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1. Wstęp 

 

 „Strategia Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach (dalej 

zwanej Biblioteką) w Ropczycach na lata 2016 - 2020” jest dokumentem określającym 

kierunki rozwoju MiPBP w Ropczycach wraz z filiami bibliotecznymi w Ropczycach – 

Witkowicach, Brzezówce, Lubzinie, Gnojnicy i Niedźwiadzie w zmieniających się 

warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazuje na nową drogę działalności 

na terenie Miasta i Gminy Ropczyce, ułatwiającą użytkownikom biblioteki publicznej 

dostęp do komputerów i Internetu, a za ich pośrednictwem do informacji, wiedzy 

i kultury. 

Jest to pierwszy tego typu dokument w Bibliotece określający obszary, priorytety 

tematyczne oraz cele polityki rozwoju działalności Biblioteki. 

Proces przygotowania projektu Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2016 - 2020 

rozpoczął się powołaniem przez Dyrektora Biblioteki – Marię Kozińską – w marcu 

2015 roku zespołu składającego się z pracowników biblioteki do jego opracowania. 

Wstępną wersję strategii wypracowano w trakcie spotkań zespołu. Została ona poddana 

pod dyskusję na zebraniu wszystkich pracowników Biblioteki, którzy uczestniczyli 

wcześniej m.in. w wizytach studyjnych w wiodących bibliotekach województwa 

podkarpackiego, brali udział w szkoleniach dla bibliotekarzy i przeprowadzali rozmowy 

z użytkownikami biblioteki na temat ich oczekiwań.  

Proces powstawania strategii oparto na Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712, wytycznych przekazanych 

przez Dyrektora Biblioteki oraz bibliotekarzy, danych Głównego Urzędu Statycznego 

oraz dokumentacji własnej, które pozwoliły na: 

 postawienie diagnozy obecnego wizerunku biblioteki funkcjonującej 

w świadomości społeczeństwa i pilnej potrzeby poszerzenia bazy lokalowej 

macierzystej placówki, 

 przygotowanie analizy słabych i mocnych strony oraz ustalenia szans i zagrożeń, 

 określenie grupy obecnych i potencjalnych użytkowników biblioteki, 

 zdefiniowanie społeczności lokalnej w zakresie potrzeb czytelniczych, 

kulturowych i informacyjnych, 

 określenie grupy potencjalnych partnerów, zasad partnerstwa i możliwości 

tworzenia sieci współpracy. 

 

Opracowana Strategia Biblioteki obejmuje lata 2016 - 2020. Przyjęty przedział czasowy 

jest spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Ropczyce - głównego organizatora placówki. 
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1.1. Społeczność lokalna – demografia 

 

Użytkownikiem i odbiorcą usług dostarczanych przez ropczycką bibliotekę 

publiczną może być każdy obywatel Rzeczypospolitej, bez względu na wiek, płeć czy 

wykształcenie.  

Czynnikiem bezpośrednio oddziałującym na kształt funkcjonowania biblioteki jest 

potencjał ludzki. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku 

w gminie Ropczyce mieszkało 26 973 osób, w tym miasto liczyło 15 980 mieszkańców  

Na przestrzeni kilku lat, mimo wielu problemów, liczba mieszkańców gminy 

wciąż wzrasta. Współczynnik gęstości zaludnienia wykazuje również tendencję 

wzrostową, co daje gminie bardzo dobrą pozycję na tle powiatu i województwa. 

Przyrost naturalny plasuje gminę Ropczyce dość wysoko w województwie. Gmina 

Ropczyce nie jest natomiast wyjątkiem  w ogólnokrajowym trendzie starzenia się 

społeczeństwa oraz stale zmniejszającego się udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców. Jednakże zestawiając te wartości z danymi 

określającymi stale zwiększającą się liczbę mieszkańców oraz względnie duży przyrost 

naturalny należy zaznaczyć, iż obecny kierunek w demografii, jakim jest starzenie się 

społeczeństwa, jest w dużej mierze stłumiony przez liczne czynniki. Gmina Ropczyce 

stanowi atrakcyjne i odpowiednie miejsce zamieszkania oraz porównując ją 

do pozostałego obszaru powiatu ropczycko - sędziszowskiego, posiada znajdujące się  

w dobrej kondycji gospodarczej miasto i okolice. 

Mieszkańcy gminy wykazują szczególną aktywność przejawiającą się między 

innymi we wszelkiej formie działalności, w które angażują się organizacje, 

stowarzyszenia oraz grupy społeczne funkcjonujące na obszarze jednostki. Stosunkowo 

chętnie uczestniczą  w imprezach organizowanych przez ropczycką bibliotekę publiczną 

oraz jej filie biblioteczne. W  2014 r. w imprezach, których organizatorem była nasza 

instytucja, ogółem uczestniczyło 7548 osób. Aktywność mieszkańców przejawia się 

także w podejmowaniu inicjatyw związanych z oświatą, kulturą, rekreacją, itp. oraz 

w inicjowaniu działań inwestycyjnych, które wypływają z potrzeb społeczności 

lokalnej. 

 Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku w systemie 

REGON w gminie Ropczyce zarejestrowanych było 72 różnego rodzaju stowarzyszeń 

i organizacji społecznych. Zasadniczo w każdej miejscowości oraz w większości osiedli 

miasta funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne, w większości przypadków działają one 

jako stowarzyszenia mające do dyspozycji remizy oraz pojazdy zapewniające sprawny i 

skuteczny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na obszarze całej gminy oraz 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ponadto funkcjonuje Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Ropczyce, które w swym zrzeszeniu skupia osoby grup nieformalnych, takich 

jak Koła Gospodyń Wiejskich działające w niektórych miejscowościach. Głównym 

celem podejmowanych czynności jest pobudzanie do działania i popularyzowanie 

kobiet w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym. Istotnym czynnikiem jest 
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także rozpoczynanie działań mających na celu aktywizację gospodarczą, społeczną oraz 

kulturalną, jak również współpracę z organami samorządu terytorialnego. Aktywnie 

funkcjonują kluby sportowe promujące zdrowy tryb życia wśród społeczności lokalnej, 

oferują im udział w treningach i zawodach sportowych. Przy szkołach istnieją 

Uczniowskie Kluby Sportowe, które prowadzą zajęcia ogólnorozwojowe oraz 

specjalistyczne dla swoich uczniów. Na terenie jednostki działa około 37 różnych 

stowarzyszeń o profilu sportowym, które udzielają się w życiu sportowym jednostki, 

promują i ożywiają działania skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. 

 

1.2. Instytucje kultury 

Tradycje kulturalne gminy kształtuje przede wszystkim Centrum Kultury im. Józefa 

Mehoffera w Ropczycach, które zajmuje się działalnością edukacyjno-kulturalną. 

Ta instytucja nie tylko zajmuje się rozpowszechnieniem kultury, zachowując tradycje 

regionalne, ale również promuje ropczycki region. Centrum Kultury w Ropczycach 

podlegają trzy filie mieszczące się w Niedźwiadzie, Witkowicach i w Gnojnicy. 

Dodatkowo jest inicjatorem masowych przedsięwzięć kulturalnych. Należy wspomnieć 

także o Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji, którego istotą jest koordynacja, a 

także upowszechnianie oraz rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie 

całej gminy. Swoje statutowe cele realizuje podczas organizacji imprez sportowo-

rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko.  

Najbardziej zasłużoną instytucją dla rozwoju życia kulturalnego w dziejach Ropczyc 

jest Biblioteka Publiczna, która na terenie miasta funkcjonuje od 1949 roku. Obecnie 

podlega jej cztery filie wiejskie: Brzezówka, Lubzina, Gnojnica i Niedźwiada 

oraz jedna filia miejska w Ropczycach – Witkowicach. Ta instytucja może pochwalić 

się coraz bogatszą ofertą kulturalną, czego przejawem jest ciągle rosnąca liczba 

organizowanych na jej terenie cyklicznych imprez kulturalnych, czyli różnego rodzaju 

wykładów, prelekcji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów oraz akcji 

dla dzieci. Warto wspomnieć  o księgozbiorze biblioteki, który jest bardzo pokaźny 

i wciąż wzbogacany o nowe pozycje książkowe. Obecnie biblioteka posiada ponad 60 

tysięcy woluminów. Księgozbiór biblioteki został w całości skatalogowany 

w elektronicznym systemie bibliotecznym, dzięki temu każdy czytelnik może 

na bieżąco wyszukiwać na stronie biblioteki pozycje książkowe, rezerwować 

oraz monitorować wypożyczone książki. 

 

 

 

 



 

5 

 

2. Opis biblioteki 

 

2.1. Geneza MiPBP w Ropczycach 

 

Na ziemi ropczycko-sędziszowskiej w przeszłości istniały różne biblioteki, m. in. 

szkolne, dworskie, przykościelne, klasztorne oraz wspaniałe zbiory w domowych 

bibliotekach ziemian i szlachty. Punkty biblioteczne w Ropczycach, Sędziszowie 

Małopolskim i Wiercanach powstały w 1948 w ramach sieci bibliotek utworzonych 

przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. Biblioteka w Ropczycach 

początkowo swoją siedzibę miała w budynku Gminnej Rady Narodowej w trzech 

pokojach o powierzchni 45 m2. Był to punkt biblioteczny, który funkcjonował głównie 

dzięki darom książkowym (od mieszkańców i z Towarzystwa Szkoły Ludowej). 

Ówczesną placówką ropczycką opiekowała się Wanda Lisowska. Od stycznia 1949 

roku punkty biblioteczne z Ropczyc i Sędziszowa przekształcono w miejskie biblioteki 

publiczne. Nieliczne na ziemi ropczyckiej biblioteki publiczne trafiały w społeczne 

potrzeby, na co dowodem było duże wykorzystywanie księgozbioru przez czytelników. 

Zbudowana sieć biblioteczna z czasem objęła cały region. Oprócz wyżej wymienionych 

bibliotek na koniec 1955 roku istniały Gromadzkie Biblioteki Publiczne w: Wiercanach, 

Chechłach, Wolicy Ługowej, Borku Wielkim, Wielopolu Skrzyńskim, Zagórzycach 

i Niedźwiadzie. Stworzone zostały również 34 punkty biblioteczne w różnych 

miejscowościach powiatu ropczyckiego. Przeważnie były to małe pomieszczenia 

z niezbyt licznym księgozbiorem. Jednak nawet takie niewielkie placówki biblioteczne 

wnosiły duży wkład w rozwój życia kulturalno - oświatowego.  

Od 1 stycznia 1956 roku MBP w Ropczycach została przemianowana w Powiatową                     

i Miejską Bibliotekę Publiczną, gdyż miasto ponownie stało się  siedzibą władz 

powiatowych. Stanisława Waniewska została kierownikiem tej placówki i była na tym 

stanowisku przez 25 lat. Od roku 1960 biblioteka otrzymała samodzielny lokal 

w prywatnym gmachu należącym do Antoniny Bitkowskiej przy ul. Kochanowskiego 

15. Pomieszczenia biblioteczne zajmowały większy obszar niż w budynku Gminnej 

Rady Narodowej, bo aż 135 m2. Z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy nastąpiło 

uroczyste oddanie biblioteki, w którym brali udział ówczesny Minister Kultury i Sztuki 

oraz Minister Rolnictwa. Skoro instytucja biblioteczna posiadała większy lokal można 

było znacząco poszerzyć księgozbiór. Nastąpił wówczas wzrost liczby użytkowników 

i wypożyczeń. Biblioteka została podzielona na: Wypożyczalnię dla dorosłych, 

Czytelnię dla dorosłych i Oddział dla dzieci. W bibliotece pod nadzorem pracujących 

tam bibliotekarzy tworzyły się kółka zainteresowań, które skupiały dzieci, młodzież 

i dorosłych. Systematycznie urządzano konkursy, wystawy księgozbioru, ekspozycje 

prac plastycznych i fotograficznych. Odbywały się również liczne spotkania autorskie 

ze znanymi pisarzami, takimi jak: J. Putrament, J. Kawalec i S. Grochowiak. 

Na terenach powiatu ropczycko-sędziszowskiego w latach sześćdziesiątych 

dwudziestego wieku, pomimo problemów, starano się  rozbudowywać sieć biblioteczną. 

W roku 1968 w ropczyckim regonie działały: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
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Publiczna w  Ropczycach, Miejska Biblioteka Publiczna w  Sędziszowie, 17 

Gromadzkich Bibliotek Publicznych z  5 filiami, oprócz tego 46 punktów 

bibliotecznych, z czego 43 działało na wsiach. [Por. Bogaczyk 2003, s.108] 

 

 

 

Uroczystości jubileuszowe 60 – lecia Biblioteki, 29 maja 2009 r. 

 

 

 

Od 11 stycznia 1974 roku biblioteka w Ropczycach zmieniła miejsce pobytu                                  

i przeprowadziła się do nowopowstałego budynku, który miał służyć jako stacja PKS, 

jednak został on dostosowany dla potrzeb bibliotecznych. Dzięki nowemu lokalowi 

placówka prowadziła różne formy pracy z czytelnikiem. Powstały wówczas: 

Wszechnica wiedzy o kulturze oraz Zespół Żywego Słowa. Czytelnicy wystawiali bajki 

i baśnie dla dzieci, organizowali wieczory słowno-muzyczne, odczyty, prelekcje. 

W roku 1977 biblioteka, dzięki swojej solidnej pracy otrzymała tytuł Wzorowej 

Biblioteki Województwa Rzeszowskiego.  

Na przełomie 1975/1976 ropczycka biblioteka została z powrotem przemieniona 

w Miejską Bibliotekę Publiczną, a stało się tak z powodu zmian administracyjnych, 

które doprowadziły do likwidacji powiatów. Obok MBP w Ropczycach została 

utworzona Gminna Biblioteka Publiczna, której podlegały filie wiejskie z terenów 

dawnego powiatu ropczyckiego. 



 

7 

 

Od 1 lipca 1976 roku z połączenia wyżej wymienionych bibliotek powstała Miejska 

i Gminna Biblioteka Publiczna w Ropczycach. Podlegały jej dwie filie miejskie, siedem 

wiejskich oraz dwa punkty biblioteczne w Zakładach Magnezytowych i Niedźwiadzie. 

Po roku 1989 nastąpiły kolejne zmiany administracyjne kraju, po których MiGBP 

w Ropczycach została przejęta i finansowana przez samorząd miejski, 

a od 1 października 1990 roku biblioteka została połączona z Ośrodkiem Kultury. 

Wskutek tego nastąpiła   poważna redukcja etatów w bibliotekach. Filię w Łączkach 

Kucharskich zlikwidowano, a biblioteki w Małej i Chechłach połączono z bibliotekami 

szkolnymi. Dopiero w 1996 roku biblioteka w Ropczycach stała się samodzielną 

placówką. Z powodu politycznych i społecznych przemian rola bibliotek publicznych 

uległa zmianie. Obecnie biblioteka pełni funkcję oświatową, kulturotwórczą, 

rozrywkową, integracyjną i wychowawczą. Kolejne zadanie biblioteki to gromadzenie 

i dokumentowanie przeszłości regionu i zmian, jakie zachodzą współcześnie na tych 

terenach. 

Od ponad 10 lat, tj. od 2004 roku ropczycka biblioteka pełni funkcję powiatową. 

29 maja 2009 r. placówka świętowała Jubileusz 60-lecia swojego istnienia, ale to nie 

tylko rok Jubileuszu, ale także powodzi, która nawiedziła Ropczyce 25 czerwca.  

Wówczas biblioteka poniosła ogromne straty. Zniszczony został księgozbiór 

(ok. 10 000 woluminów), sprzęt biblioteczny, biurowy oraz stanowiska komputerowe. 

Woda zalała piwnice, magazyny i parter  budynku. Wskutek tego kataklizmu 

zniszczeniu uległy cenne DŻS gromadzone przez tę palcówkę od lat 70-tych, w tym 

także inwentarze księgozbioru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej oraz Izby 

Regionalnej prowadzonej przez p. Wojtasa w budynku Kina Przyjaźń (obecnie Dom 

Katolicki). Dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury I dziedzictwa 

Narodowego wykonano generalny remont placówki, która nabrała nowoczesnego 

i estetycznego wyglądu. 

W kolejnym roku (30 kwietnia 2010 r.) uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach uległa 

zmianie nazwa placówki z dotychczasowej  Powiatowa i Miejska na Miejska 

i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.  

Na przestrzeni lat nie zmieniły się zadania statutowe placówki – gromadzenie, 

opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów, natomiast znaczącym 

zmianom uległy metody i formy pracy z czytelnikiem. Szczególny nacisk położono 

na planowe i systematyczne powiększanie księgozbioru, zakup czasopism 

oraz gromadzenie regionaliów, dokumentujących i utrwalających współczesne życie 

Ziemi Ropczyckiej. Stało się to możliwe dzięki zmianie zasad finansowania bibliotek 

i gromadzenia zbiorów oraz zaprzestania centralnego zakupu książek. Obecnie 

odpowiedzialność za strukturę zbiorów ponoszą pracownicy biblioteki, którzy przy 

zakupie nowości wydawniczych uwzględniają potrzeby i zainteresowania czytelników, 

nie zapominając o pozycjach książkowych kształtujących ich gusta. Biblioteka coraz 

częściej ma autorski charakter, bowiem w działalności uwidacznia się kreatywność 

pracujących w niej osób. 
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Oprócz  pracy  merytorycznej placówka prowadzi także różnorodne działania kulturalno 

– oświatowe popularyzujące książkę. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania 

autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, wystawy itp., 

upowszechniające czytelnictwo, szczególnie wśród dzieci  i młodzieży. 

Współcześnie MiPBP to instytucja pełniąca w środowisku wiele ważnych ról, a przede 

wszystkim oświatową, informacyjną kulturotwórczą, rozrywkową, integracyjną 

i wychowawczą. W działania zaangażowane są również filie. Ponadto MIPBP pełni 

opiekę merytoryczną nad pozostałymi bibliotekami publicznymi funkcjonującymi 

w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Ich lokalizację oddaje zamieszczona niżej 

mapka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteki publiczne miasta Ropczyce i powiatu ropczycko-sędziszowskiego 
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2.2. Obszar działalności 

Obszar Działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach  

to miasto i gmina Ropczyce. Ropczycka biblioteka pełni także opiekę merytoryczną nad 

siecią bibliotek powiatu ropczycko – sędziszowskiego. 

 

 

 

2.3. Filie 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach posiada 1 miejską filię 

biblioteczną w Ropczycach – Witkowicach oraz 4 filie wiejskie w: Brzezówce, 

Lubzinie, Gnojnicy i Niedźwiadzie 

 

 

 

2.4. Pracownicy 

Pracownicy bibliotek miasta i gminy Ropczyce to 18 osób. 

 13 osób na stanowisku bibliotekarza - (w tym instruktor ds. sieci powiatu) - 

- 12 i 1/2 etatu 

 osoba na stanowisku dyrektora biblioteki - 1 etat 

 osoba na stanowisku głównej księgowej - 1 etat 

 osoba na stanowisku informatyka - 1 etat 

 osoba na stanowisku referenta - 1 etat 

 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego - 1etat 

 

 

2.5. Zasoby biblioteczne, sprzęt 

Łączny stan woluminów w bibliotekach wynosi 63 008 w tym: 

 w Ropczycach – 27 229 wol., 

 Filia biblioteczna Ropczyce – Witkowice – 8 652 wol., 

 Filia biblioteczna Brzezówka – 5 191 wol., 

 Filia biblioteczna Lubzina – 8 495 wol., 

 Filia biblioteczna Gnojnica – 5 799 wol., 

 Filia biblioteczna Niedźwiada – 7 642 wol. 

 

 

Łączny stan środków przeznaczonych na księgozbiór na rok 2015 wynosi 40 000 zł. 

na bibliotekę macierzystą wraz z filiami. Jest to nadal niewystarczająca kwota 

na zaspokojenie potrzeb czytelników w zakresie nowości wydawniczych. Od kilku lat 
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Biblioteka  otrzymuje od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje 

finansowe na zakup nowości. Na rok 2015 przewidziana była kwota 16 800 zł. 

 

Sprzęt, który obecnie posiada Biblioteka, to: 19 komputerów z dostępem do Internetu, 

w tym 7 dla użytkowników oraz 8 drukarek, w tym 1 laserowa, ksero czarno - białe – 

z usługą dla czytelników. Biblioteka w Ropczycach - Witkowicach posiada 

2 komputery, biblioteka w Brzezówce - 2 komputery, biblioteka w Lubzinie – 

2 komputery, biblioteka w Gnojnicy - 4 komputery, biblioteka w Niedźwiadzie – 

6 komputerów i ksero.  

 

 

2.6. Infrastruktura MiPBP w Ropczycach i filiach bibliotecznych 

 

Stan budynku  zajmowanego przez bibliotekę macierzystą wymaga rozbudowania, aby 

móc realizować i rozwijać działalność. Filie w Ropczycach - Witkowicach 

oraz w Lubzinie wymagają remontu, biblioteka w Brzezówce niedługo zostanie 

przeniesiona do nowo wybudowanego budynku wielofunkcyjnego. Biblioteki 

w Gnojnicy oraz Niedźwiadzie mają siedziby  w wyremontowanych budynkach 

wielofunkcyjnych. 

 

 

2.7. Użytkownicy 

Użytkownicy bibliotek to osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych 

i społecznych. 

 

Struktura Czytelników na koniec czerwca 2015 r.:  

 

 wiekowa: 

 do lat 15 - 1352 

 16 lat – 19 lat – 442 

 20 lat – 24 lat – 280 

 25 lat – 44 lat – 619 

 45 lat – 60 lat – 360 

 powyżej 60 lat – 185 

 

 wg zajęcia: 

 młodzież niepracująca ucząca się w szkołach podstawowych, zawodowych, 

średnich i pomaturalnych, studenci  - 1908 

 osoby pracujące – 681 

 niezatrudnieni (w tym emeryci, renciści, bezrobotni) – 649 
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Do końca czerwca 2015 r. zarejestrowanych zostało 3238 czytelników. Liczba 

wypożyczonych książek- 39159 wol. Udostępniono na miejscu łącznie 6939 

woluminów. Z komputerów i Internetu skorzystało 4232 osoby. Liczba zakupionych 

książek – 939 wol. ze środków przeznaczonych przez organizatora. 

 

 

2.8. Główne działania 

Główne działania Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki w Ropczycach to gromadzenie, 

opracowanie i udostępnianie księgozbioru, zaspokajanie potrzeb oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. 

Przejawia się to w zorganizowaniu (dane za rok 2015):  

 7 spotkań autorskich, 363 uczestników, 

 74 spotkań z książką, wykładów, prelekcji, dyskusji  1480 uczestników, 

 26  konkursów, 486 uczestników, 

 148 akcji i imprez czytelniczych : Wakacje w bibliotece, Ferie w bibliotece, Piknik, 

Noc w bibliotece, Dni kultury języka polskiego, Dzień Babci i Dziadka, Akademia 

Malucha, Apetyt na czytanie, 2 865 uczestników, 

 45  lekcji bibliotecznych, 937 uczestników, 

 4 szkolenia dla użytkowników biblioteki z obsługi Internetu i programu SOWA, 47 

biorących udział, 

 25  spotkań Śpiewających wieczorów, 240 uczestników, 

 20 innych form promujących czytelnictwo i bibliotekę, 291 uczestników,  

 1 debata, 6 uczestników, 

  86 wystaw, 1055 zwiedzających. 

 

 

2.9. Partnerzy 

Obecnie Biblioteka współpracuje z: 

 Przedszkolami i Szkołami z terenu miasta i gminy Ropczyce oraz szkołami 

z terenu powiatu ropczycko – sędziszowskiego. 

 Ropczyckim Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera. 

 Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji. 

 Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. 

 Państwową Strażą Pożarną w Ropczycach, 

 Powiatową Komendą Policji w Ropczycach. 

 Środowiskowym Domem Samopomocy w Ropczycach 

 Dziennym Domem Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych 

w Ropczycach. 

 Związkiem Emerytów i Rencistów w Ropczycach. 
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2.9.1. Biblioteki szkolne 

 

Biblioteki szkolne są głównym ośrodkiem informacji szkolnej. Odbiorcami ich 

działalności są uczniowie, nauczyciele oraz rodzice danej szkoły. Z charakteru bibliotek 

szkolnych wynikają następujące zadania: 

 kształcąco-wychowawcze – polegające na dostarczaniu różnorodnych 

materiałów bibliotecznych, organizowaniu działalności informacyjnej, 

przysposabianiu uczniów do czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnych 

źródeł informacji, umożliwianiu wykorzystania bibliotek do zajęć lekcyjnych             

i pozalekcyjnych, 

 opiekuńczo-wychowawcze – polegające na współdziałaniu biblioteki            

nauczycielami, dyrekcją szkoły w realizacji celów wychowawczych, pomocy           

w niwelowaniu różnic umysłowych i kulturowych uczniów, badaniu aktywności 

i zainteresowań czytelniczych, 

 kulturalno-rekreacyjne – polegające na włączaniu się biblioteki do życia 

kulturalnego uczniów poprzez zachęcanie do  twórczości literackiej                     

oraz rozwijanie zainteresowań życiem kulturalnym poza szkołą. 

 W większości szkół Miasta i Gminy Ropczyce funkcjonują biblioteki szkolne, 

ich zbiory to głównie lektury. Księgozbiór  bibliotek szkolnych przedstawia się 

następująco: 

 

 

Lp. Nazwa szkoły Stan księgozbioru 
 

Ilość etatów 

1. Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach 16 818 woluminów 

 

1 i 1/2 

2. Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach 9 868 woluminów 

 

1 

3. Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach 3 669 woluminów 

 

3/4 

4. Zespół Szkół nr 4 w Ropczycach 12 627 woluminów 

 

1 

5. Zespół Szkół w Łączkach 

Kucharskich 

9 848 woluminów 

 

1/2 

 

6 Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej 6 828 woluminów 

 

1/2 

7. Zespół Szkół w Niedźwiadzie 

Górnej 

3 256 woluminów 

 

1/2 

8. Zespół Szkół w Małej 8 891 woluminów 

 

1 

9. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej 6 933 woluminów 

 

1/2 

10. Zespół Szkół w Gnojnicy Woli 3 691 woluminów 

 

1/2 
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4. Analiza  SWOT 

 

Mocne strony Biblioteki Słabe strony Biblioteki 

 największa biblioteka publiczna 

w powiecie ropczycko-

sędziszowskim, 

 dobra lokalizacja w centrum Ropczyc, 

 placówka otwarta także w soboty (8-

15),  

 krótki okres oczekiwania na książki, 

 profesjonalna kadra, 

 aktywność edukacyjna,  informacyjna 

i kulturalna (organizowanie 

wykładów, warsztatów, 

przygotowywanie wystaw,  spotkań 

tematycznych itp.), 

 dobra współpraca z instytucjami 

kulturalnymi i oświatowymi z  terenu  

miasta i Gminy Ropczyce, 

 działalność instrukcyjno-metodyczna 

dla bibliotek publicznych z terenu 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

 zła baza lokalowa, (m.in. brak 

odpowiedniej powierzchni użytkowej                 

i wystawienniczej),  

 przestarzała infrastruktura budynku, 

 brak zaplecza rekreacyjnego dla 

czytelników (kawiarenka, miejsca 

do odpoczynku); 

 brak parkingu dla czytelników, 

 brak atrakcyjnej oferty adresowanej 

do młodzieży,  

 bariery architektoniczne 

uniemożliwiające korzystanie  z usług 

biblioteki osobom niepełnosprawnym,  

 brak sponsorów. 

 

 

 

Szanse dla Biblioteki 

 

Zagrożenia dla Biblioteki 

 rozbudowa Biblioteki na funkcjonalne 

i atrakcyjne centrum edukacji, 

informacji  i kultury, 

 współpraca z innymi bibliotekami, 

instytucjami kultury, wydawcami oraz 

innymi organizacjami i firmami, 

 zainteresowanie władz powiatowych 

działalnością naszej instytucji oraz 

docenienie jej roli jako głównej 

biblioteki powiatu ropczycko-

sędziszowskiego, 

 wykorzystanie nowych technologii 

w usprawnianiu procesów 

komunikacyjno –informacyjnych, 

 digitalizacja dokumentów życia 

społecznego 

 niebezpieczeństwo powodzi i innych 

kataklizmów (np. pożar), 

 stopniowe zmniejszanie się liczby 

czytelników (niż demograficzny, 

starzenie się społeczeństwa), 

 wtórny analfabetyzm, 

 mediatyzacja i polaryzacja 

zainteresowań społeczeństwa, 

 trudności w zrealizowaniu projektu 

rozbudowy Biblioteki, 

 niski status zawodu bibliotekarza 

i biblioteki, 

 ograniczenie środków finansowych 

na stymulowanie edukacji 

bibliotekarzy (kursy kierunkowe, 
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 wdrażanie i wspieranie działań na 

rzecz szerokiej dostępności do 

nowych technologii źródeł informacji 

i kultury, 

 różnicowanie źródeł finansowania 

Biblioteki przy zachowaniu rosnącej 

dotacji organizatora, 

 zmiana metod pracy – zwiększenie 

udziału metod projektowo-

zadaniowych; 

 dalsza promocja Biblioteki, także 

w różnych mediach, 

 współpraca z innymi bibliotekami, 

w tym zagranicznymi, 

 brak kina i muzeum w mieście 

i powiecie, 

 edukowanie w zakresie korzystania 

z dóbr kultury z poszanowaniem praw 

autorskich. 

 

uczestnictwo w konferencjach 

i wymiana doświadczeń), 

 konkurencja ze strony bibliotek 

szkolnych i Biblioteki Pedagogicznej 

w Sędziszowie Młp. 

 zmiana przepisów dotyczących 

funkcjonowania bibliotek (możliwość 

łączenia z innymi placówkami), 

 deregulacja zawodu bibliotekarza 

i niski prestiż społeczny tego zawodu, 

 łatwa dostępność do nielegalnych 

źródeł e-booków w Internecie. 

 

 

 

 

 

 

4. Strategia rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach 

 

4.1. Misja i cele strategiczne 

 

Misja Biblioteki  realizowana jest poprzez następujące działania:  

 promowanie edukacji, informacji oraz aktywności kulturalnej poprzez 

udostępnianie książek, czasopism i materiałów bibliotecznych, 

 dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej, 

 dokumentowanie i gromadzenie wiedzy o gminie i regionie, 

  udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, 

 stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród różnych grup 

wiekowych, szczególnie najmłodszych czytelników, 

 tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań jej użytkowników 

w zakresie gromadzenia zbiorów i inicjatyw kulturalno - oświatowych, 

zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, 



 

15 

 

 utworzenie Mediateki, pozwalającej na udostępnianie zbiorów  na różnych 

nośnikach (taśmy, płyty, filmy, reprodukcje malarstwa, grafika, plakaty, 

mikrofilmy i mikrofisze, komputerowe programy edukacyjne, gry dydaktyczne),  

 zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu ropczycko-

sędziszowskiego, 

 koordynowanie działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, 

 dbałość o rozwój kadry biblioteki oraz rozwijanie kompetencji zawodowych, 

 zapewnienie twórczego rozwoju biblioteki. 

 

Atuty: 

 Atrakcyjny księgozbiór odpowiadający za aktualne preferencje czytelnicze. 

 Wyjątkowość kolekcji dokumentów życia społecznego (DŻS) gromadzonych  

przez Bibliotekę  

 Duży stopień integracji środowiska  wokół czytelnictwa książki i prasy. 

 Bardzo dobra współpraca ze szkołami, w szczególności z bibliotekami szkolnymi  

z terenu Miasta i Gminy Ropczyce. 

 Stały i wierny elektorat czytelniczy. 

 Wykształcona i kompetentna kadra. 

 Certyfikat Biblioteka z  pasją., Medal PTTK i inne. 

 

Bariery rozwojowe: 

 Przestarzały budynek placówki głównej, niedostosowany do funkcji, które 

biblioteka zamierza realizować w przyszłości. 

 Mały procent czytelników z obszarów wiejskich. 

 Ograniczona dostępność do bibliotek publicznych.  

 Brak filii / punktów bibliotecznych w miejscowościach Gminy Ropczyce, takich 

jak: Ropczyce-Czekaj, Łączki Kucharskie oraz Mała. 

  Niska świadomość społeczności lokalnej odnośnie kulturotwórczej roli biblioteki                        

w środowisku 

 Bariery architektoniczne: niedostosowanie budynku dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych; brak szatni i parkingu wydzielonego tylko dla użytkowników 

biblioteki (w tym dla osób z dysfunkcją).  

 

 

4.2. Priorytet I: Poprawa standardów lokalowych i zaplecza techniczno -  

informatycznego. 

Zmiana lokalizacji siedziby biblioteki przez pozyskanie budynku przystosowanego 

do realizacji statutowych zadań biblioteki oraz dostosowanego do unijnych standardów 
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i potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, 

oprogramowania i licencji w zakresie i ilości wynikających z realizacji zadań 

wyznaczonych w Priorytetach II, III oraz IV. 

 

 Modernizacja infrastruktury biblioteki. 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Budowa lub kompleksowa rozbudowa istniejącego budynku biblioteki 

macierzystej. 

 Kompleksowy remont Filii Bibliotecznej w Ropczycach  - Witkowicach. Po 

przeprowadzeniu modernizacji placówka w Ropczycach -Witkowicach otrzyma 

Certyfikat Biblioteka +. 

 Remont Filii Bibliotecznej w Lubzinie. 

 

Działania w ramach celu strategicznego powinny być ukierunkowane 

na przeprowadzenie rozbudowy / budowy budynku biblioteki macierzystej  

oraz remontu filii  w Witkowicach i Lubzinie.  

Do działań własnych Biblioteki należeć będzie szczegółowe określenie zakresu remontu 

oraz poszukiwania środków na wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowo – 

techniczny. 

Celem nadrzędnym tych działań jest stworzenie infrastruktury o wysokim standardzie 

dającym odpowiednią bazę do efektywnej działalności i rozwoju bibliotek. 

 

 

 

 

 

 Stworzenie nowoczesnego wnętrza i zaplecza techniczno - informatycznego. 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Wyposażenie bibliotek w nowoczesne sprzęty. 

 Dostosowanie pomieszczeń i trakcji komunikacyjnej pod kątem potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

 Wyposażenie bibliotek w nowoczesne komputery i sprzęt techniczny. 

 

Na wzrost atrakcyjności dla użytkowników i klientów bibliotek mają wpływ takie 

czynniki jak: przyjemna aranżacja wnętrz wymagająca prac stylizacyjnych, wygodny 

dostęp do półek, kącik dla dzieci przystosowany wielkością tylko dla nich. Duże 

znaczenie ma odpowiednia ilość miejsca zagospodarowanego tak, aby istniała 

możliwość nie tylko wypożyczenia książek ale przeprowadzania większych 

przedsięwzięć czytelniczych jak ogólnopolskich dni głośnego czytania, spotkań 

autorskich, konkursów, wystaw itp. Zaobserwowana ostatnio wśród czytelników 

potrzeba spędzenia wolnego czasu w przyjaznym, atrakcyjnym miejscu 
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oraz umożliwienie im pracy na komputerze z pełnym zapleczem informacyjnym 

w spokojnym, cichym miejscu jakim są czytelnie biblioteczne,  także wymaga 

stworzenia użytkownikom odpowiednich warunków lokalowych. Biorąc pod uwagę 

takie uwarunkowania konieczna jest rozbudowa biblioteki, wymiana mebli biurowych, 

regałów na książki i czasopisma oraz stołów i krzeseł niezbędnych podczas pracy 

kulturalno - oświatowej prowadzonej przez bibliotekę. Obok dobrych warunków 

lokalowych wielkie znaczenie dla użytkowników ma kompleksowość w zakresie bazy 

techniczno - informacyjnej. Niezwykle korzystne dla rozwoju bibliotek w czasach 

społeczeństwa informacyjnego jest wyposażenie jej w liczniejszy sprzęt komputerowo - 

techniczny oraz dostęp do Internetu. Cel ten powinien być osiągany przez sukcesywne 

uzupełnianie istniejącego już zaplecza, poprzez wspólne działania z organami 

administracji samorządowej, osobami prawnymi. 

Płaszczyzny działania można szukać w realizacji projektów i planów branżowych                              

o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym. 

 

 

 

 

4.3. Priorytet II: Wzmocnienie konkurencyjności biblioteki 

 

4.3.1. Polepszenie zdolności organizacyjnych 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Polepszenie wizerunku biblioteki 

 Zwiększenie kompetencji pracowników 

 

Działania w ramach celu strategicznego powinny być ukierunkowane na zmianę 

wizerunku biblioteki na taki, w którym biblioteka to nie tylko księgozbiór, ale i centrum 

informacji oraz integracji lokalnej. Szybki rozwój technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych kreuje społeczeństwo informacyjne. Wiedza i informacja stają się 

kluczowymi zasobami, które mogą być wykorzystane przez biblioteki jako narzędzia 

zwiększające możliwości korzystania z dóbr kultury i zasobów informacyjnych 

wymuszając istotne zmiany w organizacji pracy  i sposobie kontaktowania się 

z użytkownikami, a tym samym wpływają na polepszenie wizerunku Biblioteki. 

Bibliotekarz  winien być postrzegany przez społeczeństwo jako osoba kompetentna 

i operatywna. Pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i codzienną 

pracą starają się zdobyć społeczne zaufanie, pozyskując nowych użytkowników. 

Dlatego nadal należy podnosić kwalifikacje pracowników Biblioteki poprzez udział 

w szkoleniach i kursach.  Szkolenia umożliwią kompetentną pomoc użytkownikom 

w zakresie korzystania z nowych technologii oraz wzmocnią jakość usług oferowanych 

przez bibliotekę. Fachowa pomoc oraz bezpłatny dostęp do komputera i Internetu 

powinny przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności Biblioteki. 
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 Zwiększenie oferty i usług dla użytkowników 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Pozyskanie funduszy poprzez udział w projektach. 

 Organizacja bezpłatnych warsztatów dla użytkowników. 

 

Dostosowanie do potrzeb użytkowników winno być połączone z poszerzeniem ofert 

i usług oraz propozycji zagospodarowania czasu wolnego użytkowników. Działania 

biblioteki będą obejmowały kilka obszarów tematycznych rozszerzonych oraz nowych 

usług biblioteki: 

 

 promocja czytelnictwa i kultury, 

 praca z dziećmi szczególnie ze środowisk defaworyzowanych  (mało 

aktywnych), seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym, 

 funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych, 

 usługi i poradnictwo w zakresie multimediów, 

 ułatwienie dostępu do informacji lokalnej, 

 utworzenie elektronicznej bazy Dokumentów Życia Społecznego oraz 

regionaliów, 

 stworzenie bibliotecznej strefy do pracy, spotkań biznesowych oraz spotkań 

miłośników książki i biblioteki, 

 kontynuowanie działalności wydawniczej biblioteki, wspieranie autorów 

lokalnych poprzez wydawanie ich publikacji w serii Biblioteka Ropczycka. 

 

Będzie to wymagać opracowania planu propozycji i zwiększenia nakładów finansowych 

mających na celu satysfakcję osób korzystających z Biblioteki. Koniecznością jest więc 

przystępowanie do programów grantowych umożliwiających pozyskanie środków 

w wyniku opracowania projektów z funduszy unijnych. Fundusze te pozwolą 

na organizację różnego rodzaju warsztatów rozwijających zainteresowania. Działania 

własne Biblioteki będą polegać na umożliwieniu konsultacji ze specjalistami 

i profesjonalistami z różnych dziedzin, przyczyniając się do aktywacji czytelniczej osób 

po 60 roku życia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturalnych 

z wykorzystaniem nowych technologii. W celu działań zostaną utworzone 

lub ukierunkowane na konkretnego adresata następujące kluby biblioteczne: 

 Internetowy Klub Seniora (warsztaty, edukacja komputerowa i internetowa) 

 Akademia Zdrowego Seniora, Akademia Pamięci (edukacja prozdrowotna) 

 Dyskusyjny Klub Książki dla Seniora (edukacja kulturalna) 

 

 

 



 

19 

 

4.3.2. Promocja Biblioteki 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Strona www Biblioteki. 

 Zamieszczenie odnośników do strony biblioteki na stronach innych 

instytucji kulturalnych i oświatowych. 

 Współpraca z lokalną prasą. 

 

Strona internetowa to doskonałe miejsce do promocji i reklamy Biblioteki 

oraz jej działalności prowadzonej w pomieszczeniach instytucji, ale i w Internecie. 

Działania własne Biblioteki poszerzą się o forum, zamieszczanie propozycji 

społeczeństwa co do tematyki  i formy podejmowanych działań. Pozwoli na szeroki 

zakres kontaktu ze społecznością lokalną, użytkownikami obecnymi i potencjalnymi. 

Umożliwi osobom zainteresowanym na współtworzenie wizerunku i potencjału 

biblioteki. 

Ułatwi też współpracę z mediami i lokalną prasą, dzięki której nie tylko informacje                              

o działalności zostaną rozpowszechniane, ale również promocja biblioteki będzie miała 

większy zakres. 

 

 

4.4. Priorytet III: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 Poinformowanie społeczeństwa o posiadanym zapleczu techniczno - 

informatycznym oraz rozszerzonej działalności Biblioteki. 

 

Działania operacyjne Biblioteki w realizacji tego celu będą opierać się na nawiązywaniu 

relacji z różnymi grupami w ramach społeczności lokalnej. Tym samym nastąpi 

komunikacja biblioteki z jej obecnymi i potencjalnymi klientami, a także decydentami, 

którzy wpływają na jej działalność. Wybór treści komunikatu i właściwego kanału 

informacyjnego pozwoli skutecznie dotrzeć do odbiorcy. Kolejnym działaniem będzie 

wybór sposobu rozpowszechniania informacji w formie: 

 

 drukowanej (listy wysyłane pocztą, ulotki, broszury, plakaty, ogłoszenia 

w prasie, notatki prasowe, artykuły w prasie lokalnej, wywiady drukowane), 

 formy ITC i media (strony internetowe - urzędu, biblioteki, szkół, 

korespondencja elektroniczna, forum internetowe, programy i wywiady 

w lokalnych mediach, 

 wydarzenia ( spotkania, konferencje, warsztaty). 
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 Podniesienie wiedzy użytkowników na temat źródeł informacji dostępnych 

w bibliotece oraz możliwości ich wykorzystania. 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 

 

 Wspieranie i umożliwianie konsultacji z profesjonalistami w zakresie nowych 

technologii, źródeł informacji, edukacji i kultury. 

 

Realizacja tego celu polega na zorganizowaniu przez bibliotekę kursów, szkoleń, 

warsztatów prowadzonych przez specjalistów, które przyczynią się do wyrównania 

szans edukacyjnych, kulturowych z wykorzystaniem komputera i Internetu. Biblioteka 

stanie się miejscem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Bardzo ważnym 

działaniem w realizacji tego celu będzie objęcie przez bibliotekę szczególną opieką 

seniorów, dzieci i młodzieży ze środowisk nie korzystających dotychczas z usług 

biblioteki oraz osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Jednocześnie 

działania te przyczynią się do zwiększenia oferty zagospodarowania czasu wolnego 

społeczeństwa, rozwijania zainteresowań pod opieką specjalistów. Działania biblioteki 

pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych, np. w zakresie sposobu na wygodne 

i tanie zakupy, metody zarządzania kontem bez wychodzenia z domu, dostęp do sztuki 

i kultury, szczególnie w ośrodkach oddalonych od centrów. 

Jednym z priorytetów tych działań jest umożliwienie obywatelom dostępu do ofert 

czy przedsięwzięć Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Starostwa Powiatowego, Urzędu 

Miasta i Gminy. E-administracja to poprawa standardu życia mieszkańców i aktywizacji 

obszarów wiejskich.  

 

 

 

 

4.5. Priorytet IV: Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz szerokiej dostępności 

do nowych technologii, źródeł informacji, edukacji i kultury 

 

 Rozwijanie komputeryzacji w Bibliotece 

Komputeryzacja otwiera przed pracownikami i klientami biblioteki możliwości 

twórczego poprawiania jakości każdego realizowanego w Bibliotece procesu. 

Najważniejsze z nich to: 

 usprawnienia codziennych czynności bibliotecznych, 

 integracja z otaczającą Bibliotekę strukturą informacyjną, 

 redukcja kosztów związanych z działalnością Biblioteki, 
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 ułatwienie zarządzania Biblioteką, (elektroniczny obieg dokumentów) 

 wdrożenie mechanizmów współpracy między bibliotekami, 

 wdrożenie procesu wymiany informacji (biblioteka elektroniczna), 

 umożliwienie szybkiego i łatwego zwrócenia materiałów bibliotecznych 

poprzez  utworzenie tzw. Wrzutni 

 

 Digitalizacja wybranych zbiorów Biblioteki 

Technologia cyfrowa i powiązana z nią sieć telekomunikacyjna radykalnie zmieniły 

sposób udostępniania tekstów. Dla większości użytkowników teksty (czy inne rodzaje 

dokumentów, np. obrazy czy dźwięki) są ważniejsze niż same książki, dlatego 

digitalizacja jest również kluczowym przedsięwzięciem dla naszej biblioteki. 

Jeśli chodzi o formę organizacyjną – należy przeprowadzić selekcję i wybór materiałów 

(szczególnie dokumentów życia społecznego i regionaliów) do digitalizacji, zadanie 

to należy powierzyć dyrekcji oraz bibliotekarzom zajmującym się zbiorami 

specjalnymi. Ważne jest również wydzielenie miejsca odpowiednio wyposażonego do 

realizacji tego procesu oraz uzyskanie (zakup) praw autorskich do zbiorów, które będą 

wyznaczone do digitalizacji i udostępniania. Jeśli chodzi o formę techniczną 

przeprowadzania digitalizacji – należy jeszcze na etapie planowania zadecydować w 

jakim sposobie będą udostępnianie zdigitalizowane zbiory – tj. offline czy online. W 

przypadku kopii użytkowych przyjmuje się stosować formaty tiff, pdf i jpg. Do 

prezentacji sieciowych, poza wymienionymi, stosuje się ponadto standardy djvu i html 

oraz gif i png. Od sposobu udostępniania będzie zależny sposób przechowywania 

zbiorów. Natomiast niezależnie od sposobu udostępniania biblioteka powinna 

zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt niezbędny do skanowania zbiorów. Na potrzeby 

naszej biblioteki wystarczy skaner płaski półprofesjonalny rozdzielczości optycznej 

min. 300 dpi i polu skanowania A3+ (koszt ok. 2 000 zł).  Dla porównania ceny 

profesjonalnych skanerów, pozwalających na skanowanie z zastosowaniem dużej 

rozdzielczości materiałów o różnych formatach (do A2), kształtują się od ok. 70 000 zł 

za skanery płaskie, przez ok. 170 000 zł za skanery dziełowe Bookeye 3, do ok. 1 000 

000 zł za skaner dziełowy ScanRobot SR 301. 

 

    Infrastruktura sieciowa 

Na etapie planowania należy podjąć decyzję dotyczącą zakupu serwera (na którym 

mogłyby być przechowywane bazy danych księgozbioru) oraz rozbudowania 

dotychczasowej infrastruktury sieciowej. Decyzję tę należy podjąć, mając na względzie 

zabezpieczenie na ten cel odpowiednich środków finansowych (koszt ok. 50 000 zł) 

oraz przekalkulowania czy to rozwiązanie byłoby opłacalne w dłuższym wymiarze 

czasu. Mniej kosztownym, ale również potrzebnym rozwiązaniem sieciowym jest 

zainstalowanie w infrastrukturze tzw. serwera NAS (Network Attached Storage) – jest 
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to technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio 

do sieci komputerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo skonfigurować dostęp 

do danych znajdujących się w jednym miejscu z różnych punktów sieci. Zaletą NAS 

jest możliwość jego stosowania w sieciach opartych na różnych rozwiązaniach 

klienckich przez co dane są osiągalne bez względu na rodzaj zainstalowanego systemu 

operacyjnego. 

 

 Zakup urządzeń multimedialno – interaktywnych 

Tablice interaktywne są coraz bardziej popularne w Polsce. Wyglądem przypominają 

zwykłe tablice, które znajdują się w każdej szkolnej klasie, auli czy sali konferencyjnej, 

a jednak dzięki możliwości łączenia działań np. bibliotekarza i czytelnika jedna tablica 

interaktywna może niekiedy zastąpić pracownię komputerową. Tablica interaktywna 

posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony 

z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci 

komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio 

na pojedynczych kadrach, praca  z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy. 

Wykorzystując wymienione udogodnienia ta nowoczesna pomoc ułatwia łączenie 

tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje 

bibliotekarz czy np. zaproszony do biblioteki gość wykładający w Ropczyckim UTW. 

Multimedialna podłoga obsługuje różnorodne aplikacje, gwarantując zaangażowanie 

użytkowników. Można zamontować ją praktycznie w każdym miejscu (projektor ultra -

krótkoogniskowy pozwala na instalację nawet w niewielkich pomieszczeniach) 

lub połączyć kilka podłóg w jeden ogromny, interaktywny panel. To rozwiązanie, które 

znajdzie zastosowanie przede wszystkim w Oddziale dla Dzieci. Powyższe decyzje 

należy podjąć mając na względzie zabezpieczenie na ten cel odpowiednich środków 

finansowych oraz przeliczenie czy te rozwiązania będą opłacalne w dłuższym wymiarze 

czasu, biorąc pod uwagę zmniejszenie się liczby dzieci oraz starzejące się 

społeczeństwo w ogóle. 

 

5. Realizacja, monitoring, ocena  

Podstawowym celem Strategii Rozwoju Biblioteki jest wypracowanie takich 

mechanizmów prawnych, organizacyjnych oraz finansowych, które umożliwiać będą 

jak najbardziej efektywne wykonanie zadań statutowych przez bibliotekę, przyczyniając 

się do rozwoju czytelnictwa, promocji książki oraz jak najszerszego dostępu 

do informacji osób korzystających z usług Biblioteki. 

Do realizacji strategii zostaną wykorzystane środki finansowe pochodzące z budżetu 

Miasta i Gminy Ropczyce, dotacje ministerialne oraz środki przekazywane przez  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_twardy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klient-serwer
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
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powiat ropczycko-sędziszowski. Jest planowane pozyskanie unijnych środków 

finansowych.  

Do wdrażania strategii angażowani będą partnerzy społeczni celem zapewnienia 

szerokiego udziału zainteresowanych instytucji i organizacji w rozwój Biblioteki. 

Na podstawie założeń strategii będą przygotowane roczne plany pracy poszczególnych 

agend oraz filii bibliotecznych, w których  będą zawarte: 

 

 plan finansowy i źródła finansowania, 

 harmonogram działań 

 sposoby realizacji założonych celów, 

 wdrażane działania, 

 kryteria oceny działań, 

 

Efekty oddziaływania realizowanych projektów rozwojowych oceniane będą 

na podstawie monitoringu, procesu systematycznego zbierania i analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji, zapewniających sprawne zarządzanie pracami 

rozwojowymi. 

Na podstawie wskaźników osiągnięć, w oparciu o przekazywane w ramach systemu 

monitorowania informacje, oceniany będzie postęp realizacji strategii oraz skuteczność 

wdrażanych działań. Pozwoli to na szybkie reagowanie i podejmowanie odpowiednich 

kroków naprawczych. 

Za monitorowanie przebiegu i sposobu realizacji działań wskazanych w planach 

rozwojowych, wyznaczonych w strategii odpowiedzialni będą pracownicy bibliotek. 

Roczne sprawozdanie z realizacji strategii przedkładane będzie pod dyskusje 

na naradach pracowniczych w celu jej analizy i określenia dalszych kierunków działań. 

Przyjęcie wieloletniej perspektywy w odniesieniu do najważniejszych problemów 

Biblioteki pozwala na koncentrowanie wysiłku wokół spraw, które mają znaczenie 

decydujące dla przyszłości instytucji (np. nowy lokal biblioteczny). Wyznaczone 

w Strategii Rozwoju Biblioteki  kierunki działania, etapy realizacji i cel, któremu służą, 

pozwalają samorządowi miasta w sposób przejrzysty oceniać efekty podejmowanych 

działań, a tym samym podnosić ich skuteczność. 

 

5.1. Materiały źródłowe 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. 

U. 2009, nr 84, poz. 712 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ropczyce na lata 2014-2020, Ropczyce 2014 

 Dane źródłowe - Główny Urząd Statystyczny 

 Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej, red. W. Bonusiak, 

Ropczyce 2012 

 Kroniki biblioteki 

 Dokumentacja własna 
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