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4. RUNDA

Plan Rozwoju Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie
Plan został stworzony w ramach 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek odbywającej się w latach 20212022 i opracowany przez zespół biblioteki reprezentowany przez: Justyna Lytvyn, Aleksandra
Cybulska, Cecylia Gesek przy wsparciu trenerek i trenerów: Damian Dec, Małgorzata StępieńDudek.

Dane biblioteki
Dyrektor: Justyna Lytvyn
Adres siedziby: Wolności 64A Działdowo
Strona www: mbpdzialdowo.pl
Profil instytucji na Facebooku:https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-wDzia%C5%82dowie-1148868355257421/
Liczba pracowników: 12
Liczba filii: 1

Wizytówka biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie jest samorządową instytucją kultury, która rozpoczęła swą
działalność w roku 1945. Od 2007 r. instytucja pełni zadania biblioteki powiatowej. Siedziba biblioteki
znajduje się przy ulicy Wolności 64A w Działdowie.
W skład instytucji wchodzą następujące działy: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Wypożyczalni i
Czytelni, Oddziału dla Dzieci i Mediateki. Biblioteka podejmuje również działania na rzecz osób chorych,
prowadząc filię biblioteczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Obsługuje ona pacjentów szpitala i personel.
Biblioteka aż dwukrotnie (w roku 2014, a następnie 2017) była laureatem prestiżowej nagrody
„Bibliotheca Bona" oraz „Bibliotheca Bona Dekady" przyznawanej przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Olsztynie bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur. W IX edycji Rankingu Bibliotek
„Rzeczypospolitej" i Instytutu Książki w 2019 r. biblioteka zajęła 2 miejsce w województwie warmińskomazurskim oraz 22 miejsce pośród wszystkich bibliotek w Polsce biorących udział w rankingu. W tym
samym rok Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie otrzymała również wyróżnienie w XII edycji
konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wstęp
Obecnie w bibliotece zatrudnionych jest 12 osób, które posiadają różnorodne kompetencje:
bibliotekarka, informatyk, socjolog, polonistka, infobrokerka. Zespół cały czas podnosi swoje
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kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach.
Biblioteka posiada bardzo szeroką ofertę działa ń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, skierowaną
do społeczności lokalnej. Działania te, mają coraz większe znaczenie w funkcjonowaniu nowoczesnej
biblioteki. Wiąże się to zarówno z tworzeniem atrakcyjnych dla mieszka ńców form spędzania czasu
wolnego i realizacją idei „trzeciego miejsca", jak również wykorzystywaniem tych działań, jako
mechanizmów promujących czytelnictwo, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, nakłaniają
użytkowników biblioteki do korzystania z księgozbioru. Liczba form pracy biblioteki nieustannie rośnie, a
wszystko po to aby jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na zainteresowania i potrzeby mieszka ńców.
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie prowadzi różne formy aktywności dla zróżnicowanych grup
odbiorców, w tym działania dla seniorów, spotkania autorskie, kursy, szkolenia, konkursy, gry miejskie,
umożliwia lokalnej społeczności spotkania z teatrem i sztuką czytaną, a także ma cały wachlarz
aktywności dla najmłodszych. Bierze aktywny udział w projektach o charakterze ogólnopolskim,
niezłomnie promuje swoją „małą ojczyznę", czyli regionalizm, jest też otwarta na potrzeby osób z
niepełnosprawnościami. Prowadzi 7 Dyskusyjnych Klubów Książki, Klub Rękodzieła, Klub Malucha,
Lokalny Klub Kodowania, wieloletnią współpracą ze wszystkimi miejskimi i okolicznymi szkołami,
Towarzystwem Miłośników Ziemi Działdowskiej, Stowarzyszeniem „Wolność od Strachu",
Stowarzyszeniem Działdowska Kuźnia Słowa, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Oddziałem
Wewnętrznym Zakładu Karnego w Iławie, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi mediami, a także
lokalnymi twórcami, którzy mogą tu wystawiać swoje prace.
Biblioteka cały czas poszerza swoją ofertę zasobów i poza kupowanym na bieżąco księgozbiorem,
udostępnia również zbiory audiowizualne (filmy, muzykę i audiobooki). Odpowiadając na potrzeby
lokalnej społeczności, które bardzo zweryfikowała obecna od dwóch lat pandemia, biblioteka zapewnia
darmowy dostęp do e-książki (ma wykupiony dostęp do trzech platform czytelniczych: 'buk Libra,
Legimi, Empik Go). Daje przy tym możliwość wypożyczenia czytelnikowi sprzętu technicznego tzw.
czytnika e-booków (7 czytników PocketBook Touch Lux) .Osobom słabowidzącym i niewidomym oferuje
możliwość bezpłatnego wypożyczenia Czytaka (5 Czytaków), posiada również w swych zbiorach filmy z
audiodeskrypcją i książki z dużą czcionką.
Czytelnicy szukający interesującej ich lektury mogą w łatwy sposób przejrzeć zasób księgozbioru
biblioteki korzystając z katalogów komputerowych:
•
•

katalog on-line na stronie internetowej biblioteki (zakładka „szukamksiążki.pl")
2 bezpośrednie stanowiska komputerowe przeznaczone wyłącznie do obsługi katalogu

Wszystkie procesy biblioteczne w miejskiej sieci bibliotek są skomputeryzowane, co usprawnia m. in.
obsługę czytelników, opracowanie książek i innych dokumentów oraz umożliwia szybką i pełną
informację dla użytkowników. Czytelnik po zalogowaniu się może sam sprawdzić stan swojego konta
przez Internet lub katalog komputerowy, dokonać rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji.
Załączniki

Diagnoza lokalna
Celem diagnozy lokalnej było zbadanie potrzeb wszystkich grup wiekowych: dzieci (0-12 lat), młodzieży
(13-19) oraz osób dorosłych 20-26, 27-35 i 36-50+. Dobór grupy docelowej był punktem spornym
podczas naszej pracy nad opracowaniem tego dokumentu, dlatego postanowiliśmy do badania włączyć
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wszystkie grupy wiekowe.
Do badań nad diagnozą lokalną Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie bezpośrednio zaangażowała
swoją lokalną społeczność. Na przełomie od lipca do grudnia 2021 r. przy okazji różnych bibliotecznych
akcji i spotkań w bibliotece (np. „Jesienny marsz", „Teatr przy stoliku") przeprowadziliśmy badania
wśród uczestników wydarzeń. Ogółem przebadaliśmy 534 osoby. Diagnoza była prowadzona
dwutorowo, zarówno podczas grupowych jak i indywidualnych spotkań w przestrzeni bibliotecznej.

Do badań opinii publicznej użyliśmy dwóch sposobów badawczych (ankiety i wywiadu).
Pierwsze badanie - ankieta, w której wzięło udział 100 osób (70 kobiet i 30 mężczyzn), dotyczyła stopnia
cyfrowych umiejętności lokalnej społeczności. Pytaliśmy czy nasi użytkownicy potrafią korzystać ze
sprzętów technologicznych np. laptopów, tabletów, czytników. Równolegle padło też pytanie o chęć
wzięcia udziału w warsztatach i szkoleniach przygotowanych przez bibliotekę, w ramach podniesienia
cyfrowych kompetencji. Badaliśmy również czy ankietowani korzystają lub korzystali z e-usług
bibliotecznych, na przykład obsługi katalogu bibliotecznego, czy platform internetowych takich jak
Legimi czy Ibuk Libra.
Otrzymaliśmy następujące wyniki:
•

53% ankietowanych świetnie sobie radzi z obsługą komputera, 36% z obsługą tabletu, a 43% z

obsługą smartfona.
•

61% wszystkich respondentów nie korzysta z żadnych e-usług (korzystanie z usług serwisów

literatury elektronicznej typu ‚buk Libra, Legimi, Empik Go, Academica). Na pytanie czy osoby te
chciałyby wziąć udział w szkoleniu z obsługi tych i innych platform czytelniczych padła twierdząca i
jednoznaczna odpowiedź.
•

77% ankietowanych nie korzysta z zasobów elektronicznych naszej biblioteki (katalog książki, bazy

danych, itp.), a aż 62% osób biorących udział w ankiecie wyraziło chęć wzięcia udziału w szkoleniu
podniesienia kompetencji cyfrowych organizowanych przez bibliotekę.
Pierwsza ankieta (cyfrowe umiejętności) miała tradycyjną formę kwestionariusza, którą czytelnicy
otrzymywali do wypełnienia przychodząc do biblioteki. Natomiast wywiady, które przeprowadziliśmy
miały mniej formalną formę, tu zamiast wypełniania kartki z listą pyta ń zaproponowaliśmy wspólną
zabawę w „wiszące pranie", papierowe książki na półkach oraz urnę wyborczą, co miało na celu
zachęcenie również dzieci do wzięcia udziału w badaniu. Na tablicach były rozwieszone sznurki, na
których za pomocą klamerek przyczepione zostały kolorowe kartki (papierowe spodenki, koszulki). Na
tak przygotowanym wiszącym „papierowym praniu" nasze grupy docelowe mogły zapisać swoje
odpowiedzi na zadane trzy pytania. Podobnie wyglądały książki przyczepione na „półki" umieszczone na
tablicy. Pytaliśmy m.in. o to jakiej nowej przestrzeni brak czytelnikom w bibliotece, jakie zmiany
użytkownicy chcieliby wprowadzić w ofercie kulturalnej biblioteki, a także o to w jakich spotkaniach i
wydarzeniach chcieliby wziąć udział. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy dotychczasowa oferta biblioteki
wpisuje się w aktualne potrzeby środowiska, czy należy zastanowić się nad wprowadzeniem zmian.
Odpowiedzi naszych respondentów na zadane pytania były dosyć zbieżne, dużo odpowiedzi pokrywało
się ze sobą, niektóre były pochwałą naszych dotychczasowych działa ń (np." Wszystko jest super, nic nie
chciałabym zmieniać" -kobieta, 40 I.) z kolei inne odpowiedzi ankietowanych rzuciły zupełnie nowe
światło na to, w jakim kierunku powinna iść Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wśród
najczęściej padających odpowiedzi wyklarował się następujący obraz potrzeb i oczekiwań naszych
obecnych i potencjalnie przyszłych czytelników, użytkowników i odbiorców, oto one:
Marzy nam się rozbudowa. jakiej przestrzeni w bibliotece Ci brakuje?
•

W przedziale wiekowym 0-19 najczęściej padającymi odpowiedziami były: kawiarnia (42 osób),

pokój gamingowy (24 osoby), sklepik (19 osób), automat z napojami i słodyczami (10 osób), mobilne
planetarium (5 osób).
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W przedziale wiekowym 20-35 padały odpowiedzi: strefa ciszy - miejsce dla studentów piszących

prace naukowe (3 osoby), sala audiowizualna (26 osób), przestrzeń dla młodzieży i nastolatków (9
osób), sala konferencyjna (7 osób), czytelnia z kawiarenką (9 osób).
•

W przedziale wiekowym 36-50+ najczęściej udzielonymi odpowiedziami były: duża czytelnia (32

osoby), sala audiowizualna/konferencyjna (115 osób), taras gdzie będzie można czytać książki i wypić
kawę (19 osób), większa powierzchnia do spotka ń (autorskich, teatrów przy stoliku) (23 osoby).
W jakich zajęciach/ warsztatach/ spotkaniach wziąłbyś udział?
•

W przedziale wiekowym 0-19 najczęściej padającymi odpowiedziami były: zajęcia dla fanów mangi

(komiksy) (12 osób), spotkania ze znanymi Youtubermi i piosenkarzami (24 osoby), warsztaty z
długopisem 3D (13 osób) , nauka ładnego pisma/zajęcia kaligraficzne (8 osób), warsztaty origami (9
osób).
•

W przedziale wiekowym 20-35 padały odpowiedzi: samorozwój (22 osoby), spotkania z ciekawymi

ludźmi np. podróżnikami (31 osób).
•

W przedziale wiekowym 36-50+ najczęściej udzielonymi odpowiedziami były: wspólne spacery (56

osób), warsztaty dobrego życia (11 osób), szydełkowania (19 osób), scrapbookingu (25 osób), warsztaty
fotograficzne (29 osób), spotkania ze specjalistami (dietetyk, kosmetyczka, logopeda) (40 osób).
Co chciałbyś zmienić w bibliotece?
•

W przedziale wiekowym 0-19 najczęstszymi odpowiedziami było, aby nic nie zmieniać (54 osoby)

oraz aby stworzyć przestrzeń dla młodzieży bez obecności dorosłych (36 osób).
•

W przedziale wiekowym 20-35 padały odpowiedzi, że potrzeba większej przestrzeni, aby więcej osób

mogło uczestniczyć w spotkaniach w bibliotece (27 osób).
• W przedziale wiekowym 36-50+ najczęstszymi odpowiedziami były: większa przestrzeń na
spotkania (142 osoby). Aż 84 osoby nie chcą żadnych zmian w bibliotece.
Po przeprowadzeniu badań ankietowych i analiz wysunęliśmy następujące wnioski:
- odpowiadając na potrzeby ankietowanych biblioteka musi poszerzyć swoją ofertę o działania
podnoszące poziom cyfrowych umiejętności dorosłych mieszka ńców i seniorów (kursy komputerowe,
obsługa platform czytelniczych, e-usług jak również samodzielne korzystanie ze sprzętów technicznych
tj. czytników, telefonów, komputerów etc.).
- ankietowani z dużym entuzjazmem podeszli do pomysłu rozbudowy i modernizacji biblioteki. Pojawiło
się dużo ciekawych pomysłów i propozycji co do zagospodarowania nowej bibliotecznej przestrzeni.
Propozycje te wykorzystamy aplikując o dofinansowanie z budżetów ministerialnych.
- podczas diagnozy wyklarowały się również pomysły na nowe działania, które chcemy realizować na
przestrzeni najbliższych lat. Zaproponowane aktywności pozwolą nam stworzyć nową ofertę, która
wypromuje naszą bibliotekę i jej działania, da przestrzeń na wspólną zabawę, rozmowę i integrację
międzypokoleniową, a także zadba o podniesienie prestiżu naszej instytucji uplasowując ją w szeregu
miejsc ciekawych i wartych odwiedzenia, które na stałe wpiszą się w gusta i potrzeby lokalnej wspólnoty.

https://docs.google.com/document/d/1VHr00ko_AF9RA4gxj16sY75PTcjuAE/edit?usp=sharing&ouid=116501161033661150950&rtpof=true&sd=true
Załączniki

Misja biblioteki
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4. RUNDA
"Dla wszystkich starczy miejsca pod tym wielkim dachem nieba" ("Pieśń na wyjście" E.Stachura)
Załączniki

Wizja biblioteki
Wizją Biblioteki jest kreowanie działa ń na rzecz rozwoju kulturalnego i kompetencji mieszkańców w
sposób nowoczesny, zapewniając szeroki dostęp do kultury i rozwoju osobistego.
Załączniki

Cele rozwojowe dla biblioteki
I. CEL ROZWOJOWY - Wzrost kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców Działdowa i
powiatu zagrożonych e-wykluczeniem informacyjnym
1. Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji informacyjnych w zakresie obsługi sprzętów
technicznych (czytniki e-booków, komputerów, laptopów) - (od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.)
•

Przeprowadzenie cyklu 10 szkoleń (grupowe lub indywidualnych) w zakresie obsługi sprzętów

technicznych.
•

Zwiększenie dostępności e-czytników.
Promocja.
Wzięcie udziału bibliotekarzy w szkoleniach dotyczących nowych technologii oraz w szkoleniach dla

edukatorów (szkolenia specjalistyczne).
2. Cel szczegółowy: Wzrost umiejętności korzystania z zasobów sieci przez użytkowników (np. Legimi,
katalog biblioteczny) - (od marca 2022 r. do końca 2025 r.).
•

Dostosowanie zaplecza technicznego biblioteki (podłączenie budynku do szerokopasmowych

szybkich sieci internetowych).
•

udostępnianie darmowych kodów do platform czytelniczych (Empik Go, Legimi, IBUK Libra).

•

Przeprowadzenie co najmniej 20 lekcji bibliotecznych lub szkoleń indywidualnych dotyczących

obsługi katalogu internetowego.
3. Cel szczegółowy: Digitalizacja - zwiększenie dostępu cyfrowego do materiałów związanych z historią
miasta Działdowo i powiatu działdowskiego (od września 2022 r. do września 2025 r.).

II. CEL ROZWOJOWY - Zwiększenie atrakcyjności biblioteki
1. Cel szczegółowy: Rozbudowa i modernizacja biblioteki (od maja 2022 r. do końca 2025 r.).
•

Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących pozyskania środków zewnętrznych.

•

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

•

Zbadanie potrzeb mieszka ńców Działdowa względem aspektów architektonicznych.

2. Cel szczegółowy: Poszerzenie oferty biblioteki o nowe działania (od marca 2022 r. do września 2022
r. ).
•

Wzięcie udziału w szkoleniach dotyczących projektowania nowych usług.

•

Przygotowanie oferty dwóch nowych działa ń.

•

Wprowadzenie nowych aktywności w dotychczasowej ofercie biblioteki.
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3. Cel szczegółowy: Poszerzenie działa ń biblioteki o nowe formy promocji (od kwietnia 2022 r. do
grudnia 2025 r.).
•

Założenie konta na Instagramie.

•

Zwiększenie zasięgów oglądalności portali społecznościowych o 20%.

•

Utworzenie co najmniej 10 filmów promujących działania biblioteki.

Załączniki

Nowe usługi i działania w ofercie biblioteki
Usługa Książka na receptę
Opis usługi/działania:
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie posiada swoją filię w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W filii zarejestrowanych jest ponad 257 czytelników, a z jej
księgozbioru korzystają nie tylko pacjenci, ale również personel medyczny i administracja szpitala.
Bibliotekarka tam zatrudniona codziennie przemierza szpitalne korytarze ze specjalnie przeznaczonym
do tego wózkiem, na którym ma książki zamówione przez pacjentów, te które chce polecić innym
pacjentom oraz prasę. Bibliotekarka oferuje także możliwość zapisania się do biblioteki.
Chcąc umilić dzieciom pobyt w szpitalu chcemy zorganizować cykliczne (raz w tygodniu bądź dwa razy
w miesiącu) zajęcia dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym, których integralną częścią
będzie głośne czytanie. Będziemy wybierać książki i opowiadania optymistyczne, podnoszące na duchu,
wprowadzające radość i powodujące choć chwilowe zapomnienie o chorobie i szpitalnej rzeczywistości.
W trakcie zajęć dzieci będą mogły stworzyć pracę plastyczną oraz pograć w gry planszowe, dzięki
czemu będą mogły się zintegrować ze sobą i nawiązać nowe znajomości. Młodsze dzieci zaprosimy na
te spotkania wraz z opiekunami. Bibliotekarka będzie zachęcała także do głośnego czytania rodziców
przebywających z chorymi dziećmi, ponieważ umacnia to więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Zajęcia
będą odbywały się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w otoczeniu książek.
Ważnym celem jest wpajanie małym czytelnikom miłości do książek i kształtowanie nawyku czytania,
przybliżenie literatury dziecięcej. W konsekwencji ma to zachęcić do odwiedzin biblioteki w szpitalu oraz
biblioteki głównej i spowodować zapisanie się do niej i regularne korzystanie z jej zasobów.
Mamy nadzieję, że w przyszłości dzięki współpracy z władzami szpitala uda się odnowić świetlicę, w
której mają odbywać się zajęcia i wstawić do niej bardziej dziecięce meble. Biblioteka postara się
doposażyć to miejsce w materiały plastyczne, zabawki, gry, puzzle.

Usługę będziemy promować poprzez lokalne media, informacje zamieścimy na stronie internetowej
biblioteki oraz Facebooku. Wywiesimy także plakaty w bibliotece szpitalnej oraz na oddziale dziecięcym,
tam także zostawimy ulotki informacyjne, które będą rozdawać dzieciom i rodzicom pielęgniarki.
Działanie to realizuje cel rozwojowy II - Zwiększenie atrakcyjności biblioteki
Termin realizacji usługi/działania:
od września 2022 r. do grudnia 2025 r.
Plan wdrożenia, monitoringu i ewaluacji:
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• Pracownik filii bibliotecznej znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Działdowie samodzielnie będzie monitorował statystykę osób biorących udział w
realizacji usługi „Książka na receptę". Narzędziami stosowanymi przez bibliotekarza w trakcie
monitoringu i ewaluacji będą obserwacja i rozmowy z uczestnikami zajęć na temat preferencji i
zainteresowań. Wnioski z ewaluacji będziemy wyciągać w trakcie spotkań zespołu dwa razy w
roku.

Załączniki:

Usługa Digitalizacja
Opis usługi/działania:
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oferuje możliwość mieszkańcom Działdowa i okolic zdigitalizowania
starych dokumentów, fotografii i umieszczenie ich w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej.
WMBC umożliwia dostęp przez Internet do książek, czasopism, fotografii, pocztówek, map, druków
ulotnych, publikacji tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, jak i pozaregionalnych.
Kolekcja zdigitalizowanych zbiorów będzie powiększała się również o dokumenty, fotografie związane z
Działdowem i powiatem.
Znajdą się tam nigdzie dotąd niepublikowane źródła do poznawania historii Warmii i Mazur - od
ciekawych i unikalnych starych druków, poprzez rękopisy i dawne czasopisma, aż po prozaiczne
dokumenty życia społecznego.
Cyfrowa biblioteka jest elementem promocji biblioteki, ale także alternatywną formą udostępniania
zbiorów różnym grupom odbiorców i dowodem, że „zwykła" biblioteka idzie z duchem czasu, z
postępem cyfrowym. Niejednokrotnie udostępnianie zbiorów w formie cyfrowej jest jedyną możliwością
na ich obejrzenie przez osoby z niepełnosprawnością lub te, które z różnych względów nie mogą
pozwolić sobie na przyjazd do danej biblioteki. Forma cyfrowa nie tylko ułatwia do nich dostęp, ale co
niezwykle ważne - służy zachowaniu drukowanych oryginałów w dobrym stanie. Celem działania jest
także ocalenie od zapomnienia, zachowanie dla potomności dokumentów życia społecznego (fotografii
przedstawiających życie obyczajowe/historyczne mieszkańców miasta i powiatu działdowskiego),
przybliżenie kultury i dziedzictwa.
Dostęp cyfrowy może mieć każdy, zawsze, wszędzie i skądkolwiek. Skanowanie obiektów i umieszczanie
ich w WMBC jest więc wyrazem naszej troski o same zbiory, potrzeby dzisiejszych czytelników i
przyszłych pokoleń. Dzięki cyfryzacji wzrasta też wiedza na temat istnienia unikatowych zbiorów, to
także najlepsza droga do popularyzacji regionu.
Będziemy zachęcać mieszkańców Działdowa do dzielenia się swoimi zbiorami, a całe działanie
będziemy permanentnie reklamować w lokalnych mediach, na stronie internetowej biblioteki, portalu
społecznościowym Facebook. W bibliotece oraz w mieście pojawią się także plakaty informujące o takiej
usłudze.
Aby to wszystko było możliwe potrzebny jest skaner do zdjęć bardzo dobrej jakości. Skaner klisz
fotograficznych jest już na wyposażeniu biblioteki.
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Działanie to realizuje cel rozwojowy I i II.
Termin realizacji usługi/działania:
od września 2022 r. do grudnia 2025 r.
Plan wdrożenia, monitoringu i ewaluacji:

• Informatyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie będzie monitorował ilość przekazanych do
digitalizacji materiałów. Do ewaluacji i monitorowania danej usługi posłużą nam: liczba
przekazanych przez mieszkańców materiałów oraz statystyki wyświetleń w WarmińskoMazurskiej Bibliotece Cyfrowej. Wnioski z ewaluacji będziemy wyciągać w trakcie spotkań zespołu
raz do roku.

Załączniki:

Rzecznictwo
I Główny cel działań rzeczniczych
Głównym celem działań rzeczniczych jest promowanie wypracowanego Planu Rozwoju Biblioteki,
nowych usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki.
II Planujemy następujące działania rzecznicze:
1. Przedstawienie Planu Rozwoju władzom miasta (kwiecień 2022 r.)
2. Szeroko pojęta promocja biblioteki i jej działań (stworzenie filmów promujących instytucję, plakaty,
gadżety reklamowe) - (kwiecień 2022 r.)
3. Założenie konta na Instagramie (kwiecień 2022 r.)
III Czas realizacji
Sukcesywnie w miarę wdrażania w życie poszczególnych usług i działań zadbamy o ich odpowiednią
promocję.
IV Spodziewane rezultaty
Spodziewanymi rezultatami będą: większe finansowanie biblioteki, wzrost zainteresowania ofertą
biblioteki, a co za tym idzie większa liczba czytelników i użytkowników, wzrost unikatowych wejść na
stronę internetową biblioteki, Facebooka i Instagram.
V Zaangażowanie zespołu w działania rzecznicze
Cały zespół zaangażuje się w realizację wytyczonych działań rzeczniczych, dbając o jak najlepszą
promocję swojego działu, a także wszystkich realizowanych imprez i spotkań bibliotecznych.
VI Główni interesariusze działań rzeczniczych
Głównym adresatem działa ń będzie przede wszystkim samorząd lokalny oraz mieszka ńcy miasta
(obecni i przyszli czytelnicy i użytkownicy).
VII Efektywność działań

C
prb.biblioteki.org

POLSKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI

IUNDACJA
170711VORL
SPIIIK7DIMWA
IWORNIACVINEGO

F RS I

Program Rozwoju Bib( orek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całe, Polsce w p Inicniu roli tokoinych centrów aktywności
spoleczhej W takie} placówkach ludzie spędzają uas, rozwijaja swc.,e -zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie
działają Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wotnosci prowadzone przez Fundację RO,r4C,1
Społeczeństwa Inf ormacymego W latach 2009-2015 byto real, zowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Patosem

program
rozwoju
bibliotek
4. RUNDA
Wymiernym efektem naszych działa ń będzie zwiększenie liczby czytelników oraz osób
zainteresowanych ofertą biblioteki (biorących udział w organizowanych wydarzeniach).
Zauważalny będzie także wzrost statystyki odwiedzin i aktywności na stronie naszej biblioteki oraz w
mediach społecznościowych.
VIII Sposób mierzenia/sprawdzania skuteczności działań
Mierzalnymi efektami będą anonimowe ankiety dotyczące oceny poszczególnych działań. Raz do roku
będziemy monitorować liczbę czytelników i odwiedzin biblioteki, które potwierdzą efektywność naszych
działań.
Załączniki
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