PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 – 2019
Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim
województwo – lubelskie, powiat – lubartowski,
gmina – Ostrów Lubelski

1. OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU
Gmina Ostrów Lubelski ( miejsko – wiejska) – miasto położone w północnej
części województwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Ostrów Lubelski. Leży 20 km na wschód od Lubartowa, 20 km na południe od Parczewa, 21 km
na północ od Łęcznej oraz 39 km na północny wschód od Lublina. Graniczy bezpośrednio z
następującymi jednostkami samorządowymi: Parczew, Uścimów, Ludwin, Spiczyn, Serniki i
Niedźwiada.
Gmina Ostrów Lubelski podzielona jest na 15 sołectw. Liczy 5410 mieszkańców i zajmuje obszar
121,7 km ². Cały obszar zaliczany jest do Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, graniczy z
kompleksem lasów Parczewskich w jej obrębie znajdują się trzy jeziora: Miejskie, Kleszczów i
Czarne oraz zbiornik retencyjny Mytycze w Rozkopaczewie.
Ostrów Lubelski posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z Lublinem,
Lubartowem, Parczewem, Radzyniem Podlaskim, Międzyrzecem Podlaskim oraz Łęczną.
Najbliższe stacje kolejowe czynne w ruchu pasażerskim to: Lubartów przy linii 30 - 20 km
oraz Lublin przy linii 7 - 39 km. Najbliższe lotnisko - Lublin Airport - jest odległe o 45 km.
Instytucje
Szkoły: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelski, Szkoła Podstawowa w
Kaznowie, Szkoła Podstawowa w Kolechowicach, Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie,
Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim, Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
Inne Instytucje
Apteki, Banki, Ośrodek Zdrowia, Komisariat Policji, Lecznica weterynaryjna, Gminna Spółdzielnia
SCH, Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej

2. Opis biblioteki
Na tle zmian zachodzących w środowisku, kształtowała się rola i charakter Biblioteki.

Źródła wspominają, że przy parafii Ostrów działała szkółka elementarna i przy niej istniała
biblioteka. Później już jako w Ostrowie Siedleckim otwarto bibliotekę w dniu 10. X. 1899

r., chociaż inne źródła podają datę 1894 r. Była to jedna z rosyjskich bibliotek publicznych
na terenie Siedleckiej Dyrekcji Szkolnej. Została założona w drugim rzucie dwunastu
bibliotek, które otrzymały po 193 książki na sumę 83,85 rubli.
W roku 1903 biblioteka posiadała 337 woluminów, w tym 38% o treści religijnej.
Księgozbiór w dniu 31XII 1947 r. wynosił 270 woluminów, a w dniu 31XII 1948 r. liczył 612 .
W 1994 r. biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Centrum Kultury
aż do roku 2007 kiedy Rada Miejska postanowiła oddzielić bibliotekę od CK. Od tej pory
biblioteka jest odrębna jednostką samorządową.
Na koniec roku 2013 biblioteka zarejestrowała 1259 czytelników ( w bibliotece głównej
wraz z filiami) którzy wypożyczyli 26513 książek oraz 1737 czasopism.
Biblioteka łącznie z filiami posiada 22826 pozycji książkowych oraz 27 tytułów czasopism,
7 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Pod koniec 2014 roku biblioteka ukończyła remont biblioteki w ramach zadania
Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki dotacji oraz środkom własnym całkowicie zmieniło się oblicze Biblioteki Głównej.
Biblioteka funkcjonuje w nowoczesnym, przestronnym lokalu, który został wyposażony
w nowe estetyczne meble . Wszyscy chętni mogą znaleźć miejsce dla siebie.
Najmłodsi mają kolorowy kącik z meblami dostosowanymi do ich grupy wiekowej.
Czytelnicy w jasnej i przyjaznej czytelni mogą spokojnie czytać książki i czasopisma.
Biblioteka posiada dział Zbiorów Regionalnych, dział literatury pięknej i
popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
Mieszkańcy zaś mają bezpłatny dostęp do Internetu, skanera , mogą korzystać z
drukarki. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz swobodny dostęp do regałów.
Biblioteka zatrudnia 4 pracowników z długoletnim stażem pracy i wykształceniem
bibliotekarskim.

3. Diagnoza sytuacji i otoczenia biblioteki
Analiza potencjału naszej biblioteki została wykonana metodą SWOT i poprzez
przygotowanie mapy zasobów wiedzy i kultury naszej miejscowości/gminy.
Mocne strony:
- dobra lokalizacja biblioteki i jej filii
- estetyczny i przyjazny wygląd
- bezpłatny dostęp do Internetu
- dostępność dla osób niepełnosprawnych
- zadowalające środki na zakup nowości wydawniczych
- systematyczny dopływ nowości
- aktualny i dostosowany do potrzeb środowiska księgozbiór

- duża ilość czasopism bieżących
- wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny, kserokopiarkę, skaner, drukarkę
czarno-białą i kolorową, projektor multimedialny
- współpraca z samorządem, szkołami, KGW , organizacjami pozarządowymi (WTZ)
- pracownicy z długim stażem pracy
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach i kursach
Słabe strony
- brak zatrudnionego informatyka
- zbyt mała ilość środków finansowych na rozszerzenie działalności
Szanse
- automatyzacja procesów bibliotecznych
- wzbogacenie oferty usług bibliotecznych
- książka na telefon
- organizacja życia kulturalnego społeczności lokalnej
- pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
- gromadzenie i udostępnianie zasobów elektronicznych
- promowanie twórców lokalnych
- promocja Biblioteki na zewnątrz
- udostępnianie pomieszczeń biblioteki na realizację celów edukacyjnych ,
kulturotwórczych promujących działalność biblioteczną
- aktywne uczestnictwo w promocji regionu
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w kursach i szkoleniach
Zagrożenia
- zmiany w przepisach prawnych regulujących działalność bibliotek
- zwiększenie dostępu do literatury on - line
- spadek czytelnictwa spowodowany niżem demograficznym
- niedostateczne środki na prowadzenie działalności

4. Kierunki rozwoju
Wizja Biblioteki
Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji, kultury i komunikacji
społecznej, zaspokajająca potrzeby społeczności lokalnej , przystępna i wygodna do pracy,
odpoczynku i samorealizacji, centrum aktywizacji życia społecznego i kulturalnego.
Misja Biblioteki
Biblioteka jako centrum informacji oraz miejsce dla różnorodnego typu działalności
edukacyjnej oraz kulturalnej, posiadająca bogaty program działań dla wszystkich grup
wiekowych, popularyzująca rozwój czytelnictwa, gromadząca i dokumentująca wiedzę o
gminie oraz promująca lokalną tradycję.

Biblioteka budująca pozytywny wizerunek środowiska, współpracująca z innymi
instytucjami i lokalnymi organizacjami, kreująca nowy wizerunek bibliotekarz jako
specjalisty informacji lokalnej, koordynatora i doradcy do spraw kultury.

Cele strategiczne i cele operacyjne
Cel strategiczny
Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych.
Cele operacyjne
Stałe monitowanie poziomu wykorzystania zasobów bibliotecznych oraz trafności
zakupu
Cel strategiczny
Pełna automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych.
Cele operacyjne
- włączenie do katalogu elektronicznego wszystkich zbiorów SBP
- włączenie do systemu bibliotecznego Mateusz wszystkich filii SBP
- automatyzacja procesów związanych z obsługą czytelników
Cel strategiczny
Zapewnienie najwyższych standardów świadczonych usług.
Cele operacyjne
- monitorowanie rynku czytelniczego i badanie poziomu satysfakcji czytelników i
użytkowników z usług świadczonych przez Bibliotekę
- określenie standardów usług bibliotecznych i stałe ich monitorowanie
- podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach
Cel strategiczny
Promocja Biblioteki i czytelnictwa
Cele operacyjne
- przygotowanie programów szkoleniowo-edukacyjnych dla różnych grup wiekowych
- podejmowanie akcji społecznych i kampanii promocyjnych zachęcających do czytania
i kreujących modę na czytanie
- wypromowanie nowego wizerunku biblioteki jako instytucji ułatwiającej dostęp do
informacji wspierającej edukację i przybliżającej różne formy aktywności kulturalnej
- organizowanie cyklicznych konkursów czytelniczych, wystaw, spotkań autorskich dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
- wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe formy pracy

Cel strategiczny
Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców.
Cele operacyjne
- tworzenie wokół biblioteki grup zaangażowanych w życie społeczno-kulturalne

- aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
- współpraca z twórcami i zespołami ludowymi oraz organizacjami lokalnymi
Cel strategiczny
Utworzenie publicznej sieci informacji.
Cele operacyjne
- gromadzenie i udostępnianie informacji na temat regionu, lokalnego samorządu,
pomocy publicznej i innych zagadnień społecznych
- tworzenie i rozwijanie źródeł informacji

5. Plan operacyjny czyli zadania rozwojowe
- pozyskiwanie materiałów na różnych nośnikach (gromadzenie zbiorów elektronicznych)
- komputerowe opracowanie zbiorów (wprowadzenie księgozbioru do programu
komputerowego Mateusz)
- automatyzacja procesów bibliotecznych (rejestracja wypożyczeń, prowadzenie i
utrzymywanie centralnej bazy czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach
filialnych)
- poprawa jakości usług bibliotecznych (książka na telefon dla osób chorych i
niepełnosprawnych, wypożyczanie międzybiblioteczne, szkolenia pracowników szkolenia
on-line, przeprowadzenie badań czytelniczych, wymiana doświadczeń z innymi
bibliotekami)
- przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnego kontaktu z książką i biblioteką (
współpraca z przedszkolem, cykliczne spotkania bibliotece rodzica z małymi dziećmi)
- organizowanie czasu wolnego dzieci (zajęcia w bibliotece w okresie ferii i wakacji)
- wykorzystanie lokali bibliotecznych na realizację celów edukacyjnych, kulturotwórczych,
promujących działalność biblioteczną (upowszechnianie informacji, organizowanie
okolicznościowych wystaw, konkursów ekspozycji książek)
- gromadzenie i dokumentowanie materiałów o gminie i regionie (teczki wycinków
prasowych, dokumenty życia społecznego, kroniki)

