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WIZYTÓWKA BIBLIOTEKI 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie powstała w 1952 roku, zlokalizowana jest w centrum 
miasta, w dogodnym punkcie komunikacyjnym, skupiającym różne instytucje, szkoły oraz sieć 
handlową. Odbiorcy Biblioteki to 20 tys. mieszkańców naszego miasta, obsługiwani przez 2 
placówki biblioteczne. Dzielnicę tzw. zatorze obsługuje Filia nr 2, a pozostałych mieszkańców 
obsługuje Biblioteka Główna. Budynek Biblioteki jest funkcjonalny i estetyczny, przystosowany 
do obsługi  osób niepełnosprawnych. W Bibliotece są trzy formy udostępniania zbiorów: 
wypożyczalnia dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży i czytelnia. Jest też możliwość skorzystania z 
internetu w czytelni internetowej. Gromadzi się zbiory z zakresu literatury pięknej, 
popularnonaukowej, multimedia, prasę codzienną, czasopisma oraz DŻSy. Prowadzone są 
różnego rodzaju zajęcia kulturalno-oświatowe popularyzujące czytelnictwo. Nowoczesny sprzęt 
komputerowy i audiowizualny pozwala wzbogacić ofertę Biblioteki w dodatkowe usługi. W 
bibliotece mają też swoją siedzibę stowarzyszenia m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
stowarzyszenie propagujące sport CELTIC oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 



POTENCJAŁ BIBLIOTEKI 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

znacząca pozycja na rynku 

dobra lokalizacja 

budynek przestrzenny, funkcjonalny 

dobre wyposażenie informatyczne i techniczne 

wszechstronny księgozbiór 

estetyczne i przyjazne wnętrze 

wykwalifikowany, otwarty personel 

miła atmosfera 

wszechstronna działalność kulturalna 

umiejętność współpracy z innymi podmiotami 

otwartość na potrzeby użytkowników 

pozytywna opinia wśród mieszkańców 

strona www 

korzystanie z efektów doswiadczeń 

brak silnej presji konkurencji 

zdolność do innowacji świadczonych usług 

brak pomieszczeń magazynowych 

skromny zasób materiałów audiowizualnych 

brak konsekwencji w przestrzeganiu      

regulaminu czytelnika 

niewystarczająca praca z młodzieżą 

niedostateczna promocja biblioteki    w 

środowisku 

niskie uposażenie pracowników 

nikłe dotarcie do osób niepełnosprawnych          

Analiza SWOT 
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Analiza SWOT cd.  

Szanse Zagrożenia 

udział w programach pomocowych 

rozwijające się w mieście budownictwo    

wielorodzinne 

instytucje przyjazne 

perspektywa poprawy sytuacji finansowej 

możliwość poszerzenia zakresu usług 

powszechność Internetu 

powszechność multimediów 

wchodzące na rynek inne formy ksiązki   e-

booki 

zmieniające się często trendy czytelnicze 

zmieniający się kanon lektur szkolnych 

brak    jednolitych ustaleń na danym poziomie    

szkolnym 

tendencje demograficzne 

zmiana ustawy o prowadzeniu działalności   

kulturalnej 

możliwość łączenia bibliotek   z innymi 

instytucjami 
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POTENCJAŁ BIBLIOTEKI 

Potencjałem biblioteki jest dobra lokalizacja, w dogodnym punkcie komunikacyjnym, 
skupiającym inne instytucje, takie jak: urząd miasta, poczta, szkoły, kościół, sieć handlową. Filia 
mieści się w szkole podstawowej na dużym osiedlu mieszkaniowym. Budynek biblioteki jest po 
generalnym remoncie, pomieszczenia są funkcjonalne i estetyczne, przystosowane do obsługi 
osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wyposażenie meblowe,regały i baśniowo kolorowy kącik 
dla najmłodszych czytelników tworzą przyjemne i przyjazne wnętrze dla każdego użytkownika. 
Księgozbiór jest gromadzony na bieżąco, przeważają nowości wydawnicze. Nowoczesny sprzęt 
komputerowy i audiowizualny pozwala wzbogacić ofertę biblioteki przede wszystkim w dostęp 
do Internetu oraz uatrakcyjnić prowadzoną działalność kulturalno-oświatową. Pracownicy 
biblioteki to osoby energiczne, kreatywne, legitymujące się wykształceniem bibliotekarskim, 
dokształcające się na organizowanych kursach i szkoleniach. Biblioteka współpracuje ze szkołami, 
przedszkolami, ośrodkiem sportu i kultury, władzami samorządowymi, ośrodkiem pomocy 
społecznej oraz z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie.Biblioteka cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców ze względu na bogatą 
ofertę kulturalną i wszechstronny księgozbiór. Sprawia to, iż nasza placówka jest dobrze 
postrzegana w środowisku. 



CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Ludzie 

Biblioteka skupia wokół siebie wielu przyjaciół, lokalnych liderów, dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji i 
prezesów stowarzyszeń. Dzięki temu możemy znacznie poszerzyć ofertę kulturalno-oświatową, wzbogaconą 
o wiedzę i wsparcie tych osób. Dotrzeć należy jeszcze do wolontariuszy, którzy w wielu działaniach mogliby 
nam pomóc, jak chociażby w dostarczaniu książek ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym, czy też 
przy organizacji imprez kulturalno-oświatowych. 

Zasoby lokalne 

Zasoby materialne 

Biblioteka dysponuje salą potrzebną do organizacji spotkań, szkoleń i konferencji. Jednakże jest to sala mała, 
obliczona na maksimum 50 osób. W przypadku większych spotkań czytelnicy są zmuszeni do pozostania w 
czytelni internetowej. Problem ten można rozwiązać instalując w przyszłości drzwi rozsuwane do czytelni 
internetowej, co powiększyłoby salę. Zaopatrzenie biblioteki w sprzęt multimedialny i komputery jest dobre, 
czytelnicy mają możliwość korzystania z internetu, drukarek i kserokopiarki. 
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Instytucje i organizacje – w tym władze lokalne 

Dobra współpraca z władzami samorządowymi przyczyniła się do zmiany wizerunku biblioteki. Dzięki 
programowi MKiDN Infrastruktura Bibliotek oraz znacznym wsparciu władz lokalnych biblioteka przeszła 
generalny remont i wyposażona została w nowoczesne regały, umeblowanie. Dzięki uczestnictwu w 
Programie Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny wraz z 
oprogramowaniem. Dobrze rozwijająca się współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwoliła na 
utworzenie w bibliotece Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki czemu możemy korzystać z doświadczenia 
ludzi starszych. Współpraca z oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego owocuje wspólną organizacją 
imprez promujących kulturę i historię regionu. 

Zasoby globalne 

Biblioteka posiada stronę internetową, poprzez którą informuje czytelników o wszystkich działaniach 
odbywających się w bibliotece. Korzystamy też ze strony internetowej Urzędu Miasta, gdzie zamieszczane są 
komunikaty dotyczące biblioteki. Również ogłaszamy się na forum e-Reda, prasie lokalnej i w informatorze 
miejskim. Korzystamy z wiedzy nauczycieli i innych zaprzyjaźnionych osób w organizowaniu przedsięwzięć 
kulturalnych. 

Zasoby lokalne cd. 
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb/problemów 
– wnioski z przeprowadzonych badań 
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Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb/problemów 
– wnioski z przeprowadzonych badań 

Miasto Reda położone jest w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej na północy Polski. Jest to miasto 
stale rozwijające się, przeważa budownictwo wielopłytowe, przyjazne w szczególności dla ludzi 
młodych. W mieście istnieją typowe instytucje zaspokajające potrzeby niewielkiego miasta, takie jak: 
Urząd Miasta, poczta, banki, ośrodki zdrowia, OSP, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna. Sieć handlowa, szkół i przedszkoli jest dobrze 
rozwinięta. Miasto ma dogodną komunikację miejską i kolejową, pozwalającą na swobodne 
przemieszczanie się. Lasy, pobliskie jeziora i bliskość morza podkreślają jego walory przyrodniczo-
turystyczne. Reda liczy 20 tys. mieszkańców. Społeczeństwo można podzielić na trzy kryteria: 
kryterium ekonomiczne, demograficzne i zawodowe. Miasto zamieszkuje niewielka grupa ludzi 
zamożnych, przeważają mieszkańcy średniozamożni. Wśród zamieszkałych przeważają ludzie młodzi, 
kształcący się w różnych uczelniach, reprezentujący różne zawody. Życie społeczne w mieście 
częściowo determinuje niewielka odległość większych miast: Gdańska, Sopotu, Gdyni i Wejherowa. 
W tych miastach pracuje duża część mieszkańców oraz uczy się młodzież ponadgimnazjalna i 
studenci. Brak centrum kultury powoduje, że mieszkańcy miasta, a w szczególności młodzież 
korzystają z oferty kulturalnej większych miast ościennych. Mniejszą część mieszkańców stanowią 
ludzie starsi, w tym osoby chore i niepełnosprawne, do których należałoby skierować ofertę 
kulturalną odpowiednią dla ich potrzeb, zainteresowań i wieku. Dział kultury MOKSiR oraz istniejące 
w mieście stowarzyszenia nie posiadają swoich siedzib, korzystają z lokali różnych instytucji, co 
utrudnia im działalność. Częściowo dla mieszkańców odpowiednio do swoich możliwości lokalowych i 
sprzętowych ofertę kulturalną wybiegającą poza wypożyczanie książek kieruje biblioteka. Ofertę tą 
należałoby wzbogacić i uatrakcyjnić poprzez wprowadzenie nowoczesnych zasobów bibliotecznych, 
która umożliwiałaby mieszkańcom korzystanie z multimediów, e-booków, gier komputerowych itp we 
własnym mieście. 



MISJA I WIZJA BIBLIOTEKI 

Misja 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie jest instytucją publiczną służącą 
wszystkim mieszkańcom. Jej misją jest rozpoznawanie, rozwijanie i 
zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 
niezbędnych do samokształcenia i rozwoju kulturalnego społeczności 
oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. 

Wizja 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie - miejsce przyjazne każdemu. 
Biblioteka przestronna, nowocześnie wyposażona, wygodna do pracy, 
do samokształcenia i samorealizacji. Zaspokajająca potrzeby 
informacyjne, edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe mieszkańców. 
Otwarta na ich potrzeby. Przystosowująca się do zmian, współpracująca 
z wieloma instytucjami. Biblioteka, która ma ważne miejsce w życiu 
społecznym, w jego dokumentowaniu i wzmacnianiu tożsamości 
lokalnej i regionalnej. 

9 



OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI – CELE I DZIAŁANIA 

Obszar KULTURA 

Cel 1 Zapewnienie większej dostępności młodzieży do rozwoju swoich pasji. 

Działanie 1 1.Utworzenie klubu miłośników gier komputerowych. 
2.Spotkanie z twórcą gier komputerowych lub pasjonatem. 
3.Napisanie projektu w celu uzyskania finansów z zewnątrz na zakup niezbędnego 
sprzętu. 
4.Znalezienie wolontariuszy do prowadzenia klubu. 
5.Zorganizowanie spotkań 2 razy w miesiącu. 

Potrzeby społeczności lokalnej, 
na które działanie odpowiada 

Brak centrum kultury powoduje, że młodzież nie ma gdzie się spotykać, rozwijać swoje 
pasje. Działanie to skierowane jest do młodzieży w wieku 12-16 lat. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Dyrektor i pracownik czytelni internetowej. 

Zasoby potrzebne do realizacji 
zadania 

1.Pracownicy biblioteki 
2.Twórca lub pasjonat gier komputerowych 
3.Wolontariusz do prowadzenia klubu 
4.Książki o tematyce komputerowej 
5.Sprzęt - konsole do gier 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych 

1.Zakomunikowanie o podjętej inicjatywie poprzez stronę internetową biblioteki. 
2.Umieszczenie informacji w prasie lokalnej i biuletynie miejskim. 
3.Umieszczenie informacji na portalach internetowych. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2013 roku. 

Rezultaty Wprowadzenie innych ciekawych form pracy z młodzieżą, zawiązanie się grupy 
pasjonatów gier komputerowych. Promocja biblioteki. 
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VII. cd.  

Obszar KULTURA 

Cel 1 Promowanie twórców lokalnych - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Działanie 1 1.Zorganizowanie pleneru malarskiego.  
2.Pozyskanie wolontariusza - instruktora sztuki. 
3.Zorganizowanie wystawy prac. 
4.Wydanie materiałów promocyjnych. 

Potrzeby społeczności lokalnej, 
na które działanie odpowiada 

Integracja, zwiększenie przydatności w życiu społecznym i rozwoju pasji seniorów - 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w 
Redzie. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Dyrektor i pracownicy biblioteki, instruktor sztuki. 

Zasoby potrzebne do realizacji 
zadania 

1.Pracownicy biblioteki 
2.Instruktor sztuki 
3.Wolontariusz 
4.Materiały malarskie 
5.Sztalugi 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Informowanie mieszkańców o realizacji planu poprzez stronę internetową biblioteki., 
prasę, biuletyn miejski. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2013 roku. 

Rezultaty Stała i okresowe wystawy prac uczestników pleneru. Wykonanie materiałów 
promocyjnych. Integracja seniorów i zwiększenie przydatności w życiu społecznym. 

OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI – CELE I DZIAŁANIA CD. 
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Obszar INFORMACJA 

Cel 1 Zachowanie dokumentów życia społecznego i wszelkich informacji prasowych o mieście 
Reda. 

Działanie 1 1.Napisanie projektu w celu uzyskania finansów z zewnątrz na pokrycie kosztów 
związanych z częściową realizacją zadania. 
2.Zakupienie odpowiedniego sprzętu do skanowania. 
3.Przeszkolenie pracowników. 
4.Zebranie wszelkich dostępnych dokumentów życia społecznego. 
5.Stałe i systematyczne gromadzenie informacji prasowych.  
6.Digitalizacja zgromadzonych zbiorów. 

Potrzeby społeczności lokalnej, 
na które działanie odpowiada 

Działanie to skierowane będzie głównie do młodzieży studiującej, pracowników 
naukowych oraz wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli uzyskać informacje 
związane z miastem niezbędne do pracy i kształcenia się. 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Dyrektor, pracownik czytelni książek i czasopism i pracownik czytelni internetowej. 

Zasoby potrzebne do realizacji 
zadania 

1.Pracownicy biblioteki 
2.Sprzęt i oprogramowanie do skanowania 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Informacja o przedsięwzięciu na stronie internetowej biblioteki. Udostępnienie 
zdigitalizowanych materiałów w bazie komputerowej biblioteki. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Zadanie zostanie realizowane od początku 2014 roku. 

Rezultaty Zgromadzenie, zachowanie i udostępnianie mieszkańcom wszelkich informacji 
dotyczących miasta, ułatwienie korzystania z tych informacji na miejscu w swoim 
mieście. 

OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI – CELE I DZIAŁANIA CD. 
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Obszar WIEDZA 

Cel 1 Uatrakcyjnienie, zwiększenie oferty biblioteki poprzez wprowadzenie nowoczesnych 
zbiorów bibliotecznych. 

Działanie 1 1.Napisanie projektu w celu uzyskania finansów z zewnątrz na pokrycie częściowych 
kosztów związanych z realizacją zadania. 
2.Zakupienie stacji odsłuchowych. 
3.Zakupienie czytników książek elektronicznych. 
4.Systematyczne gromadzenie multimediów, książek mówionych, e-booków. 
5.Udostępnianie czytelnikom w bibliotece. 
6.Zaangażowanie pracowników MOPS i wolontariuszy do współpracy 

Potrzeby społeczności lokalnej, 
na które działanie odpowiada 

Działanie odpowiadało będzie w szczególności na potrzeby młodzieży, która preferuje 
nowoczesne formy książki, skierowane będzie także do osób starszych, 
niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących). 

Osoba odpowiedzialna  za 
realizację 

Dyrektor, pracownik czytelni i pracownik wypożyczalni. 

Zasoby potrzebne do realizacji 
zadania 

1.Pracownicy biblioteki 
2.Pracownicy MOPS 
3.Wolontariusze 
4.Sprzęt komputerowy 
5.Stacje odsłuchowe 
6.Czytniki książek elektronicznych 

Sposoby wykorzystania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych 

1. Informacja o przedsięwzięciu na stronie internetowej biblioteki. 2. Udostępnianie 
czytelnikom stacji odsłuchowych. 3. Możliwość korzystania z czytników książek 
elektronicznych. 

Do kiedy zadanie zostanie 
zrealizowane 

Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku. 

Rezultaty Rezultatem będzie utworzenie biblioteczki multimedialnej, z której najczęściej korzysta 
młodzież oraz dotarcie do osób starszych i niepełnosprawnych. 

OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI – CELE I DZIAŁANIA CD. 
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ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII  

1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece 

Realizacja planu nie wymaga zmian w Statucie Biblioteki, gdyż zadania statutowe obejmują te wszystkie zadania, które 
chcemy zrealizować. Konieczne bedzie wprowadzenie zmian organizacyjnych w bibliotece, w szczególności w czytelni książek 
i czasopism i czytelni internetowej, ze względu na wprowadzenie nowej formy gromadzenia i udostępniania zbiorów 
multimedialnych i zdigitalizowanych. Zweryfikowania będzie wymagał zakres zadań pracowników, innego podziału pracy. 

2. Monitoring realizacji planu 

Realizacja celów i działań zawartych w planie rozwoju biblioteki monitorowana będzie na bieżąco. Postęp w realizacji planu 
sprawdzany będzie kwartalnie, cztery razy w roku. Odpowiedzialni będą za to wyznaczeni pracownicy, wskazani w realizacji 
zadania. 

3. Ewaluacja 

Ze względu na to iż część projektów opisanych w Planie Rozwoju Biblioteki wymaga pozyskiwania przez bibliotekę środków 
zewnetrznych na ich realizację, co skutkować może niepełnym wykonaniem lub przesunięciem w czasie poszczególnych 
projektów w przypadku braku dofinansowania z zewnątrz. Zmiany konsultowane będą z całym zespołem pracowników, 
zatwierdzane będą przez dyrektora. O ewentualnych zmianach będziemy informowali mieszkańców poprzez strnę 
internetową biblioteki. Do realizacji przedstawionego planu niezbędne będzie też przeszkolenie pracowników, z którego 
skorzystają m.in. uczestnicząc w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom 

Plan Rozwoju Biblioteki przedstawiony zostanie Radzie Miasta i Burmistrzowi na sesji Rady Miasta oraz mieszkańcom miasta 
na stronie internetowej biblioteki. 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. 
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