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1. WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego w danej instytucji
i obszarze. Strategia jest wieloletnim programem, który diagnozuje problemy, słabe i mocne

strony, wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury
technicznej oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.
Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku na lata 20212023 to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju i zawierający
takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych celów.
Wyznaczając kierunki działalności biblioteki, w perspektywie najbliższej przyszłości, należy
mieć świadomość jej ogromnego znaczenia dla społeczności lokalnej. Jako instytucja
ułatwiająca dostęp do wiedzy i kultury odgrywa kluczową rolę w budowaniu kapitału
kulturowego i intelektualnego społeczeństwa.
Jest to pierwszy tego typu dokument w bibliotece określający obszary, priorytety tematyczne
oraz cele polityki rozwoju działalności biblioteki.
Podstawowym celem Strategii Rozwoju Biblioteki im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku na
lata 2021-2023 określenie kierunku rozwoju instytucji. Wybór zadań i działań jakie należy
podjąć, aby biblioteka stała się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym centrum kultury,
odpowiadającym na potrzeby środowiska, wyzwania cywilizacyjne, przyczyniającym się
jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz zapewniającym dostęp do szeroko rozumianej
informacji, otwartą na zmieniające się zainteresowania czytelników i użytkowników w każdym
przedziale wiekowym.
Strategia Rozwoju Biblioteki pozwala na wypracowanie mechanizmów (organizacyjnych,
prawnych oraz finansowych) pozwalających na podnoszenia jakości usług oferowanych przez
bibliotekę, przystosowanych do współczesnych tendencji rozwoju bibliotekarstwa.

2. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Na 31 grudnia 2019 roku miasto Puck zamieszkiwało 10813 mieszkańców. Na 100
mieszkańców przypada 18,67 czytelnika Biblioteki Publicznej w Pucku.
Z danych statystycznych wynika, iż liczba mieszkańców Miasta Puck systematycznie spada.
Spowodowane jest to migracją osób w poszukiwaniu pracy do większych miast ale też
w poszukiwaniu spokoju i odosobnienia do małych, przyległych do miasta wsi.
Miasto posiada dobrze rozwinięto infrastrukturę oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe. Na
terenie miasta funkcjonują liczne stowarzyszenia oraz kluby sportowe, które w porozumieniu
z miastem Puck organizują wiele imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
W mieście Puck działają organizacje pozarządowe, które aktywnie uczestniczą w życiu miasta
angażując mieszkańców w różnorodne działania społeczne.

3. RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku nieprzerwanie prowadzi swoją
działalność od 72 lat. Pierwsze 100 książek wpisano do inwentarza Biblioteki w dniu jej
założenia, tj. 15 października 1948 roku. Zbiory te zostały przekazane Bibliotece przez władze
powiatu morskiego w Wejherowie, do którego należał Puck. Lokal biblioteczny mieścił się
w jednej z kamienic na rynku miasta i obejmował jedno pomieszczenie o powierzchni 35 m 2.
W dniach 30-31 grudnia 1954 roku oraz 1 stycznia 1955 roku Biblioteka Miejska decyzją
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została przekazana Powiatowej Radzie Narodowej
w Pucku. W obliczu tych zmian, od 1955 roku, funkcjonowała jako Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna, której podlegały biblioteki osiedlowe w Jastarni, we Władysławowie,
biblioteka ryczałtowa w Helu oraz pięć bibliotek gromadzkich. Wraz z rozwojem szkolnictwa
oraz wzrostem demograficznym w powiecie puckim, zaistniała potrzeba utworzenia biblioteki
dla dzieci i młodzieży. Stanisław Iwaszkiewicz, ówczesny kierownik, w 1960 roku otworzył
wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci i młodzieży, która istnieje do dnia dzisiejszego.
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej od 1970 roku zaczęły powstawać działy
merytoryczne: dział gromadzenia i opracowania oraz dział instrukcyjny. W czerwcu 1975 roku
została utworzona czytelnia popularnonaukowa dla dorosłych. Likwidacja powiatów w 1975
roku zmieniła strukturę organizacyjną biblioteki. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką
Publiczną w Pucku przejęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Wraz z likwidacją
powiatów, nastąpiła zmiana nazwy na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Puck. W mieście
funkcjonowała: wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia popularnonaukowa mieszczące się
w ratuszu miasta, natomiast wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci mieściła się w jednej
z kamienic na terenie miasta Puck. Na terenie gminy działało dziewięć placówek wiejskich:
Połczyno, Starzyno, Strzelno, Leśniewo, Żelistrzewo, Połchowo, Swarzewo, Mrzezino oraz
Łebcz. Kolejny podział administracyjny, oddzielający miasto od gminy nastąpił w 1991 roku.
Decyzja ta wymusiła nową strukturę organizacyjną w działalności bibliotek. Wszystkie filie
przeszły pod zarząd Gminy Puck. Prawie w całości gminne biblioteki publiczne zostały
wchłonięte przez biblioteki szkolne. Natomiast w Pucku działała Miejska Biblioteka Publiczna
w skład której wchodziła: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia popularnonaukowa oraz
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży. Ważnym przedsięwzięciem dla działalności
biblioteki było pozyskanie w 1994 roku nowej siedziby dla wypożyczalni i czytelni dla
dorosłych, a od 23 września 1996 roku także dla wypożyczalni i czytelni dla dzieci. Budynek
w którym do dzisiaj mieści się biblioteka został adaptowany i przystosowany do jej potrzeb,
gdyż wcześniej znajdował się tam żłobek. Obecnie biblioteka zajmuje powierzchnię 360 m2.
W 1998 roku nastąpiła zmiana w statucie i strukturze organizacyjnej placówki, uchwałą
nr XXXIII/7/98 Rady Miasta w Pucku z dnia 09 czerwca nadano Bibliotece Publicznej im.
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku nowy statut na mocy którego zmieniono schemat
organizacyjny. Od 1 stycznia 2002 roku biblioteka jest samorządową instytucją kultury,
posiadającą osobowość prawną i tym samym posiada większą samodzielność. Działalność
biblioteki finansowana jest z dotacji miasta Puck i wypracowanego dochodu. Zasady
funkcjonowania instytucji reguluje statut (zał.1). Siedzibą biblioteki jest obiekt o powierzchni
630 m2 , przekazany bibliotece w zarząd przez Urząd Miasta w Pucku.

4. ZASOBY BIBLIOTEKI
4.1 Obszar działania
Obszar Działalności Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku obejmuje
miasto Puck oraz teren przyległej gminy Puck. Biblioteka Publiczna w Pucku od 28 czerwca
2013 na mocy podpisanego pomiędzy Zarządem Powiatu Puckiego a Burmistrzem Miasta Puck
realizuje zadania Powiatowej biblioteki Publicznej.
4.2 Zasoby biblioteczne
Biblioteka Publiczna im. Zaślubi Polski z Morzem w Pucku mieści się w budynku przy ulicy
Sambora 16 w Pucku. Na potrzeby biblioteki zaadoptowano 360 m2 , pozostała część budynku,
270 m2 została przeznaczona na wynajem. Biblioteka zajmuje 9 pomieszczeń na dwóch
piętrach. Na parterze mieści się wypożyczalnia dla dorosłych, natomiast na 1 piętrze
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia popularnonaukowa wraz z salą
komputerową i salą imprez. Do biblioteki prowadzą 3 odrębne wejścia. Jedno, wraz
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do wypożyczalni dla dorosłych. Drugie do
wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży oraz trzecie prowadzące do czytelni
popularnonaukowej. Pomieszczenie pomiędzy piętrami nie są połączone wewnętrznie.
Stan budynku zajmowanego przez bibliotekę wymaga remontu, modernizacji tak, aby
biblioteka mogła się stać funkcjonalnym, atrakcyjnym i nowoczesnym centrum edukacji,
informacji i kultury.
4.3 Przedmiot działalności
Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku zgodnie z wymogami
ustawowymi i statutowymi bezpłatnie udostępnia swoje zbiory wszystkim zapisanym
czytelnikom. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie, udostępnianie, ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa
użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.
Materiałami bibliotecznymi są w szczególności zbiory książkowe, czasopisma oraz
w niewielkim stopniu audiobooki. Biblioteka zapewnia darmowy dostęp do Internetu. Ogółem
w bibliotece udostępnionych jest 6 stanowisk komputerowych
4.4 Użytkownicy
Użytkownicy bibliotek to osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.
Na 28 października 2020 roku stan księgozbioru wynosi 36337 woluminów. Z czego aktualnie
2950 znajduje się u czytelników. Łącznie w bazie zarejestrowanych jest 2739 czytelników
z czego 1591 odwiedziło bibliotekę w tym roku przynajmniej 1 raz. W 2020 roku zapisało się
231 nowych czytelników. W przeciągu roku wypożyczono łącznie 19913 książek.
4.5 Pracownicy
Biblioteka Publiczna w Pucku zatrudnia łącznie 9 pracowników:
 dyrektor
 4 bibliotekarzy






główny księgowy
kadrowa
informatyk
sprzątaczka.

5. POTENCJAŁ BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku stanowi bardzo ważne ogniwo
infrastruktury kulturalnej i oświatowej. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną.
Zapewnia bezpłatny i szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej, kaszubskiej oraz światowej za
pośrednictwem książek, czasopism, komputerowych baz danych oraz Internetu.
Poprzez bogactwo zbiorów bibliotecznych, swoiste formy pracy oświatowej (wystawy,
konkursy, spotkania, gry i zabawy z książką) biblioteka wzbogaca procesy dydaktycznowychowawcze szkoły, wspiera jej działania kształcąco-wychowawcze, kształtuje nawyki
kulturalnego obcowania z książką.
Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewniać społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy
i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności
lokalnej poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-oświatowych. Uniwersalny
charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu
potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i wykonywanych zawodów.
Wszystkie procesy biblioteczne są skomputeryzowane, co usprawnia obsługę czytelników,
opracowywanie książek i innych dokumentów oraz umożliwia szybką i pełną informację dla
użytkowników. Czytelnik po zalogowaniu się na stronę katalogu on-line może sam sprawdzić
stan swojego konta czytelniczego oraz dokonać prolongaty wypożyczonych książek.

6. ANALIZA SWOT
W analizie strategicznej Biblioteki wykorzystano analizę SWOT, jedną z najpopularniejszych
technik analitycznych służących do uporządkowania informacji o danym zjawisku. Analiza ta
polega na wskazaniu mocnych strony, będących atutami i zaletami, słabych stron czyli cech
stanowiących problem, barierę w rozwoju, szans stwarzających możliwość rozwoju oraz
zagrożeń będących zapowiedzią niekorzystnych zmian.
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 korzystne położenie Biblioteki w centrum
 obiekt
wymagający
gruntownego
miasta, niedaleko Urzędu Miasta, rynku
remontu i adaptacji wnętrz oraz
oraz stref wypoczynkowych
przestrzeni otoczenia do potrzeb
biblioteki
 różnorodność zbiorów w tym zbiory
regionalne oraz lektury szkolne
 wysokie koszty utrzymania budynku
 systematyczne uzupełnianie zbiorów o
 zbyt mały metraż przeznaczony na
nowości wydawnicze
pomieszczenia biblioteki
 godziny udostępniania dostosowane do
 zbyt
małe
pomieszczenia,
brak
potrzeb użytkowników
powierzchni otwartych
 książka na telefon ( możliwość
 niedostosowanie obiektu do potrzeb
dostarczania książek do domu osobom
osób starszych i niepełnosprawnych
niepełnosprawnym i seniorom)
( brak windy, wąskie przejścia między
poszczególnymi
pomieszczeniami,
 wykształcona kierunkowo i otwarta na
progi)
zmiany kadra
 brak zaplecza rekreacyjnego dla
 pozytywne nastawienie pracowników do
czytelników (kawiarenka, pokój zabaw
wdrażania nowych form pracy
dla dzieci, przestrzeń dla młodzieży)
 bezpłatny dostęp do komputera i Internetu
 brak
połączenia
wewnętrznego
 własna strona Internetowa, profil na
pomiędzy
poszczególnymi
portalu Facebook oraz Instagram, katalog
wypożyczalniami,
utrudniona
on-line zapewniają kontakt czytelników z
komunikacja
bibliotekarzami na kilka sposobów
 brak odrębnych pomieszczeń na gabinet
 praca w systemie bibliotecznym Patron
dyrektora, księgowej, pomieszczenie
ułatwiająca dokonywanie procesów
socjalne dla pracowników, serwerownię
bibliotecznych
i składnicę akt
 pozytywny wizerunek Biblioteki wśród
 brak powierzchni magazynowej
czytelników
 stanowiska pracy nieprzystosowane do
 dobra współpraca z Urzędem Miasta Puck
wymogów
oraz
instytucjami
kulturalnymi
i
 niedostateczna
ilość
licencji
na
oświatowymi,
organizacjami
oprogramowanie komputerowe Patron w
pozarządowymi działającymi na terenie
stosunku do ilości pracowników oraz
Ziemi Puckiej
świadczonych usług
 współpraca z Puckim Stowarzyszeniem
 niedostateczna znajomość systemu
Wpierającym Osoby Niepełnosprawne
bibliotecznego
Patron
przez





Umysłowo oraz ze Specjalnym ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Pucku
brak biblioteki publicznej na terenie
przyległej gminy
współfinansowanie
działalności
Biblioteki przez władze gminy i powiatu
czytelnicy z całego powiatu puckiego
























pracowników merytorycznych oraz
informatyka
niedostateczny przepływ informacji
wewnątrz instytucji spowodowany
brakiem bezpośredniej komunikacji
(łącznika)
brak
szkolenia
zawodowego
pracowników oraz szkoleń z zakresu
obsługi
czytelnika
z
niepełnosprawnościami
brak umiejętności pisania projektów
przez pracowników
sygnał Internetu przenoszony przez
łącze bezprzewodowe a nie łącze stałe
brak urządzeń wielofunkcyjnych z
możliwością druku większym niż format
A4
brak pakietu Office oraz programów
specjalistycznych
niezbędnych
do
tworzenia materiałów promocyjnych
brak
bezpłatnego
parkingu
dla
czytelników
zbyt mała kolekcja audiobooków,
książek dla osób słabowidzących z serii
Wielka Litera oraz brak e-booków
brak atrakcyjnej oferty dla młodzieży
niedostateczna promocja instytucji
nieczytelna strona internetowa oraz
niedostosowana
dla
osób
niepełnosprawnych, brak Biuletynu
Informacji Publicznej
brak sponsorów
problemy z terminowym zwrotem
książek przez czytelników
mała ilość imprez o charakterze
kulturalno-edukacyjnym
brak sal warsztatowych
przestarzały sprzęt komputerowy oraz
jego oprogramowanie spowalniający
pracę
systemów
obsługujących
bibliotekę, ograniczający możliwości
digitalizacji zbiorów












brak
systemów
zabezpieczeń
antykradzieżowych
brak odpowiedniego zabezpieczenia
zbiorów, brak możliwości zapewnienia
właściwych
warunków
do
przechowywania zbiorów
brak monitoringu wizyjnego wewnątrz i
zewnątrz budynku biblioteki
niedostateczne
oświetlenie
wejść
głównych do biblioteki ( stare, dające
słabe światło lampy, wysokie drzewa)
brak
możliwości
prezentacji
nowoczesnych,
innowacyjnych
i
kreatywnych ofert dla różnych grup
odbiorców ze względu na brak sprzętu
oraz pomieszczeń
spadek zainteresowania książką i
czytelnictwem
nieujęcie Biblioteki Publicznej w
Gminnej Strategii Rozwoju Miasta na
lata 2015-2025

SZANSE
ZAGROŻENIA
 remont, rozbudowa Biblioteki na
 zmiana
przepisów
prawnych
funkcjonalne, atrakcyjne i nowoczesne
dotyczących
funkcjonowania
i
centrum edukacji, informacji i kultury
rozwijania się bibliotek
 osiągnięcie
standardu
Certyfikatu
 zbyt mała oferta dotacyjna na rozwój
Biblioteka +
infrastruktury bibliotek
 współpraca z innymi bibliotekami,
 rosnące
wymagania
ze
strony
instytucjami kultury, wydawcami oraz
czytelników
innymi instytucjami, organizacjami i
 wzrost
cen
książek
i
źródeł
firmami
elektronicznych
 docenienie roli biblioteki jako jednostki
 spadek wysokości dotacji na nowości
kultury
wydawnicze
 rozszerzenie oferty biblioteki poprzez
 niż demograficzny oraz emigracja
powiększenie struktury organizacyjnej o
zarobkowa użytkowników biblioteki
Centrum Kultury
 wypieranie książki przez łatwo dostępne
 wykorzystanie nowych technologii w
multimedia
usprawnianiu procesów komunikacyjno kryzys gospodarczy mający wpływ na
informacyjnych
niedostateczny budżet na realizację
 zakup książkomatu i wrzutni książek
zadań statutowych
umożliwiające szybkie oddanie i
 tworzenie przez miasto Puck nowych
wypożyczenie książki
jednostek związanych z kulturą












digitalizacja
dokumentów
życia
społecznego
zwiększenie
ilości
zbiorów
multimedialnych
wdrażanie i wspieranie działań na rzecz
szerokiej dostępności do nowych
technologii źródeł informacji i kultury
różnicowanie
źródeł
finansowania
biblioteki (projekty unijne, sponsorzy)
przy zachowaniu stabilnej dotacji
organizatora
doskonalenie zawodowe pracowników
wzrost działań marketingowych i
promocyjnych biblioteki
edukowanie w zakresie korzystania z dóbr
kultury z poszanowaniem praw autorskich
kreowanie pozytywnego wizerunku
biblioteki i miasta Puck





konkurencja stowarzyszeń i innych
instytucji pracujących w obszarze
kultury
niski statut zawodowy bibliotekarza i
biblioteki

7. KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI
Sformowanie misji i wizji biblioteki to próba określenia jej tożsamości oraz kierunku rozwoju.
Kierując się powyższym sformułowano misję i wizję rozwoju Biblioteki Publicznej im.
Zaślubin Polski z Morzem.
7.1 Misja Biblioteki
1. Upowszechnianie kultury i czytelnictwa.
2. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz
informacyjnych lokalnej społeczności.
3. Promowanie kultury, tradycji regionu oraz lokalnych twórców i artystów.
7.2 Wizja Biblioteki
1. Instytucja upowszechniająca książkę i czytelnictwo.
2. Nowoczesne centrum kultury, edukacji i informacji.
3. Centrum pielęgnujące kulturę i tradycję regionu.
4. Miejsce otwarte i dostępne dla wszystkich chcących skorzystać z oferty.

8. CELE I DZIAŁANIA BIBLIOTEKI
W niniejszej części przedstawiono strategiczne kierunki działania i rozwoju biblioteki,
odpowiadające wcześniej zidentyfikowanym potrzebom i problemom.
Cel Główny 1
Poprawa infrastruktury Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.
Cel strategiczny 1
Poprawa warunków lokalowych, poprzez remont, modernizację obiektu biblioteki.
Kierunki działań:
1. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie kultury w lokalnej społeczności.
2. Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej.
3. Modernizacja wyposażenia obiektu Biblioteki Publicznej.
Cel strategiczny 2
Dostosowanie pracy biblioteki do nowoczesnych technologii – kreatywność oraz innowacja.
Kierunki działania:
1. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
2. Dostosowanie infrastruktury i zaplecza technicznego do funkcjonowania nowoczesnych
technologii.
3. Wprowadzenie w pracy z czytelnikiem nowoczesnych technik oraz innowacyjnych
technologii.
Cel główny 2
Wzmocnienie roli Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
w środowisku lokalnym.
Cel strategiczny 1
Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy.
Kierunki działań:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, kultury, języka
kaszubskiego.
2. Udoskonalenie metod wypożyczania materiałów, szczególnie na zewnątrz.
3. Doskonalenie obsługi użytkowników, przede wszystkim w udostępnianiu zbiorów
i prowadzeniu działalności informacyjnej, zwłaszcza informowania o zbiorach własnych,
innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania
z archiwami w tym zakresie.
Cel strategiczny 2
Edukacja i aktywizacja intelektualna oraz kulturalna społeczności lokalnej.
Kierunki działań:

1. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w technikach popularyzowania książki, informacji,
wiedzy i czytelnictwa.
2. Prowadzenie inicjatyw zmierzających do włączenia społecznego lokalnego środowiska.

Cel strategiczny 3
Partnerstwo i współpraca z instytucjami oraz firmami działającymi na terenie miasta i gminy
Puck.
Kierunki działań:
1. Rozwijanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami oraz
towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności
lokalnej.
2. Współpraca z instytucjami i ludźmi popularyzującymi kulturę żywego słowa.
3. Współpraca z firmami wspierającymi bibliotekę i czytelnictwo.

9. OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI

Nazwa projektu
Lokalizacja projektu
Zakres rzeczowy

Cel główny 1
Poprawa infrastruktury Biblioteki Publicznej
im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
Puck, Sambora 16
Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z
Morzem w Pucku położona jest w centrum
miasta w sąsiedztwie Urzędu Miasta Puck.
Biblioteka Publiczna w Pucku jest
samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest Miasto Puck.
Celem proponowanego przedsięwzięcia jest
remont oraz modernizacja budynku, w
którym mieści się biblioteka. Prace te
związane są przede wszystkim z kapitalnym
remontem budynku, instalacji elektrycznej
oraz
wodno-kanalizacyjnej
wewnątrz
budynku, wymianą źródła centralnego
ogrzewania, dostosowaniem obiektu dla osób
niepełnosprawnych,
adaptacją
nieużytkowanych obecnie pomieszczeń na
potrzeby sal warsztatowych, czytelniczych,
modernizacja
pomieszczeń
wewnątrz
biblioteki
w
celu
poprawy
ich
funkcjonalności oraz wewnętrzne połączenie
pomieszczeń pomiędzy wypożyczalnią dla
dorosłych oraz wypożyczalnią dla dzieci w
celu usprawnienia pracy.
Zakres
rzeczowy
proponowanego
przedsięwzięcia będzie obejmował m.in.
następujące zadania:
- osuszenie i docieplenie fundamentów
- remont elewacji
- remont dachu
- remont piwnicy wraz z osuszeniem murów
- wymiana instalacji elektrycznej oraz
wodno-kanalizacyjnej

- remont i adaptacja nieużywanych
pomieszczeń
- modernizacja pomieszczeń wewnątrz
budynku
wybudowanie
łącznika
pomiędzy
wypożyczalniami biblioteki, które znajdują
się na innych piętrach budynku i posiadają
odrębne wejścia
- montaż windy lub innej platformy dla osób
niepełnosprawnych
- dostosowanie obiektu wewnątrz dla osób
niepełnosprawnych
- zakup wyposażenia sali multimedialnej
- modernizacja i przebudowa otoczenia
biblioteki na potrzeby czytelników
- modernizacja strony internetowej na
potrzeby osób niepełnosprawnych
Podmioty realizujące projekt
Gmina Miasta Puck oraz Biblioteka
Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w
Pucku
Prognozowane rezultaty
- kompleksowa modernizacja obiektu
publicznego
poprawa
jakości
oraz
stanu
zagospodarowania istniejącej przestrzeni
publicznej na terenie miasta Puck
- poprawa dostępności i jakości infrastruktury
edukacyjnej i kulturalnej na terenie miasta
Puck ( w tym likwidacja barier
architektonicznych)
- ożywienie przestrzeni miejskiej
- aktywizacja mieszkańców w różnych
dziedzinach edukacji, nauki i kultury
- podniesienie stopnia integracji społecznej
mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby
kulturowe
- powstanie nowej oferty edukacyjnej i
kulturalnej w oparciu o nowoczesne
rozwiązania techniczne i architektoniczne
Sposoby oceny i mierzenia rezultatów Monitoring bieżący, analiza sprawozdawcza,
projektu
ewaluacja
Oczekiwane wskaźniki osiągnieć
- kompleksowy remont budynku w którym
mieści się Biblioteka Publiczna wraz z
otoczeniem

- utworzenie nowoczesnej instytucji o
funkcjach edukacyjnych, naukowych i
kulturalnych
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego
do realizacji zadań

Nazwa projektu

Lokalizacja projektu
Zakres rzeczowy

Cel główny 2
Wzmocnienie roli Biblioteki Publicznej im.
Zaślubin Polski z Morzem w środowisku
lokalnym.
Puck, Sambora 16
- cykliczne badanie potrzeb i oczekiwań
użytkowników biblioteki przeprowadzanych
za pomocą ankiet, wywiadów obserwacji w
zakresie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań
użytkowników biblioteki
- podwyższanie kompetencji osobowych i
zawodowych pracowników biblioteki w
ramach szkoleń, seminariów, warsztatów.
- zapewnienie odpowiednich zasobów
bibliotecznych poprzez zwiększanie liczby
nabywanych nowości wydawniczych, pozycji
związanych z regionem, zakup audiobooków i
e-booków oraz czasopism
- selekcja księgozbioru poprzez usuniecie z
ewidencji
książek
zniszczonych,
przestarzałych, niepoczytnych
- wzrost liczby osób korzystających z
biblioteki poprzez:
 modernizację strony internetowej
 wzmocnienie działań promujących
czytelnictwo
wśród
młodzieży
(Facebook, Instagram, YouTube)
 rozszerzenie współpracy ze szkołami i
przedszkolami
w
zakresie
upowszechniania
czytelnictwa
i
pokrewnych działań kulturalnych
 organizowanie
szkoleń,
kursów,
warsztatów dla wszystkich grup
społecznych



Podmiot realizujący projekt
Prognozowanie rezultaty

utworzenie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci i młodzieży oraz dla
dorosłych
 organizowanie zajęć rozrywkowomuzycznych
oraz
plastycznomanualnych dla dzieci
- integrowanie środowiska lokalnego wokół
wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz
inicjowanie współpracy w tym zakresie
poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
wystaw, spotkań autorskich, plenerów,
warsztatów oraz kultywowanie, odnawianie,
promowanie kultury i dorobku regionu
- rozbudowa własnych baz danych
komputerowych
poprzez
ciągłe
wprowadzanie nabytków do systemu,
przeglądanie i poprawianie wprowadzonych
rekordów oraz zakończenie prac nad
wprowadzeniem
całości
zbiorów
do
elektronicznej bazy katalogowej
- podjęcie działań zmierzających do
zwiększenia dostępności zasobów biblioteki
poprzez:
 zwiększenie zatrudnienia na etatach
merytorycznych co pozwoli na
rozszerzenie działalności biblioteki
 zamontowanie
wrzutni
oraz
książkomatu
co
umożliwi
bezkontaktową obsługę czytelnika
oraz
możliwość
zwrotu
i
wypożyczenie książek poza godzinami
otwarcia biblioteki
 egzekwowanie zwrotu książek od
czytelników poprzez upomnienia
wysyłane pocztą elektroniczną oraz
tradycyjną
Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z
Morzem w Pucku
- zwiększenie ilości woluminów
- odmłodzenie księgozbioru
- zwiększenie ilości czytelników oraz
uczestników wydarzeń organizowanych przez
bibliotekę

- zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych
- gwarancja utrzymania na wysokim poziome
świadczonych usług
- współpraca z instytucjami, organizacjami i
firmami działającymi na terenie miasta,
gminy, powiatu
- integracja lokalnej społeczności
Sposoby oceny i mierzenia rezultatów Monitoring bieżący
projektu

10. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ
10.1 Sposób realizacji
Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku powstała
w celu prowadzenia zaplanowanej i efektywnej polityki zarządzania jej działalnością
w perspektywie długofalowej. Strategia uwzględnia wymagania wynikające ze standardów
Certyfikatu Biblioteka+. Analizę potrzeb mieszkańców wykonano na podstawie badan i ankiet,
które odzwierciedlają oczekiwania mieszkańców.
Do realizacji strategii zostaną wykorzystane wszystkie środki finansowe otrzymane od
organizatora oraz pozyskane z zewnątrz. Planowane jest pozyskanie środków finansowych na
działania o które może aplikować biblioteka w zakresie swojej działalności statutowej.
10.2 Monitoring i ewaluacja
Monitoring realizacji planu odbywa się w ramach corocznej analizy funkcjonowania biblioteki,
zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej,
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego. Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje dyrektor Biblioteki
Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.
Ewaluacja odbywać się będzie w cyklach rocznych w ramach sprawozdań z działalności
biblioteki, przygotowywanych na podstawie danych gromadzonych w czasie zamkniętym
w cyklu roku kalendarzowego okresu sprawozdawczego. Sporządzona dokumentacja będzie
potwierdzeniem realizacji zadań.
10.3 Komunikacja
Strategia zostanie przedstawiona Organizatorowi celem przyjęcia jej uchwałą Rady Miasta
Puck. Zaakceptowana strategia zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.bibliotekapuck.pl.

