY BIBLIOTEKI 

 

1. Kompletne dostosowanie instytucji kultury do USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz modernizacja biblioteki 

dla dorosłych i Oddziału Dziecięcego. 

 

2. Doposażenie biblioteki dla dorosłych oraz Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Świebodzicach. 

 

Ad. 1:  

-modernizacja lokali bibliotecznych, w szczególności w zakresie dostępności usług dla ludzi o 

specjalnych potrzebach poprzez zniwelowanie barier dostępności architektonicznej, 
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komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, a także przearanżowanie dotychczasowych 

pomieszczeń w celu stworzenia nowych przestrzeni do działań edukacyjno-kulturalnych, oraz 

zmodernizowanie przestarzałej i niefunkcjonalnej oraz niespełniającej przepisów bhp bazy 

materialnej biblioteki Oddziału Dziecięcego / wymiana instalacji elektrycznych, poprawa 

łącza internetowego co przyczyni się do podniesienia standardu oferowanych usług/.      

–  500.000,00 zł. 

 

Ad. 2: 

Zakup nowego wyposażenia w szczególności: 

sprzętu elektronicznego i multimedialnego, fotograficznego, zakup mini sceny, a także 

funkcjonalnego wyposażenia wnętrz (szafy, stoliki, krzesła, sofy, pufy) – 160.000,00 zł. 

 

6. FINANSE INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W ŚWIEBODZICACH 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach swą działalność prowadzi w oparciu o 

 Dotację podmiotową 

 Dotacje celowe 

 Przychody wynikające z prowadzonych usług / ksero, wydruk. skan/. 

Głównym zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działalności kulturalnej, ale jako 

Dyrektor zamierzam pozyskiwać pozabudżetowe źródła finansowania w postaci grantów, 

środków ministerialnych i unijnych. 

 

7. PODSUMOWANIE  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w przedstawionym planie działania na lata 

2022-2027 ma na celu rozwój placówki, a także uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-

kulturalnej dla mieszkańców Gminy Świebodzice dla każdej z grup wiekowych. Oparta 

jest ona na przeprowadzonej diagnozie obserwacyjnej wśród dotychczasowych 

użytkowników instytucji. Zmierza do stałego rozwoju biblioteki poprzez zwiększenie 

liczby użytkowników, zwiększenie liczby odbiorców wydarzeń bibliotecznych, a także do 

dostarczenia szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, literackiej, informacyjnej i 

multimedialnej dla jak najszerszego grona mieszkańców. Innowacyjnym elementem jest 

pozyskanie osób do tej pory wykluczonych, o których mowa w tzw. „ Ustawie o 
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dostępności” ze względu na niewystarczającą ofertę wynikającą z deficytów placówki, a 

także rozszerzenie działalności Oddziału Dziecięcego dla Rodziców i Dzieci, które nie są 

poddane z rozmaitych przyczyn edukacji przedszkolnej. 

Skonstruowana oferta uwzględniająca wszystkie grupy wiekowe potencjalnych 

użytkowników to szansa na skuteczne dotarcie do odbiorców i włączenie ich w tworzenie 

lokalnej rzeczywistości, a także odpowiedzialne zbudowanie społeczeństwa 

informacyjnego umiejącego poszukiwać rzetelnych informacji. 
 

BEATA WICIAK BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 
PAWEŁ OZGA 

………………………………. 
Dyrektor 

………………………………. 
Organizator 

 


