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I. Wizytówka biblioteki
1. Opis miejscowości

Mogilno miasto w województwie kujawsko pomorskim. Siedziba
władz gminnych
i powiatowych. Położone nad Jeziorem
Mogileńskim i rzeką Panną. W XI wieku Kazimierz Odnowiciel
sprowadził tu zakon benedyktynów a Bolesław Śmiały ufundował
dla nich klasztor i kościół. Mogileńska osada poklasztorna
otrzymała na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły z 17 maja
1398 r. prawa miejskie, fakt ten potwierdził – w 1548 r. król
Zygmunt Stary oraz 20 grudnia 1666 r. król Jan Kazimierz. W 1774
r. miasto zostało silą przyłączone do zaboru pruskiego. W XIX i na
początku XX wieku społeczeństwo ziemi mogileńskiej bardzo
aktywnie przeciwstawiało się procesowi germanizacji. Mieszkańcy
Mogilna brali czynny udział w powstaniach: listopadowym, styczniowym i wielkopolskim.
W latach 1898 – 1910 proboszczem tutejszej parafii był ks. prałat Piotr Wawrzyniak, wielki
patriota, Niekoronowany Król Polaków. Walcząc o zachowanie narodowej kultury i rozwój
polskiej gospodarki, wpłynął także na dzieje Mogilna. Miasto odzyskało niepodległość
rankiem w Nowy Rok 1919. Mieszkańcy przyłączyli się do Powstania Wielkopolskiego
rozbrajając stacjonujący tu oddział Grenzschutzu. We wrześniu 1939 r. mieszkańcy kolejny
raz okazali się patriotami. Obrona Mogilna przed hitlerowskimi najeźdźcami trwała 7 dni.
W uznaniu bohaterskiej postawy ludności Mogilna we wrześniu 1939 roku, miasto
odznaczono w 1984 r. Krzyżem Grunwaldu III klasy. Mogilno leży na Szlaku Piastowskim i jest
jednym z najatrakcyjniejszych punktów i doskonałą przystanią dla turystów
zainteresowanych historią państwa polskiego. Atrakcyjne położenia miasta i gminy,
bogactwo walorów środowiska naturalnego, liczne miejsca i pamiątki piastowskiej historii są
zachętą do odwiedzania naszego regionu i miasta. Niewątpliwą atrakcją miasta jest zespół
pobenedyktyński z kościołem św. Jana (z XI w.). W kryptach kościoła udostępniono wystawę
przedstawiającą rezultaty prac wykopaliskowych. Na bazie tego cennego zabytku powstało
Europejskie Centrum Spotkań Młodzieży św. Wojciech - Adalbert. Mogilno jest czystym,
zadbanym, malowniczo położonym miastem nad rynnowym Jeziorem Mogileńskim, a jego
okolice otoczone są pięknie ukształtowanymi morenowymi wzniesieniami i lasami.
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Miasto zamieszkuje 12.336 mieszkańców, gminę 25.028 osób. Gmina posiada 30 sołectw
o powierzchni 256,11 km2, miasto 8,5 km2.
Od 26 września 1997 roku Mogilno zrzeszone jest w sieradzkim stowarzyszeniu zwanym
Kapitułą Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. W mieście istnieją typowe instytucje
zaspokajające potrzeby mieszkańców takie jak: urząd miasta i gminy, starostwo powiatowe,
powiatowy urząd pracy, poczta, banki, szpital i przychodnia, OSP, urząd skarbowy, dom
kultury, muzeum, amfiteatr w parku miejskim, kino, hala widowiskowo-sportowa, kryta
pływalnia, pomoc społeczna, 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna,
biblioteki miejska i pedagogiczna.
2. Opis biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie powstała w 1945 r., nadano jej nazwę
Powiatowa Centrala Biblioteczna, a w roku 1947 przemianowano ją na Powiatową Bibliotekę
Publiczną. W 1955 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie została połączona
z Powiatową Biblioteką Publiczną. Nie było jednak lokalu, w którym można byłoby pomieścić
księgozbiory obu bibliotek, dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna stała się oddzielnie
zlokalizowaną wypożyczalnią. W roku 1975, w związku z likwidacją powiatu, dotychczasowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przyjęła nazwę Rejonowa Biblioteka
Publiczna w Mogilnie. Lata 90-te przyniosły zmiany w strukturze bibliotek. Ustawa
o samorządzie terytorialnym ograniczyła działalność rejonowych bibliotek. Biblioteki zaczęły
być finansowane z budżetu gminy, w związku z tym sprawują nadzór merytoryczny i udzielają
pomocy tylko bibliotekom swojej gminy. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Mogilnie zmieniła
nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną dopiero w roku 1994, równocześnie została wpisana
do Rejestru Instytucji Kultury i otrzymała osobowość prawną.
Od 1 lutego 2003 roku na mocy Porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Gminą Mogilno, reprezentowaną przez
Burmistrza Mogilna, przejęła zadania biblioteki powiatowej.
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Otwarcie Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziału dla Dzieci w budynku GS w 2007 r.

Dziś biblioteka wraz z Czytelnią im. prof. Czesława Łuczaka mieści się w budynku Urzędu
Miejskiego przy ulicy Narutowicza 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci, od
roku 2007 znajdują się przy Placu Wolności 22, w budynku będącym własnością Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Biblioteka posiada dwie filie w Gębicach i Wylatowie.
Mieszczą się one w budynkach szkół podstawowych.
Biblioteka zatrudnia 12 pracowników merytorycznych i 2 pracowników obsługi. Od 1997 r.
biblioteka systematycznie prowadzi prace automatyzacji procesów bibliotecznych
w programie Sowa Sokrates, od 01.09.2011 r. rozpoczęła elektroniczne wypożyczenia
książek. Biblioteka posiada 22 zestawy komputerowe z tego 10 stanowisk jest
przeznaczonych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Biblioteka gromadzi księgozbiór dla wszystkich grup czytelników. Na dzień 31.12 2011 r.
księgozbiór liczył 88.344 woluminów. Księgozbiór mogileńskiej biblioteki to publikacje
z wszystkich dziedzin wiedzy. Jest on na bieżąco uzupełniany, w zależności od
zapotrzebowań czytelniczych. Mogileńska biblioteka posiada bogate zbiory regionalne.
Oprócz książek gromadzi wycinki prasowe dotyczące regionu i zbiera prace dyplomowe na
temat Mogilna, które stara się pozyskać od autorów. Zgromadziła ich już kilkadziesiąt. Zbiera
też dokumenty życia społecznego, stanowiące cenne źródło informacji o lokalnej

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 -2014

społeczności. Opracowuje bibliografię powiatu mogileńskiego. Bibliografie materiałów
dotyczących mogileńskiego klasztoru oraz postaci księdza Piotra Wawrzyniaka i powstania
wielkopolskiego, znajdujących się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej są dostępne na
stronie BIP biblioteka www.mbp.mogilno.pl.
W 2011 r. zarejestrowano w bibliotekach gminy 4.009 czytelników z tego 563 na wsi.
Użytkownicy biblioteki wypożyczyli 66.234 woluminów.

Czytelnicy zarejestrowani w 2011 wg lokali

MBP
Wypożyczalnia
Oddział dla Dzieci
Gębice
Wylatowo

Zakupiono w 2011 r. 1.851 woluminów za sumę 41.058.
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Biblioteka, w celu promocji książki i czytelnictwa organizuje: spotkania autorskie, promocje
literatury regionalnej, konkursy historyczne, plastyczne i fotograficzne, lekcje biblioteczne
dla dzieci szkół i przedszkoli gminy Mogilno, cykliczne warsztaty integracyjne dla dzieci
z różnych środowisk, wystawy tematyczne.

Pani Teresa Kujawa czyta
dzieciom w ramach akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom
2005 r.
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Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke w 2008 r. dofinansowane przez
MKiDzN

Na realizacje zadań biblioteka korzysta także z środków zewnętrznych. Wiele inicjatyw
realizowanych jest w partnerstwie z Mogileńskim Towarzystwem Kultury a także ze szkołami,
przedszkolami i innymi instytucjami. Łączą nas wspólne cele w wypełnianiu kulturotwórczej
i edukacyjnej funkcji w środowisku. Biblioteka cieszy się uznaniem środowiska, czytelnicy
lubią do nas przychodzić mimo trudnych warunków lokalowych, co potwierdzają swoją
obecnością na organizowanych przez nas imprezach. Są niezadowoleni jeżeli chcemy
niektóre przenieść poza mury biblioteki, twierdząc że brak im atmosfery jaką stwarzają
książki.

Zachęcamy do kontaktu:

Miejska Biblioteka Publiczna
Narutowicza 1 , 88-300 Mogilno
Maria Chmielewska
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email: biblioteka@wp.pl
Telefon: 523185508
Wypożyczalnia ul. Narutowicza 1 ,

052 3185507

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Pl. Wolności 21

052 3152594

II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

-Konkurencyjność( bezpłatny dostęp do
oferowanych zbiorów),
-Bogaty księgozbiór, dostosowany do
potrzeb czytelników,
-Określona w budżecie biblioteki pula
pieniędzy na zakup nowości wydawniczych,
-Dwie wypożyczalnie,
-Wykształcona i doświadczona kadra,
-Profesjonalna obsługa użytkownika,
-Komputerowy program biblioteczny,
wypożyczenia elektroniczne,
-Otwartość i pozytywne nastawienie na
potrzeby czytelnika,
-Wypożyczenia międzybiblioteczne-

-Decentralizacja placówki,
-Ograniczona przestrzeń i niefunkcjonalny
układ pomieszczeń,
-Brak sali wystawowej,
-Utrudniony dostęp do biblioteki dla osób
starszych i niepełnosprawnych, Ograniczony budżet, który nie pozwala na
rozszerzenie działalności
upowszechnieniowej,
-Słaba motywacja finansowa pracowników,
-Słaba współpraca biblioteki z innymi
instytucjami kultury,
-Lokalizacja,
-Brak dostępu do sanitariatów przez
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udostępnianie zasobów innych bibliotek,
-Godziny pracy korzystne dla czytelników,
-Bezpłatny dostęp do Internetu,
-Dostęp do komputerów i Internetu,
-Dostęp do urządzeń reprograficznych,
-Gromadzenie literatury regionalnej,
-Prenumerata bieżących czasopism,
-Bibliografie on - line,
-Katalog on - line,
-Promocja biblioteki poprzez kanały
dystrybucji,
-Organizowanie konkursów czytelniczych,
spotkań autorskich, integracyjnych
warsztatów dla dzieci z różnych środowisk
-Pozytywne nastawienie pracowników do
nowych form pracy z czytelnikiem,
-Współpraca z lokalnymi mediami,
-Współpraca z Powiatowym Biurem Pracy,
-Dobra współpraca biblioteki ze szkołami i
przedszkolami,
-Ochrona obiektu i księgozbioru, Współpraca z Europejskim Centrum Spotkań
Młodzieży,
-Lokalizacja w pobliżu dworców, szpitala,
Zespołu Szkół.
Szanse

czytelników,
-Brak informatyka zatrudnionego w
bibliotece,
-Skromna liczba tytułów czasopism,
-Brak zaplecza w siedzibie głównej,
-Wypalenie zawodowe,
-Filie mieszczą się w szkole.

Zagrożenia

-Zewnętrzne źródła dofinansowania,
-Współpraca z organizacjami
pozarządowymi,
-Pozyskiwanie sponsorów,
-Powiększenie przestrzeni bibliotecznej,
-Pozytywne wykorzystanie nowoczesnych

-Kryzys gospodarczy, brak możliwości
zwiększenia dotacji celowej na działalność
MBP,
-Rozwój nowoczesnych technologii
odciągających od czytania (gry
komputerowe, telewizja),
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technologii,
-Współpraca z lokalnymi mediami, Sezonowi czytelnicy,
-Funkcja biblioteki powiatowej,
-Pozytywny wizerunek biblioteki w
środowisku,
-Rosnąca liczba osób uzupełniających
wykształcenie,
-Udział w szkoleniach,
-Sprawna organizacja pracy,
-Wysoka ceny książek w księgarniach,
-Aktywne uczestnictwo biblioteki w
promocji regionu,
-Plan Lokalnego Rozwoju Gminy,
-Dalsza komputeryzacja zbiorów,
-Powstanie amfiteatru letniego w parku,
-Współpraca z kółkiem polonistycznym przy
Zespole Szkół,
-Współpraca z lokalnymi twórcami

-Wzrost znaczenia informacji
udostępnionych w Internecie,
-Niż demograficzny, mniejsza ilość
czytelników,
-Spadek czytelnictwa,
-Cyfrowe biblioteki z bogatym
księgozbiorem,
-Rozpoczęte inwestycje w gminie
uniemożliwiające zwiększenie dotacji
celowej na działalność biblioteki.

Potencjał biblioteki
Kapitałem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie jest biblioteka ( Księgozbiór
+czytelnicy+ kadra). Biblioteka znajduje się w dwóch różnych pomieszczeniach, ale ma
korzystną lokalizacje. Biblioteka Główna ul. Narutowicza 1 znajduje się w budynku Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego blisko dworca PKP i PKS, Zespołu Szkół, Szpitala
Powiatowego i parku miejskiego. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci położona
jest w centrum miasta.
Biblioteka na mocy Porozumienia zawartego między Starostwem Powiatowym
i Gminą Mogilno, pełni rolę biblioteki powiatowej. Starostwo Powiatowe poza wsparciem
finansowym służy także pomocą przy realizacji projektów. Biblioteka systematycznie
współpracuje z: Powiatowym Biurem Pracy, szkołami, przedszkolami, Policją, Domem
Kultury, Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego, Biblioteką Pedagogiczną i lokalnymi
organizacjami pozarządowymi np. Mogileńskim Towarzystwem Kultury, Klubem Seniora.
Biblioteka nie ma wystarczającej powierzchni do prowadzenia działalności i nie ma
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możliwości rozbudowy. Jednak praca bibliotekarzy jest odbierana pozytywnie przez lokalne
władze gminne i powiatowe i instytucje a przede wszystkim przez czytelników. Księgozbiór
biblioteki bogaty, różnorodny, systematycznie uzupełniany zaspokaja potrzeby czytelnicze
większości zainteresowanych. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb
czytelników. Wykształcona kadra jest istotnym czynnikiem pozytywnego wizerunku
biblioteki. Bibliotekarze systematycznie uczestniczą w szkoleniach, wykorzystują nowoczesne
technologie i poszukuje nowych form pracy. Większość prac bibliotecznych jest
skomputeryzowana co jest pozytywnie odbierane przez czytelników. Program biblioteczny
Sowa umożliwia czytelnikom zamawianie i rezerwacje książek. Czytelnicy mają możliwość
kserowania, skanowania materiałów bibliotecznych. Jest także darmowy dostęp do Internetu
na 10 stanowiskach komputerowych. Informacje o działaniach biblioteki zamieszczone są na
stronach www i w prasie lokalnej.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne
Ludzie
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza na wykłady, prelekcje pracowników
naukowych z UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu. Od kilku lat biblioteka współpracuje
z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddziałem w Inowrocławiu wykorzystując materiały
na tematyczne wystawy. Współpracujemy
z Wydziałem Promocji Urzędu Gminy
i Starostwem Powiatowym w Mogilnie, administratorami stron internetowych. Członkowie
Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnie uczestniczą w pracach biblioteki,
zajęciach integracyjnych z dziećmi. Uczniowie szkół powiatu mogileńskiego licznie
uczestniczą w zadaniach przeprowadzonych przez bibliotekę. Członkowie Mogileńskiego
Towarzystwa Kultury są stałymi bywalcami spotkań organizowanych przez bibliotekę.

Zasoby materialne
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie znajduje się w dwóch odległych lokalach.
Siedziba główna znajduje się na ul. Narutowicza 1. Biblioteka zajmuje 125 m 2 w 5
pomieszczeniach, w jednym z nich znajduje się czytelnia gdzie można zorganizować
spotkania, przeprowadzać lekcje biblioteczne, warsztaty dla dzieci. Wypożyczalnia dla
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Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy Pl. Wolności 22 zajmuje powierzchnię 108 m 2. Filie
w Gębicach i w Wylatowie znajdują się w szkołach podstawowych. W Gębicach biblioteka
zajmuje 64 m2, w Wylatowie 27 m2. Wyposażenie bibliotek w sprzęt multimedialny jest
dobre. Dla czytelników w gminie przeznaczonych jest 10 stanowisk komputerowych
z darmowym dostępem do Internetu. Czytelnicy mają możliwość skanowania, kserowania
i drukowania. Podczas prelekcji, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych wykorzystywany
jest rzutnik, laptop i aparat fotograficzny, które biblioteka otrzymała z Programu Rozwoju
Bibliotek.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne
W Mogilnie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem Leszkiem
Duszyńskim i zastępcą Jarosławem Ciesielskim. Radę Miejską reprezentuje Przewodnicząca
Rady Miejskiej Teresa Kujawa z Wiceprzewodniczącymi - Pawłem Molendą i Karolem
Olejnikiem. W obecnej kadencji działa komisja: Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Oświaty Kultury i Sportu, Rewizyjna i Sportu. Mogilno jest także miastem
powiatowym ze starostą Tomaszem Barczakiem i wicestarostą Tadeuszem Szymańskim.
Radę Powiatu reprezentuje Jan Bartecki z wiceprzewodniczącymi Krzysztofem Mleczko
i Bartoszem Nowackim. W Mogilnie działają liczne organizacje pozarządowe: stowarzyszenia,
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Kluby Sportowe. Biblioteka
współpracuje z Mogileńskim Towarzystwem Kultury, Fundacją "Sąsiedzi Wokół Szlaku
Piastowskiego", stowarzyszeniem Mogileńskie Porozumienie Społeczne.
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Spotkania partnerskie w 2012 r.

Zasoby globalne
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Promocja książki Benedyktyni mogileńscy: zarys dziejów życie codzienne

Dr hab. Danuta Konieczka - Śliwińska historyk, regionalistka pracownik UAM w Poznaniu
doradza i pomaga w wydawaniu regionalnych publikacji i doborze prelegentów na kolejne
spotkania. Konsultacje najczęściej odbywają się drogą telefoniczną lub elektroniczną

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z
przeprowadzonych badań
Gmina Mogilno jest terenem typowo rolniczym z wysokim bezrobociem. W ostatnim czasie
w mieście zrealizowano kilka inwestycji: odbudowano amfiteatr, wybudowano halę
widowiskowo-sportową, odnowiono park miejski. Mogilno położone jest w oddaleniu od
większych ośrodków kultury. Dlatego z zbiorów bibliotecznych często korzystają studenci.
Księgozbiór biblioteki jest bogaty i zaspokaja częściowe potrzeby studentów. Studenci
szczególnie zaoczni korzystają z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych. Drugą aktywną
grupą odwiedzającą bibliotekę są emeryci. Są to członkowie Klubu Seniora i Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, którzy licznie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych w bibliotece.
Jest to grupa z dużym potencjałem i potrzebami. Wizyta w bibliotece jest dla nich
atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu a zarazem poszerzeniem wiedzy
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i umiejętności. Trzecią aktywną grupą czytelników są dzieci i młodzież szkolna. Poza
korzystaniem z księgozbioru, korzystają z Internetu i uczestniczą w konkursach
organizowanych przez bibliotekę. Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne są odbiorcami akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom. Do czytania biblioteka zaprasza przedstawicieli różnych
zawodów, instytucji, organizacji. Najmniejszą aktywność czytelniczą, z grup aktywnych
zawodowo, przejawiają nauczyciele którzy korzystają z propozycji biblioteki sporadycznie.
Przeprowadzona ankieta wśród nauczycieli nie przyniosła odpowiedzi dlaczego tak rzadko
nas odwiedzają. Są zadowoleni z naszej pracy, ale nie czują potrzeby angażowania się
w naszą działalność.

IV. Misja i wizja biblioteki
Misja
Nasza Biblioteka łączy przeszłość z teraźniejszością poprzez miłość do książek i czytelnika,
oferuje szeroki wachlarz działań kulturalnych i edukacyjnych, wykorzystując dostępne
nowoczesne technologia i środki komunikacyjne.

Wizja
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jest instytucją kultury działającą na rzecz ogółu
społeczeństwa bez względu na wiek, wykształcenie. Otwarta na współpracę z różnymi
instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wykorzystująca w swojej pracy najnowsze
technologie. Poprzez różne formy pracy, pragnie być miejscem otwartym do spotkań,
spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań czytelniczych. Współuczestniczy w
kształtowaniu postaw i świadomości środowiska lokalnego, służąc mu swoimi zasobami,
wiedzą i umiejętnościami.

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania
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Obszar

Kultura

Cel 1

Wspieranie twórców lokalnych z terenu gminy

Działanie 1

Identyfikacja i opisanie twórców lokalnych

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

mała świadomość mieszkańców o działających twórcach lokalnych, słaba
promocja tych twórców, brak oferty rękodzieła dla usług turystycznych

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Maria Chmielewska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

obecność twórców lokalnych, rozproszona wiedza na temat ich działalności

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

wykorzystanie portali społecznościowych do szukania informacji o twórcach,
umieszczanie informacji o twórcach lokalnych na stronach WWW,
wykorzystanie prasy lokalnej

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

do końca XII 2012 r.

Rezultaty

zidentyfikowanie i opisanie ok. 20 twórców lokalnych w
dziedzinie rękodzieła, sztuki, plastyki, literatury wg schematu:
imię i nazwisko, notka biograficzna, opis dokonań, opis
twórczości oraz umieszczenie tej informacji na stronie www
biblioteki i Urzędu Gminy

Działanie 2

Przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła i sztuki dla uczniów
szkół z terenu gminy

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

konieczność utrwalenia tradycji rękodzieła, promowanie dziedzictwa
kulturowego

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Maria Chmielewska

Zasoby potrzebne do

Twórcy lokalni, uczniowie szkół podstawowych
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realizacji zadania
Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

wykorzystanie stron internetowych i poczty elektronicznej oraz prasy
lokalnej do informacji o zadaniu

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

I - VI 2013 r.

Rezultaty

Prace dzieci, wystawa, zdjęcia i relacje w Internecie

Działanie 3

Opracowanie i wydanie publikacji o twórcach lokalnych z
terenu gminy

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

brak opracowania na temat lokalnej twórczości

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Maria Chmielewska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Budżet, zebrane informacje o twórcach kultury

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

strony internetowe i prasa lokalna

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

koniec 2013

Rezultaty

Wydanie "małej monografii" na temat twórców kultury

Cel 2

Uaktywnienie dzieci i młodzieży

Działanie 1

Zorganizowanie konkursu historycznego

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Zainteresowanie regionem i własnym dziedzictwem kulturowym

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Maria Czerwińska
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Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Uczniowie, budżet

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strony internetowe, prasa, poczta e- mail

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

VI 2013

Rezultaty

Zorganizowany konkurs

Obszar

Informacja

Cel 1

Udostępnienie zasobów informacji lokalnych

Działanie 1

Opracowanie dokumentów życia społecznego, materiałów
regionalnych

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

zainteresowanie regionem

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Maria Kotlińska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Dokumenty życia społecznego i inne regionalia

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Informacja o zadaniu na stronie internetowej i prasie lokalnej

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

do XII 2013r.

Rezultaty

Opracowane dokumenty, udostępnienie na stronie

Działanie 2

Przygotowanie cyklu lekcji bibliotecznych poświęconych
regionowi

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie

Utrwalenie informacji wśród młodego społeczeństwa na temat własnej
historii i „małej ojczyzny”
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odpowiada
Osoba odpowiedzialna za
realizację

Zofia Zielińska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Materiały regionalne, uczniowie, prezentacja multimedialna

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Strony internetowe, poczta e-mail

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

X 2013 - VI 2014

Rezultaty

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu lekcji około 10

VI. Zarządzanie realizacją strategii
1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece
Obecnie statut MBP w Mogilnie jest zatwierdzony zgodnie z ustawą o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Monitoring realizacji planu
Nad prawidłowością realizacji i zmianami strategii będzie czuwać dyrektor biblioteki Maria
Chmielewska.

3. Ewaluacja
Strategia, plan rozwoju biblioteki corocznie będą sprawdzane i aktualizowane o nowe cele.
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4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym
i partnerom
MBP w Mogilnie zamierza rozpowszechniać informacje dotyczące stanu realizacji zadań na
stronie BIP biblioteki, portalu gminy i mediach lokalnych. Konsultacje społeczne będą
prowadzone podczas odbywania się różnego rodzaju spotkań i droga elektroniczną.
Współpraca będzie się opierać na zasadzie partnerstwa.
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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 faks, 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.

