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1. WSTĘP  
 

STRATEGIA to wizja i sposób działania, który służy do realizacji procesu zmian z sytuacji zastanej na 

projektowaną. 

Sformułowanie Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania wysokiej jakości usług kulturalnych, adresowanych               

do jej użytkowników. Znajomość założeń strategicznych stanowi ponadto ważny element 

motywacyjny dla personelu instytucji celem ich realizacji. 

Celem Strategii jest wskazanie kierunków rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej,  który umożliwi: 

• efektywne zarządzanie środkami publicznymi, 

• realizację misji instytucji, 

• podniesienie standardu życia mieszkańców miasta Przasnysz.  

 Realizacja powyższych zagadnień odbywać się będzie na polu wyodrębnionych strategicznych 

obszarów pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj.:  

1. Kultura 

2. Edukacja i wiedza 

3. Wspieranie rozwoju społecznego 

4. Infrastruktura biblioteki. 

Prezentowany dokument jest zgodny z polityką horyzontalną Unii Europejskiej wnosząc pozytywny 

wkład w politykę równych szans, tworzenie stabilnych miejsc pracy w kulturze oraz tworzenie  

i rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Przedstawiona Strategia komplementarna jest z Narodowym Planem Rozwoju oraz z Narodową 

Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020.   

Dokument niniejszy wpisuje się w: 

 Strategię rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030 w szczególności w obszar 

działań: Kultura i dziedzictwo, cel rozwojowy: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i 

poprawy jakości życia; 

 Strategię Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 -  2020, w szczególności cel 

strategiczny: poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Strategię rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2007-2015, w szczególności Cel strategiczny 2:  

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców cel operacyjny 2.1. 

Podniesienie poziomu oraz dostępności usług publicznych, w tym oświaty, kultury, rekreacji  

i sportu, pomocy społecznej. 
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2. WARUNKI WYJŚCIOWE  
 

 

Fot.1  Siedziba biblioteki głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu (parter budynku Urzędu Miasta)1 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu powstała dnia 12 września 1946 

roku. Jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 tj ze zm.); 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  

kulturalnej (Dz.U. z 201r. poz. 406 tj ze zm.); 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. tj z 2013r. poz. 594 ze zm.); 

4. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.  

5. Porozumienia z 02.11.2011r. między Powiatem Przasnyskim a Gminą Miasta Przasnysz  

w zakresie pełnienia zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

                                                          

 

 

                                                           
1 Źródło: zasoby własne MBP 
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2.1. ANALIZA WEWNĘTRZNA  

2.1.1. Zasoby lokalowe 

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie 

miasta Przasnysza i powiatu przasnyskiego. Na mocy porozumienie z 2011 roku między Miastem  

a Powiatem Biblioteka objęła formalnie zasięgiem swojej statutowej działalności teren całego 

powiatu. 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej tworzą 3 jednostki organizacyjne: biblioteka 

główna, Filia nr 1 i Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży. Siedziby poszczególnych placówek mieszczą się  

w następujących punktach na terenie Miasta: 

Tabela 1. Jednostki organizacyjne MBP – dane adresowe 

Jednostka organizacyjna Adres siedziby 

Biblioteka główna ul. J. Kilińskiego 2, Przasnysz 

Filia nr 1 ul. Orlika 27A, Przasnysz 

Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży ul. Św. Wojciecha 3, Przasnysz 

 

Biblioteka główna na mocy Umowy użyczenia zawartej z Miastem Przasnysz zajmuje parter budynku 

Urzędu Miasta (łączna powierzchnia 412,8 m2). W oddzielnych pomieszczeniach znajdują się: 

 Wypożyczalnia ze „Strefą dla malucha”, 

 Czytelnia z „Punktem multimedialnym” 

 Mała sala szkoleniowa na 20 osób, 

 Sala komputerowa z 4 stanowiskami 

 Gabinet dyrektora 

 Gabinet głównej księgowej 

 Pokój socjalny 

 2 WC 

Biblioteka główna dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – znajduje się tu 

podjazd zewnętrzny i podjazdy wewnątrz budynku. 

W Przasnyszu działają dwie Filie Biblioteki: 

• Filia nr 1 działa w lokalu wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej (powierzchnia 79,4 

m2) mieszczącym się w granicach dużego osiedla mieszkaniowego. Lokal nie jest dostępny dla 

osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo niskiego parteru do Filii 

prowadzą schody. 

• Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży na mocy umowy najmu zawartej z Miastem Przasnysz działa w 

lokalu (powierzchnia 112,1 m2) mieszczącym się w na parterze budynku mieszkalnego w 

pobliżu centrum Miasta. Lokal także nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

– mieści się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej  na planie Miasta Przasnysz  

 Warunki lokalowe jednostek organizacyjnych MBP przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 2. Powierzchnia użytkowa jednostek organizacyjnych MBP 

Jednostka organizacyjna Powierzchnia w m2 

Biblioteka główna 412,8 m2 

Filia nr 1 79,4 m2 

Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży 112,1 m2 

SUMA 604,3 m2 

*Opracowanie własne na podstawie statystyki GUS             

Problemy związane z infrastrukturą: 

1. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w Filii dla dzieci – bariery architektoniczne, 

niedostosowane toalety. Skutek: utrudniony dostęp do oferty biblioteki ON i rodziców  

z małymi dziećmi. 

2. Brak możliwości wydzielenia (z powodu małej przestrzeni) stref aktywności dla 

poszczególnych grup wiekowych (maluchów, starszych dzieci, młodzieży, osób dorosłych). 

Skutek: konieczność ograniczenia oferty, brak komfortu korzystania z proponowanych zajęć  

3. Nie ma warunków do organizacji zajęć dla dzieci na świeżym powietrzu. Skutek: szczególnie 

w okresie wakacyjnym oferta biblioteki ogranicza się do zajęć stacjonarnych.  

4. W bibliotece głównej i filii dla dzieci brak sali konferencyjno-widowiskowej. Skutek: 

konieczność wynajmowania sali na organizację imprez i spotkań dla większej (powyżej 20.) 

liczby odbiorców. 
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5. W bibliotece głównej 8 oddzielnych pomieszczeń w budynku przeznaczonym na działalność 

biurową. Skutek: brak odpowiedniego pomieszczenia na aktywności proponowane przez 

osoby dorosłe wymagające uczestnictwa więcej niż 20. osób.  

6. Problemy związane z organizacją pracy: Biblioteka główna wynajmuje parter budynku 

zajmowanego przez Urząd Miasta. Filia dla dzieci i młodzieży mieści się na wysokim parterze 

budynku mieszkalnego: 

 Brak autonomiczności i utrudniona możliwość podejmowania decyzji zarówno  

w sferze administracyjnej, jak i organizacyjnej. Skutek: dostosowywanie godzin 

otwarcia placówek, jak i ich funkcjonowania do wymagań instytucji, w których się 

mieszczą, np. brak zgody wspólnoty mieszkaniowej na budowę podjazdu dla ON  

w filii dla dzieci uniemożliwił wykonanie tej inwestycji. 

 Problem z identyfikacją Biblioteki jako instytucji w środowisku. Skutek: niewiedza 

części mieszkańców o jej istnieniu.  

 

W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna zawarła umowę użyczenia z Miastem Przasnysz na 

użytkowanie budynku mieszczącego się przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 (budynek po starym kinie). 

Lokal o powierzchni użytkowej 530 m2 wymaga przebudowy i dostosowania do potrzeb biblioteki. 

Docelowo planowane jest tu przeniesienie biblioteki głównej i Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży. Na 

koniec roku 2014 opracowano koncepcję wykorzystania lokalu zgodną z potrzebami różnych grup 

społecznych i wiekowych. Złożono także wniosek do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Infrastruktura instytucji kultury” o dofinansowanie przygotowania dokumentacji 

technicznej przebudowy obiektu na potrzeby MBP. Na tym etapie opracowana zostanie niezbędna 

dokumentacja, która posłuży do przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego.  

 

2.1.2. Zasoby ludzkie 

 Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 11 osób. Pracą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 

kieruje dyrektor, 6 osób zatrudnionych jest na stanowiskach bibliotekarskich, 3 osoby na 

stanowiskach pracowników administracji i obsługi, 1 osoba na stanowisku głównego księgowego (1/4 

etatu).  

 W strukturze wykształcenia większość pracowników (64% - 7 osób) posiada wykształcenie wyższe, 

27% (3 osoby) posiada wykształcenie bibliotekarskie zdobyte w studium bibliotekarskim, 9%  

(1 osoba) ma wykształcenie średnie. Kadra pracowników posiada przygotowanie merytoryczne do 

pełnienia obowiązków służbowych na obejmowanych stanowiskach.   

Strukturę wykształcenia pracowników merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej obrazuje 

poniższy wykres. 
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Wykres  1. Struktura wykształcenia pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 

 

*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS.  

2.1.3. Zasoby sprzętowe 

 Baza sprzętu komputerowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zawiera:  

 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,  

 1 serwer, 

 3 laptopy, 

 5 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 9 drukarek, 

 1 drukarka etykiet, 

 1 kserokopiarka. 

Ponadto Biblioteka dysponuje:  

 3 aparatami fotograficznymi, 

 3 projektorami multimedialnymi, 

 2 ekranami przenośnymi, 

 1 zestawem nagłośnieniowym, 

 4 czytnikami kodów, 

 2 telewizorami. 

Użytkownikom Biblioteka udostępnia 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.  

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje plan automatyzacji procesów bibliotecznych, w tym 

elektronicznej obsługi czytelnika, oparty o system biblioteczny MAK+. Według stanu na koniec 2014 - 

do systemu wprowadzono 54,3% całości księgozbioru. 

 Wszystkie placówki świadczą usługi kserograficzne dla użytkowników zewnętrznych.  

W 2014 roku MBP realizowała projekt „Wyposażenie biblioteki głównej MBP w Przasnyszu”  

w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek. Na zakup 

wyższe
64%

studium 
bibliotekarskie

27%

średnie
9%
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wyposażenia biblioteka otrzymała 207000 zł dotacji. Pozwoliło to m.in. na wymianę przestarzałych  

i zniszczonych mebli (regały, meble biurowe), uzupełnienie brakującego sprzętu komputerowego 

(zestawy komputerowe, serwer, czytniki kodów, drukarka etykiet, projektor multimedialny, 

telewizor), aranżację „Strefy malucha” w wypożyczalni. Dzięki realizacji tego zadania biblioteka 

główna zyskała nowy wizerunek i przyjazne wnętrza. Wyposażenie służy użytkownikom biblioteki, 

zarówno w trakcie korzystania z jej zbiorów, jak i podczas realizacji projektów i zajęć wykraczających 

poza standardowe funkcje biblioteki. 

2.1.4. Budżet Biblioteki. Udział środków zewnętrznych. 

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz. Ponadto na realizację zadań wynikających  

z Porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Przasnysz a Powiatem Przasnyskim z 02.11.2011 MBP 

otrzymuje dotację celową przekazywaną Miastu przez Powiat Przasnyski w wysokości rocznie – 

10.000 zł.  

Działalność Biblioteki finansowana jest także z pozyskanych środków zewnętrznych (dotacje, granty, 

„cegiełki”). Niewielką kwotę budżetu stanowią także środki wypracowane przez Bibliotekę (usługi 

kserograficzne, sprzedaż makulatury). 

W 2014 całkowity budżet MBP wynosił 825.010 zł, z czego dotacja Miasta Przasnysz (łącznie z dotacją 

Powiatu Przasnyskiego) to 590.802 zł, pozyskane środki zewnętrzne: 231.540 zł, środki wypracowane 

przez Bibliotekę: 2668 zł. 

Dla porównania w 2013 roku całkowity budżet Biblioteki wynosił: 584.053 zł, z czego dotacja Miasta 

Przasnysz (łącznie z dotacją Powiatu Przasnyskiego) wynosiła: 554.482 zł. Pozyskane środki 

zewnętrze: 26.271 zł, a środki wypracowane przez Bibliotekę: 3.300 zł 

W roku 2012 całkowity budżet Biblioteki wynosił 467.420 zł, z czego dotacja Miasta Przasnysz (łącznie 

z dotacją Powiatu Przasnyskiego) wynosiła: 444.000. Pozyskane środki zewnętrzne: 17.554 zł, środki 

wypracowane przez Bibliotekę: 5.866 zł. 

Wysokość budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu w kolejnych latach obrazuje poniższy 

wykres: 
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Wykres 2. Wysokość budżetu MBP i udział środków zewnętrznych 

 

*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014. 

 

2.1.5. Księgozbiór 

Zakup księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowany jest w oparciu o ustawę                           

o zamówieniach publicznych, a środki na jego uzupełnianie pochodzą z budżetu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej.  

 Biblioteka gromadzi księgozbiór dla wszystkich grup czytelników ze wszystkich dziedzin wiedzy,  

w stopniu zapewniającym czytelnikom dostęp do szerokiego zakresu tematycznego polskiej produkcji 

wydawniczej.  

W 2014 roku na zakup książek, uwzględniając dotację ministerialną, przeznaczono 35.798 zł, dla 

porównania w roku 2013 przeznaczono na ten cel 34.857 zł a w 2012 – 27.263 zł.   

Wysokość nakładów finansowych na zakup pozycji książkowych w kolejnych latach przedstawia 

poniższy wykres.  
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Wykres 3. Wydatki na zakup nowości książkowych 

  

*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014.  

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku powiększył się o 2163 woluminów, w tym: 

1040 pozycji literatury pięknej dla dorosłych, 814 pozycji literatury dziecięcej oraz 309 książek 

popularnonaukowych. Dla porównania: w roku 2013 przybyło 1668 woluminów, w tym 905 pozycji 

literatury pięknej dla dorosłych, 526 pozycji literatury dziecięcej i  237 książek popularnonaukowych. 

W 2012 roku z kolei księgozbiór Biblioteki powiększył się o 1147 woluminy, w tym 641 pozycji 

literatury pięknej dla dorosłych, 285 pozycji literatury dziecięcej oraz 221 książki popularnonaukowe.  

Ilość zakupionych egzemplarzy w obrębie poszczególnych rodzajów literatury w latach 2012-2014 

przedstawia poniższy wykres.  

Wykres 4. Ilość zakupionych egzemplarzy w obrębie poszczególnych rodzajów literatury 

  
*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014.  
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Wskaźnik zakupów książek na 100 mieszkańców miasta za 2014 rok wynosi 11,88. W poprzednich 

latach wyniósł on kolejno: w 2013 – 9,27  a w 2012 – 6,29. 

 Wskaźnik całego księgozbioru dostępnego dla mieszkańców w roku 2014 wyniósł 400,8 woluminy na 

100. W poprzednich latach wyniósł on kolejno: w 2013 – 395,8 woluminów a w 2012 – 482,5 

woluminów. Znaczne różnice w ilości dostępnego księgozbioru w latach 2012-2014 wynikają z faktu 

intensywnych działań związanych z selekcją księgozbioru. W tym okresie pracownicy MBP dokonali 

przeglądu księgozbioru pod względem aktualności poszczególnych pozycji, stanu woluminów  

i przydatności dla czytelników. Dokonano skreślenia z inwentarza woluminów zdezaktualizowanych, 

zniszczonych i zaczytanych.  

2.1.6. Charakterystyka użytkowników 

 Z danych statystycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej wynika, że wzrasta liczba użytkowników 

zasobów bibliotecznych. W 2014 r. przybyło 3172 nowych użytkowników. Dla porównania w roku 

2013 było zarejestrowanych 3147 a w 2012 - 2942 użytkowników. Wzrost liczby użytkowników w 

ostatnich latach obrazuje poniższa tabela: 

Tabela 3. Zarejestrowani użytkownicy 

Rok  Ilość zarejestrowanych 
użytkowników 

2014 3172 

2013 3147 

2012 2942 
*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014.  

W 2014 roku Bibliotekę odwiedziło 28445 osób. Dla porównania w 2013 roku liczba odwiedzających 

wyniosła 29763 a w 2012 31193 osób. Z poniższej tabeli wynika, iż użytkownicy z roku na rok 

odwiedzają Bibliotekę z mniejszą częstotliwością: 

Tabela 4. Ilość odwiedzin 

Rok  Ilość odwiedzin 

2014 28445 

2013 29763 

2012 31193 

*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014.  

 W 2014 roku Biblioteka udostępniła użytkownikom (na miejscu i na zewnątrz) łącznie 50620 

dokumentów. W poprzednich latach dokonano kolejno: w 2013 roku 56077 wypożyczeń a w 2012 

roku 49871 wypożyczeń. Ilość wszystkich wypożyczeń w poszczególnych latach obrazuje poniższa 

tabela.  

 

 



 
Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

13 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej   06-300 Przasnysz   ul. J.Kilińskiego 2  
tel./fax 297564950                   mbp.przasnysz@gmail.com               www.mbpprzasnysz.pl 

 

Tabela 5. Ilość wypożyczeń materiałów bibliotecznych 

Rok Ilość wypożyczeń 

2014 50620 

2013 56077 

2012 49871 
*Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014.  

Wskaźnik wypożyczeń (wszystkich materiałów) w 2014 roku ukształtował się na poziomie 296 pozycji 

na 100 mieszkańców. W ubiegłych latach wskaźnik wypożyczeń wyniósł kolejno: w 2013 roku 326,  

a w 2012 roku 288 pozycji na 100 mieszkańców.   

Największą grupę czytelników Biblioteki w roku 2014 stanowią osoby dorosłe w wieku 25-44 lat (682) 

oraz dzieci do lat 15 (562) a najniższą stanowią osoby powyżej 60 roku życia (286).   

Strukturę wiekową użytkowników za lata 2012-2014 Biblioteki obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 5. Aktywność czytelnicza w poszczególnych grupach wiekowych 

  

 *Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS za lata 2012-2014  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014

do 15 lat 498 556 554

16-19 lat 424 365 346

20-24 lat 325 282 264

25-44 lat 700 649 682

45-60 lat 445 414 441

powyżej 60 lat 225 237 286

do 15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat powyżej 60 lat



Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 

14 
 

2.1.7. MBP jako biblioteka pełniąca zadania biblioteki powiatowej 

Miejska Biblioteka Publiczna od 02.11.2011r. na mocy Porozumienia między Powiatem Przasnyskim  

a Gminą Miasta Przasnysz pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej. Do zadań tych zalicza się  

w szczególności:2 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, 

muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, 

3) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa 

Powiatu Przasnyskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, 

4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 

o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

5) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,  

a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

6) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, 

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne 

zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach, 

8) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 

9) współdziałanie z publiczną biblioteką wojewódzką, szczególnie w zakresie tworzenia  

i rozbudowy Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. 

Na realizację powyższych zadań Powiat Przasnyski przekazuje corocznie dotację celową w wysokości 

10.000 zł. 

Sieć bibliotek działających na terenie powiatu przasnyskiego: 

Przasnysz  
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej 
Biblioteka główna 
Filia  Nr 1 
Filia Nr 2 dla Dzieci 
 
Chorzele  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia dla Dzieci i Młodzieży 
Filia  Duczymin 
Filia Krzynowłoga Wielka 
Filia Krukowo 
Filia Zaręby 

                                                           
2 Zadania określa §1 Porozumienia zawartego w dn. 02.11.2011 pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Gminą 
Miasta Przasnysz w sprawie przyjęcia od Powiatu Przasnyskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej. 
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Czernice Borowe  
Gminna Biblioteka Publiczna 
 
Jednorożec  
Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia Olszewka 
Filia Parciaki 
 
Krasne 
Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia Zielona 
 
Krzynowłoga Mała 
Gminna Biblioteka Publiczna 
 
Bogate 
Gminna Biblioteka Publiczna im. J.Narzymskiego 
Filia Dobrzankowo 
Filia Karwacz 
 
Ogółem: 19 placówek 

2.1.8. Najważniejsze przedsięwzięcia 

Na przestrzeni ostatnich lat oferta kulturalna Biblioteki wzbogaciła się o wiele nowych przedsięwzięć, 

w tym działania związane z czytelnictwem, działania związane z promocją wartościowego 

wykorzystania wolnego czasu przez czytelników Biblioteki, działania promujące przedsięwzięcia 

realizowane przez Bibliotekę w mediach lokalnych oraz Internecie. Najważniejsze z nich realizowane 

w latach 2012-2014 to: 

 Projekt „Ferie w Bibliotece” i „Wakacje w bibliotece” – cykliczne zajęcia organizowane w Filii 

nr 1 i Filii nr 2 podczas ferii i wakacji, 

 „Link do przyszłości” – spotkania dla młodzieży z młodymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces 

zawodowy (2013, 2014), 

 „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy dla mieszkańców miasta promujący czytelnictwo  

i zdrowy styl życia (2013, 2014), 

 Narodowe Czytanie – impreza promująca literaturę: głośne czytanie utworów zaliczanych do 

klasyki polskiej. Impreza plenerowa (2013, 2014), 

 Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania miłośników dobrej literatury (od 

października 2013r.), 

 Projekt „Do startu gotowi! Meta…Praca” – cykl warsztatów dla młodzieży związanych  

z wyborem zawodu (2014r.) w ramach Programu „Rozpracuj to z biblioteką”, 

 Projekt „Cyfrowa sztafeta pokoleń” – kurs komputerowy dla osób 50+ prowadzonych przez 

wolontariuszy: uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dwie edycje 2014r.), 

 Projekt „FunEnglish w bibliotece” – e-learningowy kurs j. angielskiego dla dzieci (2014r.), 
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 Warsztaty plastyczne i warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych (2013,2014r.), 

 Projekt „Cały Przasnysz czyta dzieciom” – cykliczne zajęcia dla dzieci połączone z głośnym 

czytaniem (2012-2014). 

Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała na swoją działalność następujące środki zewnętrzne  

i darowizny: 

Rok 2012 

• Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 15000 zł 

 Sprzedaż „cegiełek” – 2554 zł 

Rok 2013 

 Program „Rozpracuj to z biblioteką” – pozyskanie sprzętu elektronicznego (wraz  

z oprogramowaniem ) na potrzeby Biblioteki o wartości 82000 zł, 

 Program „Orange dla bibliotek” – dotacja na bezpłatny dostęp do internetu we wszystkich 

placówkach Biblioteki – 6209 zł 

 Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 17000 zł 

 Sprzedaż „cegiełek” – 3062 zł 

Rok 2014 

 Projekt „Do startu gotowi. Meta…Praca” w ramach Programu Rozpracuj to z biblioteką – 

4400 zł 

 Program „Orange dla bibliotek” – dotacja w kwocie 3645,8 zł na bezpłatny dostęp do 

internetu 

 Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 14376 zł 

 „Wyposażenie biblioteki głównej MBP w Przasnyszu” – 207000 zł 

 Sprzedaż „cegiełek” – 1385 zł 

 

2.2 ANALIZA ZEWNĘTRZNA  

 

2.2.1. Położenie Miasta Przasnysz 

  
Przasnysz –   to liczące ponad 17 tysięcy mieszkańców miasto położone na północnym Mazowszu nad 

rzeką Węgierką. Oddalone o 106 km od Warszawy, 22 km od Ciechanowa i 56 km od Ostrołęki jest 

miastem, przez które biegnie szlak na pojezierze mazurskie.   

Łączna powierzchnia - 25,16 km2. 
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2.2.2. Instytucje edukacyjne zlokalizowane na terenie Miasta 

 
Na terenie miasta Przasnysz działają dwa miejskie przedszkola i 7 przedszkoli prywatnych. 

Miasto posiada na swoim terenie 2 szkoły podstawowe i 1 Gimnazjum Publiczne. W Przasnyszu działa 

także na prawach szkoły publicznej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca 

Program Rehabilitacji Nasza Szkoła. 

 Na terenie Przasnysza znajdują się 2 publiczne szkoły ponadgimnazjalne:  

 Liceum Ogólnokształcące im. KEN 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Sucharskiego 

oraz Niepubliczne Centrum Kształcenia Edukator i Akademickie Liceum Ogólnokształcące. 

W mieście działa także Zespół Medycznych Szkół Policealnych (szkoła publiczna) i Wydział 

Zamiejscowy Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (uczelnia niepubliczna). 

Biblioteka współpracuje także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną organizując m.in. warsztaty 

dla seniorów. Ważnym wspólnym przedsięwzięciem jest działający od 2014r. w Filii nr 2 

Logopedyczny Punkt Konsultacyjny. 

Ważnym sojusznikiem w działaniach Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Biblioteka Pedagogiczna  

w Ostrołęce Filia w Przasnyszu. 

2.2.3. Instytucje sportowe i kulturalne w Mieście 

 
 Najważniejszym obiektem rekreacji i sportu w Mieście jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na jego 

terenie znajduje się między innymi stadion, kort tenisowy.  

Jednym z ośrodków życia kulturalnego Miasta jest Miejski Dom Kultury. W ramach swojej działalności 

organizuje szereg stałych propozycji rozwijających zdolności artystyczne i kulturalne uczestników, 

m.in. lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia filmowe, plastyczne, taneczne. Działają przy 

nim stałe zespoły i grupy. Od wielu lat Miejski Dom Kultury jest organizatorem okolicznościowych  

i cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnomiejskim i regionalnym. Ponadto w MDK działa 

Kino „Za rogiem”.  

 Kolejnym sojusznikiem Biblioteki w działalności kulturalnej na terenie Miasta jest Muzeum 

Historyczne mające swoją siedzibę w zrewitalizowanym w roku 2013 ratuszu miejskim. 

Podstawowymi zadaniami Muzeum jest gromadzenie zbiorów, ich opracowywanie, przechowywanie 

 i konserwacja. Ponadto Muzeum prowadzi działalność kulturalno-oświatową polegającą na 

wystawiennictwie, organizacji sesji popularnonaukowych, spotkań, odczytów, lekcji muzealnych, 

warsztatów. Gromadzone zbiory obecnie przechowywane są w trzech działach: historyczno-

archeologicznym, dokumentacyjnym i  oświatowym. Muzeum organizuje wystawy z własnych 

zbiorów, jak również sprowadza je z innych muzeów polskich i zagranicznych. Wystawy 

prezentowane są głównie w siedzibie własnej muzeum, ale także poza nią organizowane są wystawy 

okolicznościowe. 
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2.2.4. Instytucje pomocy społecznej 

Ważnym partnerem wspierającym Bibliotekę w jej działaniach jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przasnyszu. We współpracy i wsparciu MOPS w MBP działa i rozwija się idea 

wolontariatu.  

W Przasnyszu działa Środowiskowy Dom Samopomocy stworzony dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi nie wymagającymi leczenia szpitalnego oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

W  mieście działa świetlica socjoterapeutyczna ”Promyk Jutrzenki” prowadzona przez Zgromadzenie 

S.S. Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Jest to świetlica, do której uczęszczają dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym, rodzin dysfunkcyjnych.  

 

2.2.5. Organizacje pozarządowe. Komitety, kluby. 

Na terenie Przasnysza działa wiele grup i organizacji pozarządowych. MBP jest otwarta na wszelkie 

wspólne działania służące pożytkowi mieszkańców. W niniejszym opracowaniu wymieniamy 

wybrane, z którymi nawiązaliśmy lub nawiązujemy współpracę: 

Fundacja Przasnyska, której misją jest  integracja, wspieranie, rozwijanie i promowanie mieszkanek  

i mieszkańców Przasnysza. 

Fundacja SCALAM, której głównym celem jest integracja lokalnego środowiska przy identyfikacji 

występujących w regionie społecznych potrzeb, w szczególności związanych z młodym pokoleniem. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej - popularyzuje wiedzę o przeszłości Przasnysza i okolic 

poprzez inicjowanie prac naukowych z zakresu historii regionu, organizowanie sesji 

popularnonaukowych, wykładów, wystaw, wycieczek, konkursów, upamiętnianie osób zasłużonych 

dla regionu; wspiera środowiska twórcze oraz inicjatywy sprzyjające rozwojowi Ziemi Przasnyskiej. 

Stowarzyszenie RAZEM , którego działalność ukierunkowana jest na dwie grupy społeczne: kobiety  

i dzieci/młodzież.  

Społeczny Komitet Pomocy MBP w Przasnyszu, którego zadaniem jest przeprowadzanie akcji mającej 

na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych uzyskanych ze zbiórki dobrowolnych składek 

tzw. „cegiełek” przeznaczonych na zakup nowości książkowych dla MBP. Komitet działa od roku 1995. 

Klub Literacki Przaśnik – grupa przasnyskich poetów, która na miejsce swoich cotygodniowych 

spotkań wybrała Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

2.2.6. Zabytki 

Miasto Przasnysz posiada kilka cennych zabytków architektonicznych, to m.in. ratusz. wzniesiony pod 

koniec XVIII wieku. Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - jest 

to budowla późnogotycka, z lat 1474-1485. Na przestrzeni wieków (od XV do XIX w.) ulegał 

przebudowom i remontom (m.in. w XVI w. dobudowano kaplicę południową). Zespół Klasztorny 

Bernardynek - Kościół p.w. św. Klary i Józefa pochodzi z  lat 1609-1616, budowę klasztoru ukończono 

w 1615 roku. Zespół Klasztorny Bernardynów Kościół został wzniesiony dla zakonu Bernardynów, 
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w latach 1585-88 z inicjatywy Pawła Kostki, chorążego ciechanowskiego, kasztelana zakroczymskiego, 

brata św. Stanisława, który na budowę przeznaczył dobra rodzinne w Rostkowie. Przestrzenny Układ 

Komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej - kolej wąskotorowa została zbudowana w czasie 

I wojny światowej przez oddziały pruskie. Dom Sportu - budynek został wzniesiony w latach 30-tych 

XX wieku. Przedstawia wartość artystyczną i naukową stanowiąc obiekt o wyjątkowym charakterze 

w krajobrazie miasta zarówno ze względu na pełnioną funkcję, determinującą jego duży gabaryt jak 

i nawiązanie do architektury neoklasycystycznej. Budynki zespołu koszarowego jednostki wojskowej 

- budynki stanowią element powstałych na początku XX w. Koszar carskich, które przez dziesięciolecia 

stanowiły miejsce stacjonowania zaborczych wojsk. Park miejski - założony w I połowie XIX wieku to 

dawny ogród spacerowy. 

2.2.7. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z 

przeprowadzonych badań 

Badania przeprowadzone przez MBP w latach 2013-2014 objęły 5 grup: dzieci (7-12), młodzież (13-

18), rodziców, seniorów i osoby długotrwale bezrobotne. Posługując się różnymi metodami 

badawczymi: wywiad kwestionariuszowy, ankieta i zogniskowany wywiad grupowy (fokus), 

chcieliśmy dowiedzieć się więcej o potrzebach użytkowników naszej Biblioteki,  a także uzyskać 

odpowiedź na pytanie jakie działania możemy podjąć, abyśmy stali się bardziej atrakcyjni dla naszych 

odbiorców. Wywiad kwestionariuszowy, który przeprowadzono skierowano do Seniorów 

odwiedzających Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.   

Dzieci (6-12 lat): 
Nasze badanie tej grupy wiekowej miało również na celu odpowiedź dlaczego  korzystają z biblioteki, 

jakich nowych propozycji oczekują od biblioteki, czy sami mają pomysł na jej uatrakcyjnienie. 

Ankietowani to uczniowie, którzy odwiedzają Filię dla dzieci i młodzieży często jak wynika   

z udzielonych odpowiedzi 23,3% raz w miesiącu, 43,4% 2 – 3 razy w miesiącu, 33,3% 4 i więcej razy w 

miesiącu. 

46,7% korzysta z naszych usług  aby rozwijać swe pasje i hobby, tyleż samo dla rozrywki, 26,7% 

odrabia lekcje i uczy się w bibliotece, 105 przychodzi po to aby spotkać się z innymi dziećmi, 3,3% aby 

uciec od problemów. 

Dzieciaki najchętniej odwiedzają nas w godz.14 – 16  83,3%, 10% w przerwach podczas zajęć  

w szkole, 6,6%wybrało odpowiedź c godz. 16 – 18. 

Zaproponowaliśmy naszym czytelnikom nowe propozycje działalności Filii, największym 

powodzeniem cieszą się: gry komputerowe 30%, 26,7% wybrało „Bibliotekę pod chmurką” cykliczne 

zajęcia, gry i zabawy, 23,3% wybrało kursy jęz. obcych, tyleż samo Klub Podróżnika – spotkania  

z podróżnikami, pasjonatami historii, kolekcjonerami, 13,3%darmowa pomoc w nauce i tyleż samo 

projekcje filmów, 10% Klub Gier Planszowych. Żaden z respondentów nie napisał własnej propozycji. 

Uczniowie w bibliotece najczęściej korzystają z: 56,7% lektur i książek pomagających przygotować się 

do zajęć w szkole, 26,7% literatura fantasy i komiksy, 10% audiobooki i gry planszowe, 6,6% z prasy, 

jeśli chodzi o inne pozycje ankietowany wpisał literaturę przygodową. 

 W ostatnim otwartym pytaniu dzieciaki zapisywały swoje pomysły na uatrakcyjnienie pracy 

biblioteki, podzieliło się nimi z nami 60% ankietowanych są to : 
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• zakup nowych mebli i książek 

• zajęcia sportowe na świeżym powietrzu np. gra w piłkę 

• zajęcia plastyczne 

• czytelnicze kluby książek 

• więcej komputerów 

• głośne czytanie 

• odrabianie lekcji 

16,7% stwierdziło, że nic nie trzeba zmieniać bo jest dobrze. 

Wnioski: 
Nadal dużą atrakcją dla dzieci w wieku (6-12 lat) są gry komputerowe. Należy więc wprowadzać takie 

formy gier, które mogą edukować, a nie są związane z przemocą. Cieszy fakt, że dzieci wybierają też 

jako formę aktywności zabawy ruchowe – należy więc wprowadzić do oferty biblioteki taki rodzaj 

zajęć. 

 

Młodzież: Młodzież odwiedza Bibliotekę. 70% z nich przychodzi po książki, są to zazwyczaj lektury, ale 

nie tylko, chętnie korzystaliby z nowoczesnych wydawnictw jakimi  są e- i audiobooki. Tylko 10%  

z nich zadeklarowało, że nie korzysta z biblioteki, bo ma mało czasu wolnego, nie lubi czytać bądź 

wypożycza książki w bibliotece szkolnej. Jednocześnie przyznają, że w ciszy i spokoju uczą się  

w czytelni biblioteki  publicznej, odrabiają lekcje korzystając z materiałów bibliotecznych. 

Ankietowani chętnie widzieliby w  zbiorach multimedia: płyty, filmy. Zainteresowani są możliwością 

nauki języków obcych i książkami w językach oryginalnych. Współpraca z Biblioteką młodzieży kojarzy 

się  z rolą wolontariusza pomagającego seniorom  w korzystaniu z komputera co dodatkowo 

tworzyłoby więź międzypokoleniową, albo z członkowstwem w Klubie Filmowym, DKK. W pytaniu 

otwartym na temat propozycji wzbogacenia oferty Biblioteki wypowiedziało się tylko 16%. Uwagi, 

sugestie, pomysły ograniczały się do zakupu wydawnictw młodzieżowych, e- i audiobooków, 

większość 84 % nie ma dla Biblioteki żadnych propozycji.  

Wnioski: Młodzież wykazuje bierną postawę wobec propozycji współpracy z Biblioteką, Należy 

zachęcać tę grupę do uczestnictwa w działaniach proponowanych przez Bibliotekę poprzez:  

Wzbogacenie zbiorów o literaturę młodzieżową, książki w j. obcych, książki zapisane na 

elektronicznych nośnikach, Organizowanie kursów nauki języków obcych (np. e-learning) 

Zorganizowanie pomocy młodych wolontariuszy dla seniorów w zakresie TIK, zorganizowanie klubu 

filmowego. Należy zmienić wizerunek Biblioteki w oczach młodzieży jako "wypożyczalni tradycyjnej 

książki". Brak propozycji ze strony ankietowanych działań, które mogłaby  realizować Biblioteka 

wynikał być może także z faktu, iż trudno wyjść poza pewien skostniały stereotyp.  

Rodzice: Pytania dotyczyły poprawy atrakcyjności pracy biblioteki poprzez  wygodne i funkcjonalne 

jej wyposażenie oraz wzbogacenie oferty kulturalnej proponowanej przez filię nr 2 dla dzieci  

i młodzieży. 

Respondenci to osoby które odwiedzają bibliotekę średnio raz na miesiąc 60%, a 33,3% bywa u nas 2- 

3 razy w miesiącu dlatego bardzo dobrze znają potrzeby Filii. 

Zdaniem 46,7% z nich wygląd pomieszczeń biblioteki dla dzieci i młodzieży raczej nie jest atrakcyjny, 

co więcej 13,3% stwierdziło, że zdecydowanie nie jest. 
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Jeśli chodzi o wygodę i funkcjonalność biblioteki to 26,7%  z ankietowanych stwierdziło, że biblioteka 

raczej nie jest wygodna i funkcjonalna, 6,7% że zdecydowanie nie jest, a 13,3% wybrało odpowiedź 

trudno powiedzieć, a więc prawie połowa 46,7% uważa za mało funkcjonalną i czeka na zmiany. 

Zaproponowane przez bibliotekę nowe propozycje znalazły uznanie w oczach rodziców  

Najwięcej bo, aż 70% zajęcia ze specjalistami  dla dzieci i warsztaty dla rodziców (logopeda, 

psycholog, pedagog, dietetyk). 

43,4% uczestników badania zakreśliło darmową pomoc w nauce, 36,7% kawiarenkę biblioteczną dla 

rodziców(kawa, herbata, prasa), 36,6% „bibliotekę pod chmurką” cykliczne zajęcia literackie, gry  

i zabawy dla dzieci. 33,3% ”Klub podróżnika” - spotkania z podróżnikami, pasjonatami historii, 

kolekcjonerami, 20% wybrało „Odskocznię” strefę zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym,  13,3% 

projekcje filmów, 10% urodzinki w bibliotece, 10% Klub Gier Planszowych, 9% e-learningowe kursy 

językowe dla dzieci. 

Najczęściej dzieci i rodzice odwiedzający bibliotekę korzystają z 80% - lektur i książek pomagających 

przygotować się do zajęć w szkole, 23,3% wybrało komiksy, 16,6% literaturę fantasy, 13,3% 

audiobooki  

i gry planszowe, 6,6%prasę codzienną. 

Zadaliśmy pytanie rodzicom czy istnieje potrzeba utworzenia w naszym mieście Centrum zabaw dla 

dzieci  w wieku 3 – 12 lat, aż  83,3% stwierdziło ,że zdecydowanie tak, a 16,7% raczej tak. 

Na pytanie otwarte jaki mają pomysł na uatrakcyjnienie działalności biblioteki proponowano 

ruchowe zabawy cykliczne, zajęcia językowe, zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację oraz 

wyobraźnię dziecka, zajęcia malarskie, konkursy, konferencje, wspólne czytanie bajek ,spotkania  

z ciekawymi ludźmi- podróżnikami, leśnikami.  

Kilku rodziców stwierdziło, że propozycje z punktu 4 ankiety są wyczerpujące i nic nie trzeba już 

proponować. 

Wnioski: Według badanych rodziców istnieje potrzeba zadbania o wygodę i funkcjonalność Filii dla 

dzieci. Rodzice chcieliby więcej zajęć ze specjalistami (logopeda, pedagog, psycholog) oraz zajęć 

edukacyjnych dla dzieci (pomoc w odrabianiu lekcji) oraz zajęć ruchowych. Rodzice chętnie widzieliby 

utworzenie w ramach działalności Biblioteki Centrum edukacji i rekreacji dla ich dzieci, gdzie zajęcia 

byłyby bezpłatne. 

 

Seniorzy: Z obserwacji wynika, że Seniorzy odwiedzający naszą placówkę odbierają nas bardzo 

pozytywnie, przyjaźnie, lubią nas odwiedzać, czują się bezpiecznie. Dla naszych respondentów 

Biblioteka jest przede wszystkim miejscem, gdzie mogą poczytać prasę.  Tylko 40% deklaruje 

uczestnictwo  w imprezach organizowanych przez Bibliotekę. Seniorzy najchętniej uczestniczyliby  

w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, z dziedzin takich jak: historia i medycyna, Chętnie uczestniczyliby 

też w zorganizowanym przez Bibliotekę Klubie Podróżnika oraz Klubie Literackim. Spotkania z 

Seniorami należy organizować w godzinach południowych lub wczesnopopołudniowych. Najbardziej 

preferowaną formą współpracy z Biblioteką jest przekazywanie swoich zbiorów książek na rzecz 

Biblioteki.  

Wnioski:  Bibliotekarze powinni zachęcać użytkowników Biblioteki do aktywnych form uczestnictwa 

w naszych działaniach poprzez: Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z dziedzin, które 
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preferują nasi użytkownicy (historia, medycyna); Założenie i prowadzenie Klubu Podróżnika, 

spotkania należy organizować w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniorów.  

Osoby bezrobotne:  Grupa osób bezrobotnych kojarzy biblioteką jako wypożyczalnię książek i nie 

szukała do tej pory wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów w tej instytucji. Podczas wywiadu jego 

uczestnicy uświadomili sobie jednak, jak wiele Biblioteka może im w tym zakresie zaoferować. 

Chętnie deklarowali udział w proponowanych zajęciach i sami wyszli z inicjatywą wolontariatu.  

Bezrobotni jako jedyna z badanych grup wykazała się chęcią działania i zaproponowała Bibliotece 

nowe formy pracy.  

Wnioski: W organizacji zajęć dla osób bezrobotnych należy uwzględnić: Zajęcia z tworzenia  

i kompletowania dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu pracy, Zajęcia ze specjalistami: 

psychologiem, doradcą zawodowym, praktyczne ćwiczenia - rozmowa kwalifikacyjna, spotkania  

z osobami, które poprzez przekwalifikowanie się odniosły sukces na rynku pracy, zajęcia z zakresu 

obsługi komputerowych programów użytkowych, wolontariat jako forma aktywizacji  

i przeciwdziałania izolacji społecznej. 

3. ANALIZA SWOT  
  

3.1. Mocne strony 

 dobra lokalizacja biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych,  

 pomieszczenia biblioteki głównej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

o przyjaznych i estetycznych wnętrzach, wyposażone w nowoczesne i ergonomiczne sprzęty, 

 własny magazyn,  

 duża łączna powierzchnia biblioteki głównej,  

 godziny otwarcia dostosowane do potrzeb mieszkańców, także w soboty,  

 możliwość skorzystania z dodatkowych usług (m.in. ksero, faks, laminowanie, drukowanie, 

skanowanie),  

 Punkt biblioteczny w szpitalu,  

 Punkt książki mówionej,  

 dobre zaplecze sanitarne wraz z pokojem socjalnym w bibliotece głównej,  

 katalogowanie księgozbioru za pomocą programu komputerowego,  

 na bieżąco aktualizowany księgozbiór,  

 doświadczona, otwarta na potrzeby społeczne kadra pracownicza,  

 nowoczesny sprzęt elektroniczny: komputery i urządzenia peryferyjne dostępne dla 

użytkowników,  

 stały bezpłatny dostęp do internetu,  

 zbiory regionalne,  

 strona www, profil na facebooku,  

 zdalny kontakt z czytelnikami (gadu-gadu),  

 bezprzewodowa sieć wi-fi,  

 współpraca z wolontariuszami,  
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 nacisk na kształcenie i szkolenie kadry,  

 informatyk, 

 bogata działalność animacyjna Biblioteki, znajdująca uczestników wśród dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych; 

 ukierunkowanie na klienta; 

 pozytywny wizerunek biblioteki w opinii użytkowników oraz organów nadzorujących. 

 wydzielone miejsce do pracy z laptopem i kącik dla dzieci w bibliotece głównej,  

 koncepcja reklamy i promocji biblioteki,  

 doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,  

 zbiór audiobooków,  

 Punkt Logopedyczny w Filii nr 2.                                                 

3.2. Słabe strony 

 

 brak całości księgozbioru zgromadzonego w elektronicznym katalogu on- line ,   

 brak digitalizacji zbiorów regionalnych,  

 bariery architektoniczne w filiach,  

 braki w wyposażeniu w filiach, 

 niedostateczna baza lokalowa Filii nr 2 dla dzieci i młodzieży ograniczająca działalność i ofertę 

placówki, przy wzrastającej liczbie korzystających, 

 brak sali szkoleniowo-widowiskowej na organizację większych imprez, spotkań i szkoleń, 

 słaba identyfikacja biblioteki w środowisku lokalnym,  

 lokal biblioteki głównej i filii w wynajmowanych pomieszczeniach zajmowanych także przez 

innych użytkowników – brak autonomii i trudności organizacyjne, 

 lokal biblioteki głównej podzielony na szereg mniejszych pomieszczeń – trudność w 

organizacji imprez dla większej ilości użytkowników. 

3.3. Szanse 

 dobra współpraca z Urzędem Miasta,  

 dobra atmosfera do tworzenia partnerstw w środowisku lokalnym,  

 ubożenie społeczeństwa, 

 starzenie się społeczeństwa,  

 rozwój technologii, 

 możliwość polepszenia warunków lokalowych w wyniku remontu budynku po starym kinie na 

potrzeby MBP,  

 możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz pozabudżetowych, 

 realizacja koncepcji poszerzenia oferty edukacyjnej dla młodzieży, dzieci i ich rodziców, 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

 udział Biblioteki w programie „Strefy Innowacji” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. 
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3.4. Zagrożenia 

 niepewność dobrej współpracy z Urzędem Miasta w dłuższej perspektywie,  

 brak jasnych i pewnych perspektyw na środki unijne,  

 rozwój technologii (drogi sprzęt),  

 starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych ludzi do większych miast,  

 ubożenie społeczeństwa, stany depresyjne,  

 chęć likwidacji bibliotek,  

 mniejszy budżet,  

 tendencja łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury i bibliotekami szkolnymi,  

 możliwość nałożenia na biblioteki kosztów związanych z opłatami związanymi z prawami 

autorskimi, 

 możliwość utworzenia biblioteki powiatowej w Przasnyszu, 

 spadek czytelnictwa będący tendencją ogólnokrajową.  

4. MISJA  
  
Biblioteka - miejscem dla mieszkańców. Mieszkańcy - inspiracją dla Biblioteki. Biblioteka edukuje, 

integruje i pomaga. 

5. WIZJA  
  
Przyjazne miejsce - otwarte dla różnych grup wiekowych, społecznych, osób niepełnosprawnych, 

łączące tradycję z nowoczesnością. Integrujące i współpracujące z organizacjami i instytucjami 

działającymi w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Biblioteka gromadząca zasoby historii "Małej 

Ojczyzny", miejsce inspiracji do działania, poszerzania wiedzy i umiejętności, udostępniające zasoby 

na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych. 

 

6. OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI - CELE I DZIAŁANIA 

  
Obszar I. Kultura 

Cel strategiczny I.1 Promocja czytelnictwa 

 

Cel operacyjny I.1.1 Zwiększenie ilości użytkowników biblioteki w przedziale 
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wiekowym do 5 lat do końca 2019 roku o 10% 

Działanie 1  Prowadzenie Kącika dla Malucha w Bibliotece głównej 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

 zachęcenie małych dzieci do korzystania z biblioteki i czytania 

książek,  

 wspomaganie rodziców w działaniach edukacyjnych,  

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Małgorzata Sobiesiak,  Piotr Dąbrowski 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- meble i sprzęty dla dzieci - zabawki i gry edukacyjne - księgozbiór dla 

dzieci - osoby odpowiedzialne za utworzenie i prowadzenie - zasoby 

finansowe (pozyskanie środków zewnętrznych) 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- wydruk ulotek informacyjnych nt. możliwości korzystania z Kącika 

dla Malucha - informacja na stronie internetowej biblioteki i profilu na 

facebooku - wydruk materiałów pomocniczych i dydaktycznych 

niezbędnych do prowadzenia zajęć 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019r. 

Wskaźniki -zwiększenie liczby czytelników w wieku do 5 lat - wzbogacenie 

oferty biblioteki o działania dla dzieci w b-tece głównej - 

podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym - 

szczególnie wśród rodziców małych dzieci, - zwiększenie liczby 

użytkowników biblioteki - rodziców małych dzieci 

Działanie 2 Powiększenie księgozbioru biblioteki głównej o literaturę dla 

dzieci (książki tradycyjne i audiobooki) 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

zachęcenie małych dzieci do korzystania z biblioteki i czytania książek, 

- wspomaganie rodziców w działaniach edukacyjnych - 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Irena Skwarska , Piotr Dąbrowski 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- osoby odpowiedzialne za utworzenie i prowadzenie - zasoby 

finansowe (pozyskanie środków zewnętrznych) 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

- wyszukiwanie ofert drogą internetową 
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informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

w ciągu całego okresu do 31.12.2019r. 

Wskaźniki -zwiększenie liczby czytelników w wieku do 5 lat - wzbogacenie 

oferty biblioteki o działania dla dzieci w b-tece głównej - 

podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym - 

szczególnie wśród rodziców małych dzieci, - zwiększenie liczby 

użytkowników biblioteki - rodziców małych dzieci 

Działanie 3 Organizacja 5 spotkań autorskich, spektakli teatralnych w 

ciągu roku w filii nr 2 dla dzieci i młodzieży 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba zabawy, - ciekawe spędzenie wolnego czasu , - 

wspomaganie rodziców w działaniach edukacyjnych 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Beata Płoska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- lokal, - sprzęt audiowizualny, - meble (krzesła, stoliki) - ludzie (osoby 

prowadzące zajęcia) -materiały niezbędne do scenografii 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- wyszukiwanie informacji drogą internetową o ciekawych ofertach - 

kontakt mailowy - wykorzystanie projektora multimedialnego i 

laptopa (prezentacje, ilustracje) 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

w ciągu całego okresu do 31.12.2019r. 

Wskaźniki -zwiększenie liczby czytelników w wieku do 5 lat - podniesienie 

atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym - szczególnie 

wśród rodziców małych dzieci – wywiady : - współpraca 

biblioteki z lokalnymi przedszkolami: ankiety 

 

Cel operacyjny I.1.2 Zwiększenie ilości użytkowników biblioteki w przedziale 

wiekowym 6-15 lat do 31.12.2017r. o 10% 

Działanie 1 organizacja ferii i wakacji - filia nr 1 i filia nr 2 

Potrzeby społeczności - potrzeba zabawy, - ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego czasu , - 
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lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

wspomaganie rodziców w działaniach edukacyjnych 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Beata Płoska Wanda Zagroba 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- lokal meble i sprzęt audiowizualny - sprzęt komputerowy, - materiały 

plastyczne i biurowe, - materiały dydaktyczne (plansze, gry 

edukacyjne, itp.) - osoby prowadzące zajęcia 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- komputerowe gry edukacyjne, - projekcje filmów - wydruk 

materiałów pomocniczych, - wydruk programu  - informacja na 

stronie internetowej i profilu na facebooku 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

podczas wakacji i ferii w poszczególnych latach objętych planem 

Wskaźniki -zwiększenie liczby czytelników w wieku od 6-15 lat - 

podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym - 

współpraca biblioteki z lokalnymi instytucjami, firmami i 

osobami prywatnymi, - zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży nie mającej możliwości wyjazdu poza 

miejsce zamieszkania, 

 

Obszar II Edukacja i wiedza 

Cel strategiczny II.1. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych różnych grup społecznych i 

wiekowych 

Cel operacyjny II.1.1. Zwiększenie kompetencji młodzieży  (15-19 lat) w zakresie 

edukacji prozawodowej - grupa 50 osób 

Działanie 1 Link do przyszłości – młodzi – Internet - kariera 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- wiedza o własnych predyspozycjach zawodowych - wiedza o 

możliwościach wyboru konkretnych zawodów - wiedza o strukturze 

rynku pracy (lokalny i ponadlokalny),wiedza o wykorzystaniu nowych 

technologii 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Iwona Robakowska 
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Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- lokal – młody profesjonalista - meble (krzesła, stoliki) - sprzęt 

audiowizualny - sprzęt komputerowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- gra komputerowa "Aeropolis" - strony internetowe (np. praca-

enter.pl) -,  projektor, laptop 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

do końca 2016r. 

Wskaźniki -wiedza grupy o rynku pracy, zawodach i własnych 

predyspozycjach (rozmowa, opinie) - współpraca z innymi 

instytucjami m.in. ZSP  

 

Cel operacyjny II.1.2 Zwiększenie poziomu kompetencji w zakresie posługiwania się 

językiem obcym dzieci w wieku 6-12 lat – grupa 50 osób 

Działanie 1 Organizacja kursu e- learningowego z j. obcego  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji, wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Anna Bednarczyk 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- odpowiedni program komputerowy - komputery - lokal - sprzęt 

(meble) - materiały pomocnicze  - informatyk 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- internet  - strona z wybranym kursem e-learningowym 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

do końca 2015 

Wskaźniki - zwiększenie znajomości języka obcego wśród uczestników 

kursu (rozmowa) 

 

Cel operacyjny II.1.3 Zwiększenie poziomu wiedzy seniorów (60+) na temat 
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zdrowego stylu odżywiania - 10 osób z terenu Przasnysza 

Działanie 1 organizacja cyklicznych spotkań z dietetykiem (wykłady, 

warsztaty, zajęcia praktyczne) 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- integracja (spotkania, poznania nowych ludzi, nawiązanie nowych 

znajomości) - zagospodarowanie czasu wolnego - wiedza o zdrowym 

stylu życia 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Wanda Zagroba 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

- tablice poglądowe - sprzęt multimedialny - dietetyk - lokal - sprzęty 

(meble - krzesła, stoliki) 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

- projekcja filmów, prezentacji - Internet (strony o zdrowym 

odżywianiu), - wydruk informacji, diet, itp. 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

do końca 2016 

Wskaźniki - zwiększenie poziomu wiedzy o zdrowym odżywianiu 

(rozmowa) - integracja społeczna (zdjęcia, relacje ze spotkań) 

 

Cel operacyjny II.1.4 Zwiększenie umiejętności i wiedzy 20 osób w wieku 50+ w 

zakresie korzystania z komputera i Internetu 

Działanie 1 20-godzinny kurs komputerowy dla 20 osób w wieku 50+ z 

podstaw obsługi komputera i Internetu prowadzony przez 

wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób 50+ 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Wojciech Piotrak, Iwona Robakowska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

lokal, sprzęt komputerowy, oprogramowanie dostęp do Internetu, 

wolontariusze z umiejętnościami w dziedzinie IT 
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Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

wydruk scenariuszy zajęć i ćwiczeń do zajęć prezentacje 

multimedialne z instrukcjami  Internet 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019 

Wskaźniki zwiększenie wiedzy i umiejętności 20 osób w wieku 50+ w 

zakresie obsługi komputera i internetu zdobycie pierwszych 

doświadczeń zawodowych przez 4 wolontariuszy 

 

Cel operacyjny II.1.5 Zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju psycho-

intelektualnego ich dzieci 

Działanie 1 Cykliczne spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą w 

ramach Klubu Rodzica 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Potrzeba bezpiecznego, niestygmatyzującego miejsca, w którym 

można uzyskać potrzebne informacje 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Beata Płoska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Lokal, literatura fachowa, pomoce dydaktyczne 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Edukacyjne programy komputerowe 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019 

Wskaźniki zwiększenie wiedzy w zakresie wychowania i rozwoju małego 

dziecka 

 

Obszar III Wspieranie rozwoju społecznego 

Cel strategiczny III.1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
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Cel operacyjny III.1.1. Zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

Działanie 1 Organizacja staży w MBP – 2 osoby niepełnosprawne  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba kontaktów społecznych - zaangażowania – 

dowartościowania, pracy w zespole 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Małgorzata Sobiesiak, Wojciech Piotrak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

ludzie czas 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Prace przy programie komputerowym MAK+ (opracowanie zbiorów), 

wykorzystanie pakietu programów biurowych 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2015 

Wskaźniki - zdobycie nowych kompetencji zawodowych 

- wzrost poziomu samooceny i integracji społecznej (rozmowa)  

przez 2 osoby niepełnosprawne 

 

 

Cel strategiczny III.2. Wspieranie rozwoju idei wolontariatu 

Cel operacyjny III.2.1. Zwiększenie ilości wolontariuszy działających przy Bibliotece 

Działanie 1 Pomoc wolontariuszy podczas imprez organizowanych przez 

Bibliotekę  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba kontaktów społecznych - zaangażowania – 

dowartościowania, pracy w zespole 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Wanda Zagroba, Beata Płoska, Iwona Robakowska 

Zasoby potrzebne do ludzie czas 
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realizacji zadania 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

programy biurowe, graficzne 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019 

Wskaźniki - zdobycie nowych kompetencji zawodowych 

- wzrost poziomu samooceny i integracji społecznej (rozmowa)  

przez 10 wolontariuszy 

Działanie 2 Kurs komputerowy dla 20 osób 50+ prowadzony przez 

wolontariuszy – uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

- potrzeba kontaktów społecznych - zaangażowania – 

dowartościowania, potrzeba poznawania nowych technologii, 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Iwona Robakowska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

ludzie czas, sprzęt komputerowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Programy biurowe, graficzne, internet, lokal 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019 

Wskaźniki - zdobycie nowych kompetencji zawodowych 

- wzrost poziomu samooceny i integracji społecznej (rozmowa)  

przez 20 wolontariuszy 

 

Obszar IV Infrastruktura biblioteki 

Cel strategiczny IV.1. Poprawa warunków  funkcjonowania MBP zgodnie z 

potrzebami środowiska lokalnego 

Cel operacyjny IV.1.1 Adaptacja budynku po starym kinie na potrzeby biblioteki 
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głównej i Filii dla dzieci i młodzieży 

Działanie 1 Opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na 

przebudowę budynku po starym kinie 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

potrzeba stworzenia miejsca kultury atrakcyjnego dla różnych 
grup wiekowych 
 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 

Małgorzata Sobiesiak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Dofinansowanie z zewnątrz ( dobry projekt), ludzie, czas 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Specjalistyczne programy użytkowe 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2015 

Wskaźniki wzrost atrakcyjności pomieszczeń bibliotecznych,  
poprawa warunków pracy biblioteki, stworzenie odpowiedniej  
przestrzeni dla rozwoju potrzeb kulturalnych i  edukacyjnych 
lokalnej społeczności 

Działanie 2 Wykonanie projektu aranżacji wnętrz  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Potrzeba stworzenia atrakcyjnego, wygodnego, 

wielofunkcyjnego miejsca dla wszystkich do spędzania czasu 

wolnego 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 
Małgorzata Sobiesiak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Pomysły i koncepcja, zasoby finansowe, specjalista 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Specjalistyczny program komputerowy 
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Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2015 

Wskaźniki Gotowy projekt aranżacji wnętrz zgodny z potrzebami 

społecznymi i koncepcją pracowników Biblioteki 

Działanie 3 Przebudowa budynku po starym kinie na potrzeby MBP 

zgodnie z dokumentacją techniczną  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Potrzeba stworzenia atrakcyjnego, wygodnego, 

wielofunkcyjnego miejsca dla wszystkich do spędzania czasu 

wolnego 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 
Małgorzata Sobiesiak 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Dokumentacja techniczna, zasoby finansowe, firma budowlana 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Pakiet programów biurowych, internet, strona www biblioteki 

(zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu publicznym) 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 

31.12.2019 

Wskaźniki Budynek przebudowany zgodnie z potrzebami społecznymi i 

koncepcją pracowników Biblioteki 

Działanie 4 Zakup wyposażenia do oddziału biblioteki dziecięcej  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Potrzeba utworzenia stref działania dla poszczególnych grup 

wiekowych – dzieci, młodzieży z odpowiednim wyposażeniem 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 
Małgorzata Sobiesiak, Beata Płoska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 
Zasoby finansowe, projekt aranżacji wnętrz 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

Komputerowe programy użytkowe, poczta elektroniczna 
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komunikacyjnych 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 
Do 31.12.2019 

Wskaźniki Dobrze wyposażony oddział dziecięco-młodzieżowy Biblioteki, 

zwiększenie liczby użytkowników w przedziale wiekowym 5-19 

lat o 10% 

 

Cel operacyjny IV.1.2 Ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym  

Działanie 1 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Filii nr 1  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Korzystanie z oferty Biblioteki przez osoby niepełnosprawne, 

starsze i rodziców z małymi dziećmi 

Osoba odpowiedzialna  

za realizację 
Małgorzata Sobiesiak, Wanda Zagroba 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 
Środki finansowe, projekt podjazdu, dokumentacja niezbędna 

do realizacji działania – zgoda na budowę właściciela budynku i 

Starostwa Powiatowego w Przasnyszu 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Poczta elektroniczna, edytor tekstu, program kalkulacyjny 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 
Do 31.12.2019 

Wskaźniki Dostęp do Filii nr 1 większej liczby użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi 

dziećmi 

Działanie 2 Przystosowanie budynku po starym kinie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które 

działanie odpowiada 

Korzystanie z oferty Biblioteki przez osoby niepełnosprawne, 

starsze i rodziców z małymi dziećmi 
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Osoba odpowiedzialna  

za realizację 
Małgorzata Sobiesiak, Beata Płoska 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 
Środki finansowe, projekt windy, adaptacja toalet, 

dokumentacja niezbędna do realizacji działania – zgoda na 

budowę właściciela budynku i Starostwa Powiatowego w 

Przasnyszu 

Sposoby wykorzystania 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

Poczta elektroniczna, edytor tekstu, program kalkulacyjny 

Do kiedy zadanie 

zostanie zrealizowane 
Do 31.12.2019 

Wskaźniki Dostęp do biblioteki głównej i oddziału dziecięco-

młodzieżowego większej liczby użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi 

dziećmi 

 

7. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII 

 7.1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece 

Na potrzeby zarządzania wdrażaniem strategii zostanie powołany zespół składający się z dyrektora  

i 3 pracowników biblioteki. Zespół spotykał się będzie średnio dwa razy w roku, aby analizować 

bieżący przebieg wdrażania działań założonych w planie, szczególnie w kontekście ewentualnych 

trudności.  

7.2. Monitoring realizacji planu 

Realizacja Strategii Rozwoju MBP w Przasnyszu będzie monitorowana przez ciągłe zbieranie  

i analizowanie informacji dotyczących trwających działań. Głównym źródłem informacji będzie 

budżet biblioteki i harmonogram prac uwzględniający  planowane działania. Dane do monitoringu 

będą pozyskiwane na podstawie dokumentacji własnej biblioteki (statystyki, zdjęcia, dyplomy, 

relacje), oraz dokumentacji zewnętrznej (artykuły w gazetach lokalnych), a także obserwacji, 

wywiadów z pracownikami i uczestnikami działań. 

7.3. Ewaluacja 

Zespół zajmujący się wdrażaniem Strategii będzie także monitorował i dokonywał ewaluacji działań. 

Ewaluacja będzie polegała na: 

 - analizie zebranych materiałów dotyczących poszczególnych działań,  
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- ocenie całego przedsięwzięcia,  

- przygotowaniu ewentualnych programów naprawczych dla poszczególnych zadań. 

 

7.4. Komunikowanie realizacji Strategii mieszkańcom, władzom samorządowym  

i partnerom 

Informację o stanie realizacji planu MBP przekazywać będzie poprzez:  

 stronę internetową Biblioteki www.mbpprzasnysz.pl i profilu Biblioteki na facebooku, 

 BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 sprawozdania (półroczne i roczne) z działalności MBP składane do UM,  

 spotkania i konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych,  

 udział i informacja na posiedzenia komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

 relacje zamieszczane w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych, 

 spotkania formalne i nieformalne. 

http://www.mbpprzasnysz.pl/
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