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I. Wizytówka biblioteki 

20-tys. Gmina Miasto Ozorków jest położona w woj. łódzkim (prawa miejskie 1816 r.). 

Funkcjonują tu instytucje zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców, m. in. 

przedszkola, szkoły, urzędy, przychodnie zdrowia, domy kultury oraz zakłady przemysłowe w 

ŁSSE. Miejską Bibliotekę Publiczną im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie powołano Uchwałą 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dn. 2.01.1952 r. 15.03.1991 r. została wpisana do 

miejskiego rejestru instytucji kultury pod nr 1. Zakres działania Biblioteki obejmuje przede 

wszystkim gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów (z uwzględnieniem 

regionaliów) oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Istotnym elementem pracy 

placówki jest także działalność edukacyjna i kulturalna, skierowana do różnych grup 

wiekowych (w tym realizacja projektów dotowanych z innych źródeł, np. MKiDN). Na sieć 

biblioteczną składają się: - Biblioteka główna w centrum miasta - Filia nr 1 dla Dorosłych i 

Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży na dużym osiedlu. Biblioteka zatrudnia 8 pracowników 

merytorycznych i 3 pracowników obsługi.  Priorytetem w działaniu jest popularyzacja wiedzy 

o regionie, a hasłem przewodnim "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka". 

Zachęcamy do kontaktu: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie 

Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków 

tel. 42 710-31-17, 508-100-392 e-mail: mbp.ozorkow@wp.pl 

www.mbp.ozorkow.net www.facebook.com/mbp.ozorkow 

Dyrektor: starszy kustosz mgr Danuta Trzcińska 

tel. 42 710-31-16  

Filie biblioteczne: 

Filia nr 1 dla Dorosłych 

ul. R. Mielczarskiego 17, 95-035 Ozorków 

Kierownik: starszy kustosz mgr Marietta Kaźmierczak 

tel. 42 710-31-95 

Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 

ul. R. Mielczarskiego 17, 95-035 Ozorków 

Kierownik: starszy kustosz mgr Grażyna Chmielecka 

tel. 42 710-31-95 

mailto:mbp.ozorkow@wp.pl
http://www.mbp.ozorkow.net/
http://www.facebook.com/mbp.ozorkow
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II. Potencjał biblioteki 

Analiza SWOT 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

1. Dobra lokalizacja ( biblioteka główna - 

centrum miasta, filie - największe osiedle) 

2. Filie: dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży 

znajdują się w jednym budynku, co 

umożliwia bardzo dobrą współpracę np. 

jednoczesne prowadzenie warsztatów dla 

dzieci i rodziców   

3. Bliskość urzędów, szkół, instytucji   

4. Dobre warunki lokalowe (przestronne 

pomieszczenia, z ogrzewaniem, widne, z 

dobrym wyposażeniem, w filiach dostęp do 

toalet, w tym jednej dla osób 

niepełnosprawnych, szatni)   

5. Szeroka oferta działań kulturalnych 

(wystawy i wernisaże, spotkania z pisarzami, 

klub DKK, wyjazdy do kin, teatrów) oraz 

edukacyjnych (warsztaty, lekcje 

biblioteczne, Internetowy Klub Seniora, 

konkursy i inne)   

6. Szeroka współpraca z instytucjami 

(oświatowymi, kulturalnymi i pomocy 

społecznej, działającymi na terenie miasta 

oraz z SE-MA-FORem), organizacjami 

(Komenda Hufca ZHP w Ozorkowie) i 

stowarzyszeniami ("Spełnijmy Nadzieję", 

Warsztatami Terapii Zajęciowej, działającym 

przy  łódzkim oddziale Stowarzyszenia Osób 

Cierpiących na Padaczkę)    

7. Wykwalifikowana kadra - 8 pracowników 

merytorycznych (w tym 6 z wykształceniem 

wyższym, 2 ze średnim bibliotekarskim) z 

dziewięcioletnim stażem pracy (2 osoby) i 

1. Brak środków finansowych na "wkład 

własny" przy ubieganiu się o dotacje, np. 

MKiDN   

2. Bariery architektoniczne (schody 

wejściowe do wszystkich bibliotek)   

3. Brak na terenie miasta drogowskazów 

prowadzących do bibliotek   

4. Brak szatni i za mało toalet w bibliotece 

głównej   

5. Brak odpowiednio wyposażonego Kącika 

Malucha w filii dla dzieci   

6. Brak zbiorów multimedialnych (płyt CD, 

DVD, audiobooków, e-booków)   

7. Zbyt mała oferta czasopism   

8. Brak sali widowiskowej w filiach 
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ponad dwudziestoletnim stażem pracy (6 

osób)   

8. Umiejętność pisania wniosków 

aplikacyjnych przez bibliotekarki   

9. Automatyzacja procesów bibliotecznych, 

katalogi on-line, dygitalizacja czasopism 

lokalnych   

10. Działalność wydawnicza (publikacja 16 

pokonkursowych dwujęzycznych tomików 

wierszy oraz antologii laureatów konkursu 

literackiego "Ozorków - Moje Miasto 

Najbliższe" oraz książek: "Architektoniczne 

Walory Ozorkowa", "Bibliografia miasta i 

gminy Ozorków", "Moje Pejzaże" Jana 

Cholewczyńskiego)   

11. Pozyskiwanie stażystów   

12. Pozyskiwanie sponsorów (wspierających 

działalność kulturalną, remont łazienek) 

Szanse Zagrożenia 

1. Możliwość zawiązania partnerstwa z 

organizacjami np. nieposiadającymi 

osobowości prawnej, ale zapewniającymi 

wkład własny i wspólnego aplikowania o 

dotacje   

2. Wykorzystanie potencjału lokalnych 

twórców w działalności kulturalnej i 

edukacyjnej. Biblioteka udostępnia lokal i 

gromadzi uczestników, zapewnia promocję 

artystom w zamian za bezpłatne spotkania, 

wystawy, warsztaty oraz promocję bibliotek.  

3. Doskonalenie zawodowe kadry 

bibliotecznej 

1. Zbyt niska dotacja Organizatora: - 

niewystarczająca oferta nowości 

wydawniczych i czasopism - ryzyko 

zmniejszenia oferty działań kulturalnych - 

niemożność uczestnictwa w płatnych 

kursach poszerzających kwalifikacje kadry  

2. Spadek wykorzystania księgozbioru 

popularnonaukowego, spowodowany 

łatwym dostępem do informacji w 

Internecie   

3. Niż demograficzny oraz emigracja 

mieszkańców Ozorkowa   

4. Konkurencja telewizji i gier 

komputerowych  5. Brak perspektyw na 

zlikwidowanie barier architektonicznych 

przy wejściach do bibliotek 
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Potencjał biblioteki 

MBP w Ozorkowie swoje działania opiera na bardzo dużym potencjale własnym. Dzięki temu 

prężnie działa w środowisku lokalnym. Bardzo dobra lokalizacja sieci ozorkowskich bibliotek 

umożliwia mieszkańcom łatwe korzystanie ze zbiorów, np. w drodze do pracy, szkół, 

urzędów czy na zakupy. Lokale są widne, suche, dobrze wyposażone, z wolnym dostępem do 

półek. Dużym potencjałem biblioteki jest wykwalifikowana, kompetentna i przyjazna 

kadra.Służy czytelnikom swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest otwarta na rozwój osobisty i 

chętnie podejmuje nowe wyzwania. Biblioteka pretenduje do tego, by stać się lokalnym 

centrum kultury. Proponuje szereg ciekawych imprez, wykraczających poza typową 

działalność biblioteczną, m.in. warsztaty psychologiczne, wieczory gier planszowych, 

wycieczki. Promuje lokalnych twórców, organizując wystawy inaugurowane uroczystymi 

wernisażami. Współpracuje z przedszkolami i szkołami, Domem Pomocy Społecznej, 

stowarzyszeniami (np. Warsztatami Terapii Zajęciowej) i organizacjami (głównie Komendą 

Hufca ZHP w Ozorkowie). Biblioteka tworzy nowe możliwości, pozyskując środki 

pozabudżetowe z różnych źródeł (Programy MKiDN, WFOŚiGW, ŁDK i in.). Dzięki temu 

zrealizowano kilka bardzo ciekawych projektów, np. "Zanim książka trafi w moje ręce", 

"Herberciarnia", "Ozorkowska Jesień Poetycka", "Książki w bibliotece to takie EKO-logiczne". 

Ozorkowska biblioteka jako jedna z pierwszych w Polsce skomputeryzowała procesy 

biblioteczne. W 1993 r. zaczęto tworzyć katalogi komputerowe, które w końcu lat 90 

udostępniono on-line. Obecnie czytelnicy mają dostęp do 11 baz bibliograficznych. 

Szczególnie cenna jest baza "Regionalia", zawierająca informacje o artykułach i książkach o 

Ozorkowie i powiatach: zgierskim i łęczyckim. Dużym atutem biblioteki jest prowadzona od 

wielu lat działalność wydawnicza. Nakładem wydawnictwa własnego ukazało się 19 tytułów. 

15 z nich to pokłosie prestiżowego konkursu poetyckiego organizowanego przez bibliotekę 

od 1998 r. W 2012 r. biblioteka wydała ważną pozycję: "Bibliografię miasta i gminy 

Ozorków". Omówione walory tworzą ogromny potencjał biblioteki. Pozwalają na nieustanne 

poszukiwanie i realizowanie nowych form pracy z użytkownikami oraz zwiększenie jej roli i 

znaczenia w środowisku lokalnym. 
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III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

Zasoby lokalne 

Ludzie 

- Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu 

i Spraw Społecznych, Rzecznik Burmistrza, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji UM - Wójt 

Gminy Ozorków - Uczniowie - Nauczyciele chętni do współpracy - Dyrektorzy placówek 

oświatowych - Prezes i terapeuci Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę 

Oddziału Łódzkiego z siedzibą w Ozorkowie - Komendant, instruktorzy i harcerze Hufca ZHP 

w Ozorkowie Prezesi i pracownicy Spółdzielni: - Banku Spółdzielczego w Ozorkowie - 

Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – PSS 

"Społem" Pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej - Regionaliści - Lokalni twórcy - 

Stażyści - Sponsorzy (właściciele lokalnych firm) - poseł na Sejm Rzeczypospolitej - Dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Zasoby materialne 

Czytelnia MBP (90 miejsc siedzących), czytelnie filii bibliotecznych (2 x 40),  

sale: widowiskowa (240) i kameralna (40) MOK, sala MDK (120), sala kinowa (500)  

Projektory multimedialne, komputery i dostęp do Internetu w bibl. gł. i filiach   

Sprzęt nagłaśniający MOK i MDK  

Hala sportowa (1500) i boiska miejskie. 

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

- Urząd Miejski w Ozorkowie: Burmistrz, Rada Miejska, Wydział Kultury, Komisja Kultury, 

Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, - Urząd Gminy Ozorków: Wójt - Przedszkola Miejskie nr 

1, 2, 3, 4 i 5, - Szkoły Podstawowe nr 4 i 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 1, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych , - Młodzieżowy Dom Kultury - Powiatowy 

Urząd Pracy - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki - Dom 

Pomocy Społecznej - Bank Spółdzielczy w Ozorkowie - Ozorkowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - PSS "Społem" - Dyskusyjny Klub Książki. 
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z 

przeprowadzonych badań 

Ozorków to miejscowość, której społeczność boryka się z wieloma problemami, a do 

najważniejszych należą problemy ekonomiczne. Taka sytuacja prowadzi do zaspokajania 

przede wszystkim podstawowych potrzeb życiowych, a taki model funkcjonowania 

przenoszony jest z pokolenia na pokolenie i dotyczy również rodziców bardzo małych dzieci. 

Wniosek ten płynie z obserwacji bibliotekarek: wielu z przedszkolaków, którzy przychodzą na 

zajęcia z grupami, nie przychodzi do biblioteki z opiekunami. Brak zaangażowania we 

włączanie dziecka w różne formy obcowania z kulturą grozi w rezultacie wykluczeniem z niej. 

Z uwagi na fakt, że filie dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży znajdują się w jednym budynku, 

bibliotekarki mogą na bieżąco wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami, a także 

podejmować rozmowę m. in. z opiekunami najmłodszych dzieci, którzy sami wypożyczają 

książki. Część z rozmówców nie chce wypożyczać książek swoim podopiecznym (mimo zachęt 

ze strony bibliotekarek), ponieważ maluchy nie potrafią samodzielnie czytać. Te obserwacje 

doprowadziły do konkluzji, że - aby zachęcić małe dzieci do czytania i korzystania z bogatej 

oferty (nie tylko czytelniczej) biblioteki - trzeba podjąć współpracę z dorosłymi. Nie wszyscy 

opiekunowie uświadamiają sobie bowiem, że bardzo ważne dla rozwoju dzieci jest 

zaspokojenie ich potrzeb: ciekawości, uznania, możliwości własnej ekspresji.  Chcąc 

stwierdzić, czy taki problem rzeczywiście istnieje i poznać jego skalę, bibliotekarki 

przeprowadziły badania wśród rodziców i opiekunów dzieci do lat 4. W dniach 5.11.2013-

20.11.2013 podjęte zostały następujące działania:  1. W holu filii bibliotek wystawiono 

"drzewko opinii" z 2 pytaniami - Czy uważa Pan/Pani, że w bibliotece potrzebny jest Kącik 

Malucha? (co powinno się w nim znaleźć?) - Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć w 

rodzinnych warsztatach pt.: "Mamo, tato nudzi mi się!"? Na 1 pytanie odpowiedziało 75 

osób (64-TAK, 11-NIE). Zdaniem badanych w Kąciku powinny się znaleźć: najczęściej - 

mebelki, pufy, poduchy, książki-zabawki, malowanki, kredki, farby, klocki, lalki, misie; 

rzadziej - komputer, telewizor, zabawki elektroniczne. Na 2 pytanie odpowiedziało 68 osób 

(43-TAK, 25-NIE). 2. W budynku przedszkola i żłobka przeprowadzono wywiady z rodzicami 

dzieci do lat 4 (spotkanie z rodzicami - 21 osób i rozmowy indywidualne - 18), na podstawie 

których uzyskano informację, że mniejsza część rodziców aktywnie pracuje z dziećmi 

(czytanie książek, wycinanie z papieru, kolorowanie, rysowanie itp.), nieco więcej opiekunów 

nie bawi się twórczo z dziećmi ze względu na brak czasu, zaś najwięcej uważa, że jest to rola 

żłobka, przedszkola itp. Jednocześnie większa część rodziców uznała, że w bibliotece 

powinny odbywać się zajęcia dla małych dzieci i powinien w nich funkcjonować Kącik 

Malucha. Prawie wszyscy rodzice chcą, żeby biblioteka wzbogaciła swoją ofertę o wspólne 

(dla dzieci i ich opiekunów) zajęcia ruchowe, plastyczne, literackie (np. biblioterapia) i 

psychologiczne (np. z zakresu wiedzy o rozwoju dziecka) 3. Poproszono nauczycielki 
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wychowania przedszkolnego i opiekunki żłobka o wyrażenie opinii (w oparciu o wieloletnie 

doświadczenie zawodowe) na temat roli książki i różnych form spędzania czasu (opiekunów z 

dziećmi) w rozwoju dzieci. Panie jednoznacznie oceniły, że widać różnicę między dziećmi, 

które miały kontakt z książką, a opiekunowie kreatywnie spędzają z nimi czas, a dziećmi, 

które nie miały takiej możliwości. Maluchy, które od najwcześniejszych lat obcują z książką i 

bawią się twórczo, manualnie: - wiedzą, jak trzymać książkę, potrafią przewracać kartki, 

wskazać na obrazku konkretny przedmiot, są zainteresowane i potrafią się skupić. - potrafią 

posługiwać się kredkami, nożyczkami, potrafią wykonać proste rysunki, drzeć, składać, 

przyklejać papier, bawić się plasteliną.  Można wnioskować, że badani rodzice nie do końca 

uświadamiają sobie istotę osadzania dziecka w kulturze, ale jednocześnie są otwarci na nowe 

formy pracy biblioteki. Dorośli chcą poznać, jak mogą poprzez kreatywną zabawę 

wykorzystywać potencjał swoich dzieci. Potrzebę takich działań widzą także nauczycielki, 

które dostrzegają wyraźną różnicę w rozwoju dzieci, którym opiekunowie stwarzają 

możliwość twórczych zabaw, a tymi, które takiej możliwości nie mają. Zasadne jest zatem, by 

w filii dla dorosłych zorganizowano cykl zajęć dla rodziców i dzieci "Mamo, tato nudzi mi się!" 

oraz doposażenie Kącika Malucha w filii dla dzieci i młodzieży i założenie drugiego w 

bibliotece głównej. 

 

IV. Misja biblioteki 

Biblioteka jako miejsce spotkań różnych ludzi na różnych płaszczyznach proponuje 

mieszkańcom Ozorkowa szeroki wachlarz działań. Dąży do upowszechniania kultury i wiedzy 

oraz propagowania stylu życia lokalnej społeczności, opartego na aktywnym uczestnictwie w 

kulturze. Pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, a także zaspokaja potrzebę nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz pielęgnowania relacji 

międzypokoleniowych w myśl hasła: "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka". 

 

 

 

 

 

 

Tablica znajdująca się przy drzwiach wejściowych  

do biblioteki głównej przy ul. Listopadowej 6b 
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele  

i działania 

Obszar Informacja 

Cel 1 Zwiększenie wiedzy o regionie wśród mieszkańców miasta i 

gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew 

Działanie 1 Tworzenie bazy bibliograficznej "Regionalia" i prezentacja jej 

na stronie internetowej biblioteki 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba dostępu do wiedzy na temat własnej "małej ojczyzny" 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarka 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Czasopisma lokalne: Wiadomości Ozorkowskie, Gminniak, Na Szlak!, Ziemia 

Łódzka, Tygodnik Zgierski, Kalejdoskop Program komputerowy MAK 

Przeszkolony pracownik 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wprowadzanie rekordów w programie komputerowym "MAK"; 

zamieszczanie bazy na serwerze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu Ulotki, plakaty 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Powiększenie bazy bibliograficznej "Regionalia" o 1500 

rekordów  prezentowanej na stronie www.mbp.ozorkow.net.pl 

 

Działanie 2 Digitalizacja numerów czasopism lokalnych: Wiadomości 

Ozorkowskie, Gminniak, Na Szlak! od stycznia 2014 do stycznia 

2016 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Dostęp do treści  czasopism lokalnych on-line 

http://www.mbp.ozorkow.net.pl/
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Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarka 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Czasopisma lokalne: Wiadomości Ozorkowskie, Gminniak, Na Szlak!, Ziemia 

Łódzka, Tygodnik Zgierski, Kalejdoskop Przeszkolony pracownik Skaner 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie skanów na serwerze biblioteki Zamieszczenie w prasie 

lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i zaprzyjaźnionych instytucji 

lokalnych oraz portalach społecznościowych (m in. Facebook) informacji o 

działaniu Ulotki, plakaty 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Prezentacja on-line 45 numerów czasopism: Wiadomości 

Ozorkowskie, Gminniak, Na Szlak! 

Działanie 3 Publikacja "Bibliografia miasta i gminy Ozorków" wyd. 2 popr. 

i uzup. 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba dostępu do wiedzy na temat własnej "małej ojczyzny" 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Czasopisma lokalne: Wiadomości Ozorkowskie, Gminniak, Na Szlak!, Ziemia 

Łódzka, Tygodnik Zgierski, Kalejdoskop Program komputerowy "Sowa" 

Przeszkolony pracownik 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wprowadzanie rekordów w programie komputerowym "Sowa" 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu Ulotki, plakaty 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do 31 stycznia 2016 r. 

Rezultaty Wydanie książkowe "Bibliografii miasta i gminy Ozorków", wyd. 

2 popr. i uzup. 

Obszar Kultura 

Cel 1 Aktywne uczestnictwo mieszkańców miasta i gminy Ozorków 

w kulturze 

Działanie 1 Spotkania z pisarzami w latach 2014-2016 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wypełnienie wolnego czasu. 

Kontakt z innymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor oraz kierownicy filii bibliotecznych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe (ok. 1.500 zł) Uczestnicy Sala Prowadzący spotkania 

Sztalugi, antyramy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu. Ulotki, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Zorganizowanie 3 spotkań z pisarzami w latach 2014-2016 dla 

około 150 osób. Wypełnienie wolnego czasu. Kontakt z innymi 

ludźmi. 

Działanie 2 Zorganizowanie wycieczek do teatru, muzeum, kina 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Aktywne uczestnictwo w kulturze. Wypełnienie wolnego czasu. Kontakt z 

innymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Uczestnicy. Autokar. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu. Ulotki, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Zorganizowanie 6 wycieczek do teatru, muzeum, kina dla około  

240 mieszkańców. Wypełnienie wolnego czasu. Kontakt z 

innymi ludźmi 

Cel 2 Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności rękodzieła 

artystycznego wśród mieszkańców miasta i gminy Ozorków. 

Działanie 1 Zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Nabycie umiejętności z zakresu rękodzieła artystycznego. Wypełnienie 

wolnego czasu. Kontakt z innymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor i kierownicy filii 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe dla osoby prowadzącej i na materiały - ok. 1.500 zł. Osoba 

prowadząca warsztaty. Uczestnicy Sala 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu. Ulotki, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2016 r. 

Rezultaty Przeprowadzenie 6 warsztatów dla 90 osób (dzieci, młodzieży i 

dorosłych). Rozpowszechnienie wiedzy o różnych formach 

rękodzieła artystycznego (papieroplastyka, decoupage, haft). 

Nabycie w/w umiejętności przez uczestników. Wypełnienie 

wolnego czasu Kontakt z innymi ludźmi 

Cel 3 Promocja twórczości lokalnych twórców 

Działanie 1 Zorganizowanie wystaw twórczości lokalnych artystów 

połączonych z wernisażami 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Poznanie twórczości lokalnych artystów. Uczestnictwo w kulturze. 

Wypełnienie wolnego czasu. Kontakt z innymi ludźmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Lokalni artyści. Uczestnicy. Sala. Antyramy, sztalugi. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu. Ulotki, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Wypromowanie twórczości lokalnych twórców. Wypełnienie 

wolnego czasu. Kontakt z innymi ludźmi. 
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Cel 4 Pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w 

dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży 

Działanie 1 Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe na nagrody - 12000 zł. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Internet - strony www i mailing w celu rozpropagowania konkursu. Telefon. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. planujemy 3 edycje konkursu: 2014, 2015 i 2016 r. 

Rezultaty Pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w 

dziedzinie poezji. Wyszukanie i promocja młodych poetów. 

Poszerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i 

czytelniczej. Wydanie pokonkursowych tomików poetyckich po 

każdej z edycji konkursu. 

Obszar Edukacja 

Cel 1 Zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju małego 

dziecka i nabycie umiejętności kreatywnej zabawy z dzieckiem 

Działanie 1 Zorganizowanie warsztatów dla dzieci oraz rodziców lub 

opiekunów pod nazwą "Mamo, tato nudzi mi się" 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju małego dziecka. Poznanie 

nowych i ciekawych zabaw z dzieckiem. Dostęp do najnowszych publikacji 

dotyczących m. in. kreatywnych zabaw z małymi dziećmi. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownik biblioteki - koordynator projektu 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe ok. 2000 zł. Osoby prowadzące warsztaty. Uczestnicy. 

Materiały papiernicze Sala 
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Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i 

zaprzyjaźnionych instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m 

in. Facebook) informacji o działaniu. Ulotki, plakaty. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do  końca września 2014 r. 

Rezultaty Zwiększenie wiedzy 10 rodziców o rozwoju małych dzieci. 

Nabycie umiejętności kreatywnych zabaw z dzieckiem. 

Powstanie Kącika Malucha w Filii nr 2 MBP w Ozorkowie. 

Powstanie działu tematycznego w Filii nr 1 dla Dorosłych MBP w 

Ozorkowie. 

Działanie 2 Stworzenie rodzicom możliwości indywidualnych konsultacji z 

psychologiem 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Uzyskanie konkretnych porad dotyczących własnego dziecka 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Kierownik Filii nr 1 dla Dorosłych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Psycholog. Środki finansowe 1280 zł (16 godz. x 80 zł). 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Komputer z dostępem do internetu. Telefon. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

 

do końca września 2014 r. 

Rezultaty Skorzystanie z bezpłatnych i indywidualnych konsultacji, a w 

rezultacie zwiększenie wiedzy na temat rozwiązań konkretnych 

problemów. 

Działanie 3 Powstanie Kącika Malucha w Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Istnienie ogólnodostępnego miejsca, w którym dorosły może kreatywnie 

spędzać czas z dzieckiem. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Kierownik Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 
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Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe na zakup wyposażenia ok. 1800 zł. Sala. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Internet (zakup wyposażenia do Kącika Malucha). 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca czerwca 2014 r. 

Rezultaty Powstanie Kącika Malucha w Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży 

Działanie 4 Zakup książek do księgozbioru tematycznego na temat 

rozwoju małego dziecka i nowych form zabaw 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Łatwy dostęp do wiedzy na temat rozwoju małego dziecka i nowych form 

zabaw 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Kierownik Filii nr 1 dla Dorosłych 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe ok. 600 zł 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zakup internetowy w hurtowni  książek 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca października 2014 r. 

Rezultaty Powstanie księgozbioru tematycznego na temat rozwoju 

małego dziecka i nowych form zabaw 

Cel 2 Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży 

Działanie 1 Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Poznanie otaczającego świata 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Bibliotekarka. Dzieci i młodzież z ozorkowskich szkół i przedszkoli. Sala. 

Książki Pomoce dydaktyczne Zestawy komputerowe Projektor multimedialny 
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Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie w na stronach internetowych biblioteki i lokalnych instytucji 

oświatowych informacji o działaniu. Przygotowanie materiałów 

dydaktycznych. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2016 r. 

Rezultaty Przeprowadzenie około 70 lekcji bibliotecznych dla około 1400 

uczestników. 

Cel 3 Przekazanie umiejętności z zakresu podstawowej obsługi 

komputera i korzystania z Internetu dla osób z grupy 50+ 

Działanie 1 Prowadzenie zajęć (indywidualnych i grupowych) w ramach 

Internetowego Klubu Seniora 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Nauczenie się obsługi komputera, a w szczególności korzystania z internetu. 

Kontakt ze światem. Nadążanie za rozwojem technologicznym. Chęć 

usamodzielnienia się (np. samodzielnego zdobywania informacji). Rozwijanie 

pasji 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarka 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Osoba prowadząca 

zajęcia. Uczestnicy. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Wykorzystanie sprzętu komputerowego dostępnego w bibliotece do 

przeprowadzenia zajęć oraz udostępnianie go seniorom. Zamieszczenie w 

prasie lokalnej i na stronach internetowych biblioteki i zaprzyjaźnionych 

instytucji lokalnych oraz portalach społecznościowych (m in. Facebook) 

informacji o działaniu. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2016 r. 

Rezultaty Nabycie umiejętności z zakresu podstawowej obsługi 

komputera ze szczególnym uwzględnieniem Internetu dla ok. 15 

osób z grupy wiekowej 50+ 

Cel 4 Zwiększenie szansy zaistnienia na rynku pracy młodych 

dorosłych 

Działanie 1 Warsztaty "Młodzi ozorkowianie na drodze do kariery 

zawodowej" i spotkania z pracodawcami 
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Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Nabycie umiejętności poruszania się ludzi młodych po rynku pracy. Kontakt z 

doradcą. Kontakt z pracodawcami. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe. Trenerzy, doradcy zawodowi. Sala. 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Strony www, mailing 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca września 2014 r. 

Rezultaty Uczestniczący w warsztatach uzyskają aktualne informacje 

dotyczące zasad aplikowania o pracę. Dowiedzą się, jak 

aktywnie i mobilnie funkcjonować na nowoczesnym rynku 

pracy. Będą potrafili: - wybrać szkołę lub studia właściwe dla 

swoich predyspozycji i potrzeb rynku pracy, - pewnie poruszać 

się po rynku pracy,  - przejść pozytywnie proces rekrutacyjny,  - 

ocenić własne predyspozycje zawodowe,  - orientować się w 

różnych formach zatrudnienia,  - nawiązywać kontakty z 

pracodawcami. 

Działanie 2 Zakup książek do działu tematycznego 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Nabycie wiedzy o rynku pracy, aspektach prawnych związanych z 

zatrudnieniem, różnych formach zatrudnienia (np. staże) oraz z zakresu 

aktualnych przepisów prawnych 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Dyrektor 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

Środki finansowe ok. 1000 zł 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Zakup książek do działu tematycznego w hurtowni internetowej. Promocja 

na stronach www i facebook-u biblioteki, stronach internetowych Urzędu 

Miejskiego i zaprzyjaźnionych instytucji. 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca września 2014 r. 

Rezultaty Biblioteka stanie się miejscem oferującym dział tematyczny 

(poradniki związane z rozwojem kariery zawodowej, pisaniem 
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CV, przygotowywaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa 

pracy itp. Powstanie takiego działu przyniesie ważną, 

długotrwałą korzyść dla środowiska lokalnego w postaci pomocy 

w aktywnym przygotowaniu się do wejścia na nowoczesny 

rynek pracy. 

 

VI. Zarządzanie realizacją planu 

 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece 

Zaplanowane działania nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych w funkcjonowaniu 

biblioteki. Dyrektor biblioteki przydzieli pracownikom biblioteki głównej i filii bibliotecznych 

konkretne zadania, za realizację których będą ponosić odpowiedzialność. 

 

2. Monitoring realizacji planu 

Zakłada się stałe monitorowanie realizacji planu. Wykorzystane zostaną następujące 

narzędzia: warsztaty, lekcje biblioteczne, zajęcia Internetowego Klubu Seniora - lista 

obecności, kroniki biblioteki i dzienniki statystyczne, zdjęcia; tworzenie bazy bibliograficznej 

"Regionalia" i prezentacja jej na stronie internetowej biblioteki oraz digitalizacja czasopism 

lokalnych - statystyka liczby rekordów i zdigitalizowanych dokumentów; publikacja 

"Bibliografia miasta i gminy Ozorków" - książka w formie papierowej; spotkania z pisarzami w 

latach 2014-2016 - zdjęcia, kronika; Wojewódzki Konkurs Poetycki - lista laureatów, protokół 

jury, tomik poetycki, zdjęcia z finału: zorganizowanie wycieczek do teatru, muzeum, kina - 

lista uczestników, zdjęcia; stworzenie 2 działów tematycznych - analiza księgi inwentarzowej 

księgozbioru; stworzenie kącika malucha - dowody zakupu, księga inwentarzowa. Dyrektor 

biblioteki spotykać się będzie cyklicznie (nie rzadziej niż raz na pół roku) z pracownikami 

odpowiedzialnymi za działania. Analizowane i sprawdzane będą kwestie prawidłowej 

realizacji planu: czy działania wymienione w planie rozwoju biblioteki są wykonywane w 

terminie, czy nie ma zagrożeń czy porażek, dotyczących realizacji poszczególnych działań itp. 

Z każdego spotkania sporządzony będzie protokół oraz - jeśli zaistnieje taka potrzeba - 

zostaną opracowane propozycje działań korygujących i naprawczych. Na podstawie 

protokołów okresowych z monitoringu zakładamy możliwość ewentualnych zmian i korekty 

zapisów w Planie Rozwoju Biblioteki. 
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3. Ewaluacja 

Ewaluacji będą podlegać wszystkie obszary i cele przy użyciu następujących metod: 

warsztaty, lekcje biblioteczne, zajęcia Internetowego Klubu Seniora - test, ankieta, 

obserwacja; tworzenie bazy bibliograficznej "Regionalia" i prezentacja jej na stronie 

internetowej biblioteki oraz digitalizacja czasopism lokalnych - wywiad, obserwacja; 

publikacja "Bibliografia miasta i gminy Ozorków" - analiza liczby wypożyczonych i 

dystrybuowanych egzemplarzy; spotkania z pisarzami w latach 2014-2016 - analiza 

frekwencji, rozmowy z uczestnikami; Wojewódzki Konkurs Poetycki - ilość zgłoszeń, opinia 

jury na temat poziomu zgłoszonych wierszy; zorganizowanie wycieczek do teatru, muzeum, 

kina - analiza zainteresowania ofertą, wywiad z uczestnikami; stworzenie 2 działów 

tematycznych - analiza liczby wypożyczeń; stworzenie kącika malucha - obserwacja 

wykorzystania kącika, wywiad. 

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

partnerom 

W pierwszej kolejności poinformujemy środowisko lokalne o powstaniu naszego Planu 

Rozwoju Biblioteki. Dyrektor biblioteki przedstawi plan władzom samorządowym i radnym 

na sesji Rady Miejskiej. Na łamach czasopisma "Wiadomości Ozorkowskie" ukaże się artykuł 

informujący o powstaniu takiego planu. Na stronie internetowej biblioteki 

www.mbp.ozorkow.net zostanie utworzona zakładka odsyłająca do treści planu w postaci 

pliku pdf. Będzie on też dostępny w formie papierowej w bibliotece i filiach bibliotecznych w 

miejscach dostępnych dla użytkowników. Następnym krokiem będzie komunikowanie o 

realizacji planu. Bieżące działania biblioteki zakładane w planie będą prezentowane na 

bibliotecznej stronie internetowej. Ponadto przynajmniej raz na kwartał na łamach 

"Wiadomości Ozorkowskich" ukaże się artykuł omawiający nasze działania. Wszelkiego typu 

akcje, spotkania i inne formy organizowane przez bibliotekę będą promowane w formie 

plakatów wywieszanych w pomieszczeniach biblioteki głównej i filii bibliotecznych, szkołach i 

innych zaprzyjaźnionych instytucjach oraz na miejskich tablicach informacyjnych. 

 

http://www.mbp.ozorkow.net/
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DOKUMENT ZOSTAŁ STWORZONY PRZEZ ZESPÓŁ BIBLIOTECZNY  

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZORKOWIE 

W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK 

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa 

i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 

bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do 

dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, 

mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać email, skopiować potrzebne 

materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin 

takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe 

umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w 

bibliotece. 


