
Projekt "Jarosławska informacja biblioteczna"

Cel projektu:

Celem projektu było rozbudowanie systemu informacji i nowoczesnej obsługi czytelników 
we wszystkich placówkach bibliotecznych Jarosławia. Zapewniło to mieszkańcom miasta i powiatu 
jarosławskiego dostęp do kompleksowej informacji o wszystkich zbiorach bibliotecznych.
Realizacja tego zadania była możliwa  poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania 
i mebli bibliotecznych a także przez kontynuację rozpoczętej w 2004 roku komputeryzacji, 
informatyzacji i automatyzacji prac bibliotecznych. 
Aby uzyskać środki finansowe na ten cel opracowany został projekt pt. „Jarosławska informacja 
biblioteczna” w ramach  programu „Rozwój infrastruktury kultury”.
Projekt został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 30.000 zł. na jego realizację.
W związku z realizacją projektu Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał dotację celową
w kwocie 12.000 zł.

Realizacja projektu 1.08.2009 do 30.11.2009 r.

W ramach projektu zostało zakupione oprogramowanie komputerowe programu 
bibliotecznego SOWA. Rozszerzona wersja oprogramowania umożliwia czytelnikom 
i użytkownikom sieci internet uzyskanie dostępu on-line do usług i zbiorów jarosławskiej 
biblioteki.
Podzielony dotąd księgozbiór na poszczególne agendy (Wypożyczalni Głównej , Czytelni Głównej, 
Oddziału dla Dzieci, Filie) został scalony, co w znaczny sposób ułatwia czytelnikom wyszukiwanie 
określonej pozycji.
W chwili obecnej biblioteka posiada elektroniczny katalog zbiorów zawierający ok. 100 tyś. 
rekordów. 
Nowoczesne oprogramowanie SOWA umożliwia przepływ danych pomiędzy modułami. Wszystkie 
dane wprowadzone w jednym miejscu systemu są natychmiast dostępne w pozostałych placówkach. 
Czytelnicy posiadający jedną kartę biblioteczną mogą korzystać ze wszystkich automatycznych 
wypożyczalni naszej biblioteki.
W ramach projektu zostało zakupionych: 8 komputerów, 3 drukarki, 3 czytniki kodów kreskowych, 
projektor komputerowy, ekran, zestaw nagłaśniający, 2 lady biblioteczne, 25 stolików, 4 krzesła 
komputerowe.
Została utworzona Czytelnia Multimedialna , która posiada 4 stanowiska komputerowe 
umożliwiające korzystanie ze zbiorów multimedialnych. W czytelni użytkownicy posiadają 
bezpłatny dostępu do internetu w celach edukacyjnych. 
Jedno stanowisko komputerowe posiada program informacji prawnej LEX. Baza zawiera wszystkie 
ustawy, które zostały wydane od 1918 roku do chwili obecnej. 
Na Filii nr 4 zorganizowano stanowisko dla osób niepełnosprawnych, dzięki temu biblioteka 
rozszerzyła usługi kierując swoją ofertę do wszystkich grup społecznych. 
We wszystkich placówkach nastąpiła całkowita automatyzacja prac bibliotecznych, zostały 
utworzone stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla pracowników
i użytkowników.
Czytelnia Główna i Filia nr 4 zostały wyposażone w nowe stoliki czytelniane, Oddział dla Dzieci 
i Filia nr 2 otrzymały nowe lady biblioteczne. 
Projektor komputerowy, ekran i zestaw nagłaśniający wykorzystywane są podczas zajęć 
edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą takich jak warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, 
konkursy itp. 
Łatwiejszy, powszechny, bezpłatny internet umożliwia czytelnikom szybki dostęp do aktualnych 
informacji i zbiorów bibliotecznych. Poprzez internet i elektroniczny katalog zbiorów, użytkownicy 



mają ułatwioną możliwość przeglądania bazy danych , uzyskują informację o dostępności 
i lokalizacji zbiorów. 
Mogą telefonicznie lub e-mailem zamówić i przedłużyć określona pozycję. 
Wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania poprawiło w zdecydowany sposób 
efektywność pracy wszystkich działów i w znaczący sposób przyczyniło się do nowoczesnego 
funkcjonowania biblioteki.

Promocja projektu: 

Projekt „Jarosławska informacja biblioteczna” jest znaczącym wydarzeniem. Jego realizacja 
przyczyniła się w dużym stopniu do rozbudowy systemu informacyjnego i nowoczesnego 
funkcjonowania biblioteki. 
Dużo uwagi poświęciliśmy promocji tego przedsięwzięcia. Informacje o projekcie ukazały się 
w lokalnych mediach: Radio Rzeszów, Gazeta Jarosławska, Jarosławski Magazyn Społeczno-
Kulturalny Okno, na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Zostały opracowane foldery, ulotki, zaproszenia, plakaty. 
We wszystkich placówkach umieszczono tablice informacyjne dotyczące działań podejmowanych 
przez bibliotekę w ramach realizacji projektu. 
Prowadzone są zajęcia edukacyjne dla uczniów jarosławskich szkół z wykorzystaniem zakupionego 
nowoczesnego sprzętu. Oferta edukacyjna obejmuje m.in. następujące tematy:
- Biblioteka nowoczesnym źródłem informacji, 
- Księgozbiór i katalog elektroniczny, 
- Multimedia współczesnym nośnikiem informacji, 
- Bezpieczny internet.


