„Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
na lata 2016-2020”
to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki,
i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane
lokalne potrzeby i opierające się o scenariusze przyszłości bibliotek
(patrz: https://www.biblioteki.org/repository/
PLIKI/DOKUMENTY/SCENARIUSZE_PRZYSZLOSCI_BIBLIOTEK_www.pdf)

Plan powstał metodą partycypacyjną, dzięki zaangażowaniu dyrekcji i
zespołu pracowników. Przeprowadzono 2 spotkania zespołu
pracowników poświęcone analizie zasobów i potrzeb biblioteki oraz jej
otoczenia. Pomocne były również badania fokusowe i obserwacja
uczestnicząca przeprowadzone wśród dwóch wybranych grup, czyli
młodzieży oraz seniorów oraz analiza danych z badania pn. „Diagnoza
sytuacji ludzi starszych w Korszach na przełomie 2007/2008 roku”
Ostateczną wersję Planu wypracował zespół w składzie:
Jadwiga Hajduk – dyrektor
Elżbieta Kozłowska, Zofia Janczewska, Halina Wołodko,
Anna Konopka – pracownicy

- podjęcie działań w celu zmiany lokalizacji filii bibliotecznej w Łankiejmach
- nowa aranżacja czytelni dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Korszach oraz
sukcesywna zmiana aranżacji pomieszczeń filii na bardziej nowoczesną i
przyjazną użytkownikom

- doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt komputerowy i
multimedialny
- gromadzenie zbiorów multimedialnych
- kontynuacja dotychczasowych działań i sukcesywne wprowadzania nowych zadań
i usług świadczonych przez Bibliotekę

Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach

jest bycie placówką nowoczesną, potrzebną i przyjazną
dla wszystkich grup użytkowników. Wspierać ogólny rozwój
społeczeństwa lokalnego, promować dzielenie się kulturą,

tworzyć przestrzeń do rozmowy i współpracy, a przez to być
ważnym punktem na mapie miasta i gminy Korsze.

- Niewątpliwie mocną stroną Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach jest jej
rozbudowana sieć (5 placówek bibliotecznych, 1 punkt biblioteczny, świetlica wiejska)
sprzyjająca dobremu dostępowi do zbiorów i usług dla mieszkańców miasta i gminy.
Biblioteka nie ma wprawdzie najnowocześniejszych urządzeń, ale jest jedną z nielicznych
placówek w gminie, gdzie dostęp do komputerów i sieci jest bezpłatny. Należałoby
wzmocnić zaopatrzenie bibliotek w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, jak również w
sprzęt technologiczny służący do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.
- Dla jeszcze większego wzmocnienia pozycji biblioteki należałoby zwrócić uwagę i
wzmocnić potencjał ludzki, angażując do pracy młodych adeptów bibliotekarstwa i innych
dziedzin (np. specjalistę od pozyskiwania środków zewnętrznych, specjalistę od nowych
technologii, osobę z umiejętnościami pedagogicznymi) zgodnie z zapotrzebowaniem i w
odpowiedzi na potrzeby użytkowników biblioteki.
- Warto też położyć nacisk na dokończenie automatyzacji usług bibliotecznych, które w
znaczny sposób ułatwią użytkownikom korzystanie ze zbiorów biblioteki. Wskazane byłoby
również gromadzenie zbiorów multimedialnych w celu poszerzenia oferty biblioteki.

- Dużą szansą poprawy warunków lokalowych i lokalizacji dla Filii Bibliotecznej w
Łankiejmach jest umiejętne poprowadzenie rzecznictwa w kierunku budowy świetlicy
wiejskiej, w murach której znalazłaby lokum biblioteka.
- Kolejną szansą dla biblioteki mogą być środki zewnętrzne pozyskiwane z różnych
projektów i konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Biblioteki+,
Kapitału Ludzkiego, Europejskiego Programu Społecznego, programów grantowych różnych
Fundacji i Stowarzyszeń, itp. Musimy jednak zwrócić uwagę, że plany pozyskiwania
środków zewnętrznych mogą być zagrożone z powodu nieprzygotowanej w tym celu kadry
i niedostatecznej ilości ofert bezpłatnych szkoleń dla pracowników biblioteki aby mogli
podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.
- W planowaniu strategicznym należy brać też pod uwagę zagrożenia wynikające ze zmian
i trendów demograficznych czyli niż demograficzny i migrację ludzi młodych do większych
aglomeracji a także emigrację za granicę w celach zarobkowych.

Kierunek I.
Zbiory i usługi świadczone przez Bibliotekę.
W celu unowocześnienia bibliotek podejmiemy działania polegające na modernizacji bazy i
uzupełnieniu w niezbędny i nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Aby utrzymać użytkownika i
pozyskać nowego będziemy stale zwiększać zainteresowanie czytelnictwem i biblioteką poprzez
zapewnienie stałej i atrakcyjnej oferty bibliotecznej. Mając ku temu bazę planujemy rozwijać się
jako nowoczesne centrum informacji, w którym gromadzone będą zbiory nie tylko książkowe, ale
również takie na które czeka młody czytelnik, czyli multimedialne. W celu ułatwienia dostępu do
zasobów bibliotecznych wprowadzimy automatyzację usług bibliotecznych, z możliwością
zamawiania i rezerwowania potrzebnych publikacji. Dla jeszcze większego wzmocnienia pozycji
bibliotek sukcesywnie będziemy wzmacniać potencjał ludzki, angażując do pracy młodych adeptów
bibliotekarstwa i innych dziedzin (np. specjalistę od pozyskiwania środków zewnętrznych,
specjalistę od nowych technologii, osobę z umiejętnościami pedagogicznymi) zgodnie z
zapotrzebowaniem i w odpowiedzi na potrzeby użytkowników biblioteki.

Kierunek II.
Działalność kulturalna i edukacyjna.
Oprócz popularyzacji czytelnictwa placówka rozszerzać będzie aktualną ofertę o elementy
związane z animacją życia kulturalnego. Wykorzystanie potencjału i bazy bibliotek do rozwoju
kół zainteresowań, grup i zespołów twórczych, itp. przyczyni się do jeszcze bardziej aktywnego
rozwoju kultury i edukacji w mieście i gminie Korsze. Ważnym elementem będzie przekształcenie
bibliotek w lokalne ośrodki życia społecznego, gdzie mieszkaniec będzie szukał informacji,
która pozwoli mu być atrakcyjnym na rynku pracy, w miejsce wymiany pomysłów, poglądów i
doświadczeń oraz w miejsce gdzie ciekawie i twórczo będzie mógł spędzić swój wolny czas. W
celu realizacji tego kierunku dostosujemy i doposażymy biblioteki do wykonywania nowych
funkcji. Istotną rolę pełnić będą szkolenia pracowników biblioteki, przystosowujące ich do
pełnienia funkcji animatorów życia kulturalnego i społecznego.

Wszystkie wypracowane cele strategiczne realizują kierunek I i II.

Cel strategiczny 1: Zwiększenie dostępu do zbiorów i usług
- Opracujemy 100% zbiorów w systemie Mak+ oraz wprowadzimy
elektroniczny system wypożyczeń.

Wszystkie wypracowane cele strategiczne realizują kierunek I i II.
Cel strategiczny 2: Poprawa jakości zbiorów i usług w kierunku
podniesienia ich atrakcyjności i aktualności

- Dokonamy dogłębnej melioracji zbiorów i dostosujemy zbiory do
zbadanych potrzeb użytkowników.
- Sukcesywnie będziemy gromadzić multimedia.
- Będziemy wymieniać sprzęt komputerowy i multimedialny na bardziej
nowoczesny i funkcjonalny.
- Będziemy podnosić poziom kompetencji cyfrowych dorosłych
mieszkańców gminy poprzez cykle szkoleń i kursów.

Wszystkie wypracowane cele strategiczne realizują kierunek I i II.
Cel strategiczny 3: Rozszerzenie o 1/3 oferty odpowiadającej na
potrzeby wybranych i zbadanych grup
- Będziemy wzmacniać kompetencje zespołu poprzez szkolenia, warsztaty i
kursy w celu prawidłowej realizacji działań.
- Będziemy dopracowywać dotychczasowe i stworzymy nowe możliwości
uczestnictwa w kulturze (turnieje, zajęcia tematyczne, gry miejskie,
wycieczki edukacyjne, warsztaty, koła zainteresowań, spotkania z teatrem,
kursy komputerowe, itp.) i podniesiemy aktywność zespołu w działaniach
na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.

Wszystkie wypracowane cele strategiczne realizują kierunek I i II.

Cel strategiczny 4: Poprawa warunków lokalowych i modernizacja
przestrzeni bibliotecznej poprawiająca jej funkcjonalność
- Będziemy prowadzić działania rzecznicze w celu poprawy warunków
lokalowych Filii Bibliotecznej w Łankiejmach.
- Poprawimy funkcjonalność przestrzeni czytelni dla dzieci i młodzieży
aranżując wnętrze i wyposażając je w nowoczesny sprzęt .
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