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I. Misja 

 

 Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach jest zaspokajanie 

potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz 

uczestniczenie w upowszechnianiu kultury, a także prowadzenie działalności w 

zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych oraz 

informacji, przechowywania i ochrony dóbr narodowej i światowej literatury oraz 

dokumentów, a także popularyzacji czytelnictwa i edukacji kulturalnej. 

 

II. Wizja 

 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach w perspektywie 5 – 

letniej to instytucja nowoczesne, interdyscyplinarna, ponadczasowa i otwarta na 

różnorodność oraz wielokulturowość. Biblioteka to miejsce gdzie mieszkańcy miasta i 

gminy, a także przyjezdni czuja się dobrze, bezpiecznie i „u siebie”. 

 Biblioteka to placówka wielofunkcyjna, która przez promocję czytelnictwa 

zaspokaja szeroko pojęte potrzeby kulturalne i społeczne. Jest nowoczesnym 

ośrodkiem informacji i edukacji, który szanuje swoje dziedzictwo materialne i 

intelektualne, ale też ma realny wpływ i kreuje przyszłość. Biblioteka upowszechnia 

wiedzę o regionie, kształtuje kulturę, współpracuje z instytucjami w kraju i poza jego 

granicami, ułatwia dostęp do nowych technologii, umiejętnie odpowiada na potrzeby 

mieszkańców godząc tradycję z nowoczesnością. To instytucja wielokulturowa 

wykorzystująca swój transgraniczny potencjał. 

 

III. Cele strategiczne w perspektywie wieloletniej 



 

• Wzmocnie roli biblioteki w środowisku lokalnym jako samodzielnej instytucji kultury 

– wzmacnianie i budowanie wielostronnych i trwałych relacji. 

• Wzmocnienie sieci współpracy z instytucjami już współpracującymi oraz 

budowanie sieci współpracy z bibliotekami w kraju i zagranicą. 

• Dostosowywanie oferty wydawniczej i kulturalnej do stale zmieniających się 

potrzeb mieszkańców regionu. 

• Kreowanie wizerunku głuchołaskiej biblioteki poprzez ciągłe podnoszenie jej 

prestiżu i atrakcyjności. 

 

IV. Cele operacyjne w perspektywie okresu realizacji koncepcji 

 

• Reorganizacja biblioteki w związku powstaniem biblioteki jako samodzielna 

instytucja kultury. 

• Integrowanie środowiska lokalnego wokół wydarzeń kulturalnych i społecznych. 

• Stałe zwiększanie dostępu do informacji i wiedzy dla mieszkańców Gminy 

Głuchołazy. 

• Biblioteka dla młodzieży – budowanie oferty dedykowanej tej konkretnej grupie 

wiekowej. 

• Bieżące dostosowywanie usług biblioteki do ciągle zmieniających się realiów życia, 

możliwości technologicznych i potrzeb użytkowników. 

• Rozbudowywanie sieci współpracy. 

• Utrwalanie pozytywnego wizerunku biblioteki. 

• Zwiększanie kompetencji pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Planowane działania 

 

• Reorganizacja biblioteki oraz dostosowanie wszystkich aktów prawnych 

obowiązujących w instytucji do stanu faktycznego. 

• Opracowanie wraz z pracownikami planu rozwoju biblioteki na najbliższe 5 lat. 

• Budowa sieci współpracy krajowej i międzynarodowej. 

• Pogłębianie współpracy z partnerami: przedszkolami, szkołami, organizacjami 

społecznymi. 

• Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz 

przechowywanie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o charakterze 

regionalnym. 

• Reorganizacja i zmiana warunków funkcjonowanie filii bibliotecznych. 

• Organizowanie spotkań autorskich i tematycznych, promocji książek, tworzenie kół 

zainteresowań. 

• Udział w ogólnopolskich akcjach dla bibliotek: Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Mała Książka Wielki Człowiek, 

Odjazdowy Bibliotekarz i wiele innych. 

• Aplikowanie o środki zewnętrzne na organizację działań. 

• Udoskonalanie metod udostępniania zbiorów, zakup wrzutni książek lub 

książkomatu. 

• Budowanie cyfrowego archiwum lokalnego. 

• Zajęcia dla dzieci i rodziców. 

• Budowanie oferty dla młodzieży. 

• Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów. 

• Rozszerzenie oferty kulturalnej dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem 

seniorów. 

• Strona internetowa oraz rozszerzenie dostępu do mediów społecznościowych. 

• Stałe podnoszenie kompetencji bibliotekarzy i nabywanie nowych umiejętności. 

• Sieciowanie: organizowanie spotkań branżowych w celu wymiany doświadczeń 

zawodowych bibliotekarzy. 



• Promocja biblioteki. 

 

VI. Finansowanie działań biblioteki 

 

 Kondycja biblioteki, jej możliwości i rozwój zależne są w głównej mierze od środków 

finansowych jakimi dysponuje. 

 Finansowanie instytucji składa się przede wszystkim z dotacji podmiotowej 

przyznanej przez organizatora oraz z pozyskanych środków pozabudżetowych, 

pochodzących z różnych źródeł i w różnej formie (są to środki pieniężne, dary rzeczowe 

– głównie książki), a także dochodów z własnej działalności i innych wpływów, chociaż ze 

względu na ograniczenia ustawowe stanowią one znikomy procent dochodów biblioteki. 

 Obecnie żadna biblioteka nie może w swojej działalności ograniczać się tylko do 

wypożyczania książek. Zatrzymanie się na takim etapie spowoduje ich kompletną 

stagnację. Nowoczesna biblioteka, a taką niewątpliwie głuchołaska biblioteka jest, to 

instytucja prężnie działająca w rożnych aspektach kultury, aktywnie odpowiadająca na 

zamiany i potrzeby społeczne. Chcąc podołać temu wyzwaniu i pracować na rzecz 

społeczności lokalnej, trzeba poszukiwać sponsorów i środków zewnętrznych. 

 Zespół bibliotekarzy pracujących w głuchołaskiej bibliotece już teraz wyróżnia się 

w regionie swoją kreatywnością i zaangażowaniem. Tak nowoczesna placówka w 

połączeniu z potencjałem pracowników może być przykładem dla całego województwa. 

 Biblioteka już korzysta z programów finansowanych z budżetu państwa, np. Zakup 

nowości wydawniczych. Dostępnych jest też szereg programów instytucji prywatnych, 

fundacji czy stowarzyszeń. 

  Dzięki swojemu transgranicznemu charakterowi i zbudowaniu sieci partnerskiej, 

może aplikować nie tylko o środki krajowe, ale także pochodzące z programów 

operacyjnych euroregionu oraz Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII. Podsumowanie 

 Motywem przewodnim mojej pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Głuchołazach będzie szeroko pojęta współpraca. Poczynając od stworzenia strategi 

współpracy z Centrum Kultury (w strukturach, którego biblioteka funkcjonowała przez 

wile lat), poprzez obecnych partnerów po budowę szerokiej sieci współpracy a 

bibliotekami w Polsce i w Czechach. 

 Nowoczesna biblioteka to miejsce otwarte, przyjazne i wyróżniające się w 

środowisku lokalnym. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest samotną wyspą, ale 

integralną częścią regionu. Dzięki rozbudowanej sieci współpracy na poziomie 

regionalny, krajowym oraz międzynarodowym może pełnić funkcję lidera działań 

kulturalnych i społecznych. 

 Dzisiejsza biblioteka to nie jest już tylko wypożyczalnią czy czytelnią książek, 

biblioteka to ludzie, którzy ją tworzą i z niej korzystają, to miejsce spotkań i integracji. 

Po mimo niekichanie możliwości wypracowywania własnych dochodów, paradoksalnie 

jest miejscem bardzo bogatym. Nie w sensie materialnym lecz kulturo- i 

opiniotwórczym. 

 Biblioteka jest m dla każdego, niezależnie od statusu materialnego czy 

pochodzenia. W obliczu zachodzących zmian historycznych i społecznych jest 

instytucją gdzie mieszkaniec, turysta czy uchodźca wojenny znajdzie wsparcie i ma 

szansę na zwój intelektualny czy przyjemne i twórcze spędzenie czasu wolnego. 

 Biblioteka to miejsce szeroko pojętej wymiany myśli i doświadczeń, to miejcie 

otwarte na cały świat, a jednocześnie bardzo zakorzenione w swojej małej ojczyźnie. 

 Współczesna instytucja kultury musi na bieżąco rozpoznawać i odpowiadać na 

potrzeby użytkowników, dostarczać bogatą i różnorodną ofertę usług, a także szybko 

reagować na zmieniające się społeczne uczestnictwo w kulturze oraz czynniki 



zewnętrzne. Pandemia Covid 19 czy wojna w Ukrainie postawiły przed bibliotekami 

nowe wyzwania. 

 Niezbędne jest działanie biblioteki na dwóch płaszczyznach jednocześnie: nie tylko 

stacjonarnie, ale również on-line. Konieczny jest stały kontakt ze swoimi odbiorcami w 

sieci, aktywne ich słuchanie i reagowanie. Na bieżąco trzeba dostosowywać narzędzia 

pracy i być otwartym na zmiany. 

 

 

 

 

         Joanna Kanin 


