.ł.{.egi: lvli
,J?',5{i0

j.lsi:: l;lll'ls ł.l,ili
;.
Jłiii"cl,lfl, B,ynt.k l

UcI{wAŁA NR 710/LxvIJ20|8
RADY MIASTA JARosŁAwIA
z

dnia 23 kwietnia 201 8 r.

im. Aleksandra Fredry
w sprawie uchwalenia strategii Ronvoju Miejskiej Biblioteki Publicznej
2018-2020
lata
na
w Jarosławiu

8marca 1990 r.
podstawie art. 18ust.2 pkt6wnviązku zart,7ust.1pkt9ustawy zdnta
co następuje:
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. zon.nls.1Rada Miasta Jarostawia uchwala,
Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry
$ 1. Przyjmuje się Strategię
załączni|an do niniejszej uchwaĘ. Strategia
w Jarosławiu na |ata 20|s-f020 w brzmieniu określonym w
jest spójna ze Strategi4
Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

Na

Rozwoju Miasta Jarosławia na lata f016-2020.

$2.WykonanieuchwĄpowierzasięBurmistrzowiMiastaJarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w

Ęcie z dniem

podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Załącznik do uchwaĘ Nr 710/LXVI|20|8

1

Rady Miasta Jarosławia

z dniaŻ3 kwietnia 2018 r.

Strategia Rozwoju
Miej skiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
do roku 2020

Jarosław 20l8
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Wstęp
Strategia rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu to plan

wyznaczający działalnośóinstytucji do 2020 roku, który diagnozuje problemy, słabe i mocne strony,
wskazuje cele i kierunki rozwoju. Biblioteka w dztałaniach na rzecz mięszkańców wykorzystuje
nowe, atrakcy'ne metody oraz formy pracy w zakresie edukacji czytelniczej, informacyjnej
i kulturalnej. Dzięki swojej dotychczasowej działa|nościwpisała się w zycie kulturalne miasta.
Podstawowym celem strategii jest określenie kierunku dalszego rozwoju insty.tucji, bowiem
działaniapodejmowania w najbliższych latach' będą nie tylko podtrzymywać dotychczasowy poziom
biblioteki aIę tęz wpłyną ta rozwój i stałe podnoszenie standardów bibliotecznych'
Niniejszy dokument przedstawia zadania i działania jakie na|eży podjąć, aby biblioteka była
atrakcyjną instyrucją kultury, odpowiadaj ącąna zmieniające się potrzeby uzytkowników.
Skutecznośćdziałania biblioteki będzie za|ęzec od sprawnego funkcjonowania, znajomości potrzeb
czyte|niczych i informacyjnych mieszkańców, współpracy ze środowiskiem lokalnym, właściwej
promocj i wy darzeń, przy jazty ch relacj i z otoczeniem.
1.

Informacje ogólne

Nazwa instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, adres: 37-500
Jarosław' ul. ks. Jakuba Makary 1.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławfu' działa na podstawie:

o
o

o

o

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,
UstawY z dnia25 pażdziernika l991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulfuralnej,
UstawY z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
Statutu Biblioteki

Miejska Bibliotęka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu jest samorządową instytucją
kultury wpisaną do rejestru instyrucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław.
Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Na mocy Uchwały Rady Miasta
Jarostawia nr 76lW20I5 z dnia22 czerwca2aI5 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Jarosławskiego
zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej orazPorozumienia z dnia 22lipca
f0I5 r, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samorządzie powiatowym, art. 8
ust.2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,art.49 ustawy zdnia 13 listopada2003
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 8 ust. 1 i ust.

2pktf

otazatt,.19 ust.

3

ustawy z dnia 27 częrwca 1997 r. o bibliotekach, uchwały Rady powiatu Jarosławskiego
nrXL/459l06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Jarosławia zadait
w zakresię prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i uchwaĘ Rady Miasta Jarosławia
nr76lXlf0|5 z dnia f2 czerwca 2015 t. w sprawie przy1ęcia od Powiafu Jarosławskiego zadan
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, pełni zadania w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej. obszarem działania biblioteki jest Gmina Miejska Jarosław
i Powiat Jarosławski.

Biblioteka słuzy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb cąfte|niczych i informacyjnych społeczeństwa,
upowszechnianiu wiedzy orazrozwojowi nauki i kultury.
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Do podstawowych zadań biblioteki ndreży:
1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych słuzących obsłudze potrzeb
informacyjnych' edukacyjnych i samokształceniowych, zwł'aszcza dotyczących wiedzy o własnym
regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulfuralny' naukowy i gospodarczy.
2. Pełnienie fuŃcji ośrodkainformacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu
wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,
atakże innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
3, WspóĘraca z bibliotekami innych t1pów, instytucjami naukowyrni, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz osobami ftzycznym w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i
kulturalnych społeczeństwa.
Miejska Bibliotęka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu posiada bogate zbiory,
które są systematycznie aktualizowane. NA koniec 20|7 r. |iczba zbiorów wynosiła 93 588
woluminów, na które składają się książki z różnych dziedzin wiedzy, zbiory multimedialne'
czasopisma oprawne i bieżące.
Miejska Bibliotęka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu stanowi bardzo wazne
ogniwo infrastruktury kulturalnej i oświatowej. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną.
Zapewnia bezpłatny dostęp do kultury poptzez udostępnianie książek, czasopism, zbiorów
specjalnych, komputerowychbaz danych i Intemetu oraztóżnorodne formy placy z czyte|nikiem, tj.
spotkania autorskie, wystawy, odczyty, konferencje, lekcje biblioteczne, konkursy.
Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewniaó mieszkańcom szeroki dostęp do wiedzy
i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować ksiązkę i czytelnictwo w społecznościlokalnej
poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych. Uniwersalny charakter
zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb
użytkowników róznych grup wiekowych i zawodowych.
2.

Charaktervstvka Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu prowadzi działalnośćpoprzez:

a

Wypozyczalnię dla Dorosłych, ul. ks. Jakuba Makary
Wypozyczalnię dla Dzieci, ul. ks. Jakuba Makary 1,

o

Czytelnię Główną i Multimedialną' ul. ks. Jakuba Makary

a
a

Filię nr 2, os. Witosa 2,
Filię nr 4, os. Kopernika

a.

WYPoZYCZALNIA DLA DoRosŁYCH

a

1,

1,

5.

Wypożyczalnia posiada bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór: litęratura piękna
polska i obca, biografie' pamiętniki, reportaże, ana|izy literackie, ksiązki podróżnicze, poradniki
p sycho lo gi c zn e, komp e ndia z r ó żnych dzie dzin w ie dzy,
Wspożyczalnia dla Dorosłych posiada w pełni zautomatyzowane prace biblioteczne, pracuje
wkomputerowym programie bibliotecznym SOWA2/MARC21. Umozliwia to czytelnikom
samodzielne sprawdzanie konta, dokonywanie prolongaty, rezerwacji i zamówień ksiązek drogą
internetową.
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Cz5Ąe|nicy mogą korzystać zę stanowiska samodzielnych wypożyczeń,które umozliwia samodzielne

wypożyczanie i zwrot ksiązek oraz sprawdzanie stanu konta.
Czyte|nicy szukając interesujących ich pozycjimogąkorzystać zkata|ogów komputerowych:
. na stanowiskach komputerowych w bibliotece
. przez katalog on-line na stronie internetowej biblioteki
b.

WYPOZYCZALNIA DLA DZIECI

W7ryożyczalnia dla Dzieci udostępnia: lekfury, książki przygodowe, literaturę fantastyczną,
bajki, baśnie,kompendia zróznych dziędzin wiedzy, ksiązeczki-zabawki dla maluchów.
Na miejscu można skorzystać z gier planszowych i konsoli gier.

oprócz udostępniania zbiorów Wypożyczalnia dla Dzieci prowadzi bogatą działalnośókulturalną
skierowaną do uczniów szkół podstawowych i dzięci przedszkolnych. W ciągu całego roku
prowadzone są imprezy czyte|nicze, tj. spotkania autorskie, głośneczytanie, lekcje biblioteczne,
konkursy, projekcje filmowe, inscenizacje. Dla dzieci pozostających w mieście realizuje ciekawe
zajęciapodczas fęrii zimowych i wakacji.
c.

CZYTELNIA GŁowNA I MULTIMEDIALNA
Czyte|nia główna udostępniania zbiory: encyklopedie i słowniki, wydawnictwa informacyjne,

literatura naukowa i populamo-naukowa, przewodniki i poradniki, zbiory regionalne, zbiory
multimedialne i czasopisma.
Pełni funkcję Centrum Multimedialnego' posiada 14 stanowisk komputerowych zbezpłatnym
dostępem do Intęrnetu oraz salę prezentacji multimedialnych' która wyposazona jest w nowoczesny
system multimedialny i kinowy.
CzyĄe|nia wyposazona jest w stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku. Posiada specjalistyczne
urządzenia (klawiatura, powiększalnik, czytak, multilektor Sara) oraz oprogramowanie (JAWS i
MAGIC Plus), co umozliwia osobom niewidom1m i niedowidzącym korzystanie ze zbiorów
biblioteki i lnternetu.
d. F.ILIA NR 2

MBP

Posiada wypożyczalnię książek dla dorosłych i dzieci, jest skomputeryzowana, posiada
stanowisko komputerowe z dostępem do Intemetu. Zautomatyzowane są wszystkie pface
biblioteczne. Filia pracuje w komputerowym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC2l, posiada
elektroniczną bazę danych. Udostępnia czytelnikom stanowisko komputerowe z bezpłatnym
dostępem do Intęrnetu.
e.

FILIA NR

4

MBP

Posiada wypozyczalnię książek dla dorosłych i dzieci, jest skomputeryzowana, posiada
stanowisko komputerowe z dostępem do lnternetu. Filia pracuje w komputerowym systemie
bibliotecznym SOWA2A{ARC21, posiada katalog elektroniczny, prace biblioteczne są
zautomatyzowane. Udostępnia czytelnikom stanowisko komputerowe zbezpłatnym dostępem do
Internetu.
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3.

Analiza SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRoNY

dobre warunki lokalowę biblioteki głównej

niewystarcz ający zakup nowości

przyjazna aranzacja
różnorodna oferta usług

wydawniczych

zinformatyzowane procesy biblioteczne

brak środków na: ofertę kulturalną biblioteki
m. in. spotkania autorskie, konkursy,

e-usługi

w ar

nowoczesna strona Internetowa biblioteki

szybkie zuzycie sprzęfu komputerowego
niewystarcz ająca oferta szkolęń dla
pracowników

profil na Facebooku
dostosowanie obięktu do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo
stanowisko dla osob z dysfunkcją wzroku

multimedialna sala do zĄęó bibliotecznych i
edukacyjnych
pozyskiwanie środków pozabudżetowych w
ramach projektów
system ochrony zbiorów

RFiD

dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym

innowacyjnośći gotowośćdo zmiart
dobra współpraca z innymi bibliotękami i
stowarzyszeniem SBP

niski standard lokali i wyposazenia filii
bibliotecznych
niewystarczaj ące zatrudnienie
przystosowanie lokali bibliotecznych dla
osób niewidomych

-

modernizacja strony internetowej
przystosowanię dla osób nięwidomych

niskie wynagrodzenie bibliot ekarzy
niewystarcz Ąący przepływ informacji
wewnątrz instytucji
niewystarcz

pozyskiwanie środków zewnętrznych na
działa|ność,i rozwój biblioteki

aj ąc

a ana|iza

p otr

zeb

czytelniczych

SZANSE
duza dynamlkazmian i rozwoju biblioteki

sztaty, konferencj e

ZAGROZENIA
brak Środków budzetowych na rea|tzację
założonych celów,
ni

eprzewidywa|nośćzmian

Wzrastaj ące wymagania uzytkowników

malejąca rola tradycyjnych usług

zmuszające

bibliotecznych

do poszerzania i unowocześniania działah.

niekorzystn e zmiany w ustawodawstwie

zwiększenie ilościzbiorów bibliote czny ch
umiejętnośó reagowania na zmieniające się
potrzeby lokalnej społecznoŚci
rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną
informację

dotyczącym działalnościkulfuralnej oraz
działa|nościbibliotek,
zmniej szenie liczby mieszkańców miasta

brak zainteresowania ofert ąbiblioteki

,

pozyskiwanie partnerów do współpracy
wzrost zaangazow ania i profesj onalizmu
pracowników

zalfanie społeczne
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4.

Misja i wizja biblioteki

MISJA
Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu jest tworzenie
instytucji kultury, dązącej do profesjonalnego rozwoju ustug, zaspakajających róznorodne potrzeby

użlkowników.
WIZJA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu - przyjazna insty|ucja
kultury udostępniająca mieszkańcom róznorodne zbiory i media, świadcząca usfugi
z wykorzy staniem nowoczesnych technologii.
Biblioteka jest placówką wspierającą aktywność użlkowników w zdobywaniu wiedzy i spędzaniu
czasu wolnego.

biblioteki
Poprawainfrastrukturybiblioteki.
Rozwijanie usług kulfuralnych, edukacyjnych i informaclnych w aspekcie potrzeb,
zainteręsowań, preferencji i wieku klientów biblioteki.
Usprawnienie pracy biblioteki.
Wzmocnienie roli biblioteki w Środowisku lokalnvm.

5. Cele strategiczne

1.
2.

3.
4.

Kierunki działania w ramach celu

Cele szczegółowe

Poprawa
infrastruktury
biblioteki
1.

Zmiana siedziby bądŹ modernizac1a lokalu filii
bibliotecznej.
Zakręs rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia
obejmował będzie m'in.:
- kapitalny remont pomieszczeń filii nr 2,w Ęmwymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elekĘcznej,
posadzek, przebudowa sanitariatów,
- stworzenie nowej, przyyaznej aranżacji pomieszczeń filii,
- zaklp wyposażenia meblowego i komputerowego.
Przystosowanie lokali bibliotecznych dla osób niewidomych
poprzęZ odpowiednie ozrakowanie.
Przystosowanie strony internetowej biblioteki dla osób
ni ewidomy ch p oprzez zakup i instalacj ę o dpowi edniego
oprogramowania.
Systematyc zna wymiana przestarzał'ego sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Realizacj a proj ektów pozyskuj ąca środkizewnętrzne,
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Lokale spełniające
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Szybki dostęp do
informacji
nowoczesnych
technologii.
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P rzepr ow

adzanie analizy potrzeb czlrt elniczy ch p oprzez

ankiety, wywiady, rozmowy.

Zwiększenie zakup nowościwydawniczych zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.
Zwiększenie środków na ofertę kulturalna biblioteki.
Podejmowanie akcji społecznych i kampanii promocyjnych
skierowanych do rodziców, zachęca1ących do czytania
dzieciom. Wystawy tematyczne prezentujące autorów i
2.

Rozwijanie

usług
kulturalnycho
edukacyjnych i

informacyjnych
w aspekcie
potrzeb,
zainteresowań.
preferencji i
wieku klientów

ksiązki d|a dzieci. Spotkania z autorami ksiązek d|a dzięci.
organizowanie wystaw, spotkań autorskich oraz promocji
książek. organizowanie przedsięwzięó o charakterze
arĘstycznym. organizowanie imprez kulturalnych dla
społeczności lokalnej o zasięgu lokalnym.
organizowanie konkursów literackich i plastycznych oraz
spotkań z lokalnymi twórcami.
Gromadzenie i upowszechnianie piśmiennictwa twórców
lokalnych i mateńałów o regionie.

biblioteki.
opracowanie i rea|izacja zadań wspólnie z placówkami
szkolnymi.
Zaj ęcia przysposobienia czytelnicze go i informacyj ne go
ot az tematy czne ekcj e b ibli oteczn e d|a r óżny ch g.op
wiekowych.

Satysfakcja
użytkowników.

Efektywne dązenie do
osiągnięcia wskaźnika
12 woluminów na 100
mieszkańców.
Kształtowanie potrzeby
kontaktu zksiążką
wśród dziec|
Wzrost uczestnictwa
w kulturze.

Animowanie
aktywności twórczej
lokalnej społeczności.
Zachowanię
i popularyzowanie
lokalnej kultury.

Biblioteka instytucją
wspierającą proces

edukacyjny szkół,

1

Informowanie o dostępie do usfug publicznych on-line.
określenie nowych i unowocześnienięistniejących usług

informacyjnych. Wdrazanie nowych technologii w pracy
biblioteki.
Realizacja projektów pozyskująca środkizewnęttzne.
Badanie poziomu zadowolenia uzytkowników z usług

bibliotecznych.

3. Usprawnienie

pracy biblioteki

Zwiększenie zatrudnienia w celu zapewnienia
prawidłowego funkcj onowania instyhrcji.
Zwiększenie wynagrodzeń pracowników bibliotęki.
Zwiększenie środków budżetowych na cele szkoleniowę dla
pracowników' organizowanie spotkań i narad doĘczących
spraw bibliotęcznych. Usprawnienie przepĘwu informacj i
wewnątrz instytucji.
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Sprawnie zarządzana
placówka.
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4. Wzmocnienie

roli biblioteki w
środowisku
lokalnym

Tworzenie dobrych relacji z uzytkownikami i otoczenięm
biblioteki poprzez:
- dogodne godziny otwarcia biblioteki,
- informowanie mieszkańców o działalnościbiblioteki w
mediach strona internetowa, profile na portalach
społeczno ściowych,pras a i te|ew iz1a lokalna,
. współpracę z instytucjami kultury i stowarzyszenjamj
- zakup zbiorów zgodny z preferencjami czytelników,
- tworzenie oferty kulturalnej zgodnej z zapotrzebowaniem
środowiska
- dobre relacje zorganizatorem

Wzrost cz5Ąe|nictwa.
Wzrost uczestnictwa
w kulturze

ó. Podsumowanie

opracowana Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu określawizję i misję
biblioteki, wskazuje słabe i mocne strony biblioteki oraz szanse i zagrożenia wynikające
zwewtętrznych uwarunkowań, jak równiez z zewnętrznego otoczenia społecznego.
Realizacja strategii polegaó będzie na wdrażaniu w zycie zaplanowanych działan. Wykonanie
poszczególnych dziatań poprzedzone będzie staraniami o pozyskanie na ten cel odpowiednich
środków finansowych. Głównym miernikiem zaplanowanych celów/działah będzie stopień ich
realizacji.
Strategia w istobrych zapisach jest spójna z Narodową Strategią Ronvoju Kultury 2004-2020,
która odnosi się do promocji czytelnictwa' rozwoju sektora ksiązki oraz kondycji bibliotek, m.in.:
rozbudowa i modernizacja bibliotek, poprawa jakościzbiorów bibliotecznych, zmniejszenie róznic
regionalnych w dostępie do ksiqzki.
Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu do 2020 r. nawiązuje tez do Strategii
Rozwoju Miasta Jarosławia nalata2016 - 20f0,która,,za|<Łada wspieranie działa|nościinstytucji
kultury, w tym dalsząmodernizację obiektów i podnoszenie atrakcyjnościoforty tych instyfucji''.
Wdrozęnie strategii przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania Miejskiej
Bibliotęki Publicznej w Jarosławiu oraz wzmocnienia jej roli w środowiskulokalnym ptzez..
- wzrost znaczenia ksiązki w procesie wychowania i edukacji,
- wzrost wykorzystania zasobów bibliotecznych,
- zwiększenie atrakcyjności biblioteki jako ośrodkakulfury i edukacji,
- wzrost uczestnictwa w kulturze.
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