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I.

OPIS MIEJSCOWOŚCI
 Stary Sącz - Średniowieczna Perła Beskidu Sądeckiego

Stary Sącz miasto w województwie małopolskim, położone w Kotlinie Sądeckiej,
w rozwidleniu rzek Dunajca i Popradu. Jedno z najstarszych miast w Polsce, które uzyskało
prawa miejskie w XIII wieku. Pierwsza wzmianka na temat Starego Sącza datowana jest na
rok 1257, kiedy to książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy zapisał swej
małżonce Kindze ziemię sądecką. Kinga w 1279, po śmierci swego męża założyła
starosądecki Klasztor Klarysek żeński oraz męski Franciszkanów. W 1358 r. Kazimierz III
Wielki zezwolił na lokację Starego Sącza na prawie magdeburskim, zwalniając przy tym
miasto od danin. W 1683 r. król Jan III Sobieski wracając z pod Wiednia, spotykając się
z oczekującą go małżonką-Marysieńką odwiedził miasto by pokłonić się szczątkom księżnej
Kingi. Jan III Sobieski poparł starania o beatyfikację Kingi, która to nastąpiła w 1690 r. przez
papieża Aleksandra VIII.
Miasto wielokrotnie nawiedzały pożary. Największy miał miejsce w 1795r., kiedy
spaleniu uległo niemal całe miasto wraz z ratuszem. Z pożogi ocalał jedynie kamienny dom
mieszczański z XVII wieku, zwany "Domem na Dołkach”, dzisiejszą siedzibą Muzeum
Regionalnego oraz Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Po Konfederacji Barskiej w 1770 r. Cesarzowa austriacka Maria Teresa zajęła
starostwa czorsztyńskie, nowotarskie i sądeckie wraz ze Starym Sączem. Po zagarnięciu ziem
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dokonanym przez Austrię i przyłączeniu Starego Sącza do tej monarchii, decyzją cesarza
Józefa II odebrano Klaryskom władzę nad miastem i okolicznymi wsiami. W 1782 r. kasacji
uległy Klasztory Franciszkańskie. Męski klasztor już nigdy nie podniósł się. Klaryski
przetrwały do dnia dzisiejszego. Mimo grabieżczej działalności, której został poddany
Klasztor i przyległa mu świątynia zachowały się w nich ogromne skarby kultury
od średniowiecza po czasy współczesne.
Po I rozbiorze Polski ziemie sądeckie weszły w skład Galicji. Od 1918 r. miasto
ponownie odzyskało swą niepodległość. Fakt ten przyczynił się do zmiany na lepsze
dla codziennego życia ludzi w mieście. Miasto rozrosło się, rozwinął się handel i rzemiosło,
wzrosła liczba mieszkańców. Odbywały się tu targi końskie, słynne na cała Małopolskę.
W czasie okupacji hitlerowskiej na terenie sądecczyzny działał dobrze zorganizowany
ruch oporu, zaś samo miasto stało się ośrodkiem tajnego nauczania. Powojenne czasy
przyniosły ze sobą reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Duży procent ludności podjął
prace w zakładach państwowych tworzących się na terenie Starego i Nowego Sącza.
W okresie Polski Ludowej miały miejsce ważne dla miasta rocznice. W 1957 r. miasto było
świadkiem uroczystych obchodów 700-lecia swego powstania. W tym samym czasie
powstało Muzeum Regionalne w „Domu na Dołkach”. W 1970 r. Stary Sącz został Mistrzem
Gospodarności w kraju. Pieniądze z tego konkursu społeczność i władze Starego Sącza
przeznaczyły na budowę Bibliotek (1973). Pod koniec 1983 r. miała miejsce 300 rocznica
Osieczy Wiedeńskiej i wizyty Jana III Sobieskiego w Starym Sączu.
Dużym wydarzeniem dla miasta Starego Sącza był przyjazd Jana Pawła II 16 czerwca
1999 roku, który podczas mszy, kanonizował świętą Kingę. Na starosądeckich błoniach
do dnia dzisiejszego stoi ołtarz zbudowany z okazji tej wizyty. Prężnie rozwija się i działa
powstałe Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.
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Ze Starym Sączem graniczy 14 Sołectw, z tego 4 wsie należą do największych
obszarowo i ludnościowo, są to: Barcie, Gołkowice, Moszczenica, Przysietnica, w których
znajdują się filie biblioteczne:
 Barcice
Leżą u stóp północno-zachodniego zakończenia pasma Jaworzyny Krynickiej,
na pograniczu Kotliny Sądeckiej i Beskidu Sądeckiego, głównie na lewym brzegu Popradu,
na trasie Stary Sącz – Barcice – Rytro – Piwniczna. Najstarsza, historyczna część Barcic
położona jest na wysokiej terasie Popradu, na jego lewym brzegu.
Historia

Barcic

sięga

co

najmniej

XIII

wieku.

Pierwsza

wzmianka

o

parafii

w Barcicach (Barczyca) pochodzi z 1325 r. Nazwa związana jest prawdopodobnie z kultem
św. Bartłomieja, choć niektórzy próbują łączyć ze staropolskim słowem "barć",
które oznaczało ul, rodzinę pszczelą.
Bart Bartłomiej, legendarny założyciel (zasadźca) wsi. To od jego imienia wioskę nazwano
Barcice. Żył najpóźniej w XIII wieku.
Barcice to miejscowość letniskowa o korzystnym klimacie i dużym nasłonecznieniu.
Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, są tu również atrakcyjne tereny nadbrzeżne
z możliwością uprawiania wędkarstwa.
 Gołkowice
Położone są w południowo-zachodniej krawędzi Kotliny Sądeckiej w dolinie Dunajca.
Nazwa wsi wywodzi się od jej założyciela Gołka. Według innej wersji od miejscowej
odmiany pszenicy zwanej gołka.
W 1276 r. wspomniana w dokumentach, była własnością starosądeckiego klasztoru. Wtedy to
ks. Kinga zezwoliła na przeniesienie wsi na prawo niemieckie. We wrześniu 1770 r. zajęta
została przez wojska austriackie i włączona do Królestwa Węgierskiego, a w 1773 r.
do Galicji. Od 1782 r. stanowiła własność austriackiego skarbu państwa (tzw. Kamery).
W latach 1784-1820 osadzono tutaj 37 rodzin niemieckich kolonistów. Zmieniono wówczas
nazwę wsi na Gołkowice Niemieckie (Deutsch Golkowitz). Do 1933 r. była to gmina
jednowioskowa. W latach 1933-1954 należała do gminy zbiorowej Stary Sącz-Wieś. W czasie
okupacji niemieckiej wieś ponownie zwała się Deutsche Golkowitz. W latach 1955-1972 była
siedzibą GRN Gołkowice Dolne. Od 1973 r. jest sołectwem Miasta i Gminy Stary Sącz.

-5-

 Moszczenica
Moszczenica podzielona jest na: Moszczenicę Niżna i Wyżną. Liczy 1643
mieszkańców.
Moszczenica Niżna – położona nad potokiem Moszczenica (dopływ Dunajca).
Pierwsza wzmianka o Moszczenicy Niżnej pochodzi z 1276 roku. Do 1782 r.
do klucza staromiejskiego włości klarysek starosądeckich. W latach 1325-1573 wieś
parafialna, następnie wcielona do parafii starosądeckiej. Po 1782 r. w rękach austriackiego
skarbu (fundusz religijny). Od 1799 r. niewielkie osadnictwo niemieckie (Morawina
w północnej części wsi). W czasach galicyjskich gmina istniała pod nazwą Moszczanica
Niższa.
Moszczenica Wyżna – powstała w 1341 r. (kontrakt lokacyjny między ksienią
Wisławą a niejakim Geruszem). Do 1782 r. należała do dóbr klasztornych. W czasach
galicyjskich gmina pod nazwą Moszczenica Wyższa. W listopadzie i grudniu 1914 r. przez
wieś przechodziła linia frontu (wojska austro-wegierskie kontra rosyjskie).
 Przysietnica
Duża wieś leży w dolinie Przysietnickiego Potoku (lewobrzeżnego dopływu Popradu),
na południowy zachód od Barcic Górnych. Była własnością księżnej Kingi jako Presecznica
wymieniona w dokumencie z 1280 r.
Obecna nazwa wsi ustaliła się dopiero w XVIII w. Nazwa wsi ma pochodzić od przesieków
leśnych, ewentualnie od głębokiej doliny, która przecina góry.
W bliżej nieznanych okolicznościach w XIV w. stała się wsią królewską, wchodzącą w skład
starostwa barcickiego. Podobnie jak całe to starostwo od 1770 r. stała się częścią monarchii
Habsburgów. Od 1785 była częścią austriackich dóbr państwowych zwanych Kamerą
(K.K Cameral Amt) z siedzibą w Starym Sączu. W autonomicznej Galicji stanowiła gminę
jednowioskową z obszarem dworskim. Po reformie administracyjnej w 1933 r. stała się
gromadą gminy zbiorowej Stary Sącz. W latach 1954–1960 stanowiła samodzielną
Gromadzką Radę Narodową. W 1961 połączono ją z GRN w Barcicach.
Od 1973 r. jest sołectwem gminy Stary Sącz. W 1981 we wsi erygowano parafię rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela. Poprzednio mieszkańcy należeli do parafii w Barcicach.
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GMINA STARY SĄCZ DZISIAJ – krótka charakterystyka

Powierzchnia gminy – 10241ha, blisko 4400ha stanowią lasy natomiast 5841ha to grunty
rolne i innego przeznaczenia. W regionie dominują lasy iglaste. Oprócz lasów jodłowych
jodłowo-bukowych i bukowych występują obszary liściaste z dębami i dużą ilością lip
typowych dla piętra pogórze.
Z miastem Stary Sącz graniczy 14 sołectw. Mieszkańcy gminy poza działalnością
rolniczą i sadownictwem coraz częściej kierują swoje zainteresowania na prowadzenie
własnej działalności gospodarczej. Teren Miasta-Gminy Stary Sącz zamieszkuje obecnie
ponad 22 998 osób, samo miasto liczący 9 151 mieszkańców (stan na 31.12.2009).
Z uwagi na brak najnowszych danych z zakresu wykształcenia ludności na poziomie gminy
dane zaczerpnięto z wyników Spisu Powszechnego 2002 r. Na terenie gminy Stary Sącz
najliczniej prezentowana jest grupa mieszkańców z wykształceniem podstawowym (30%).
Niewiele mniejsze grupy stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe
(29%), oraz średnie zawodowe (24%). Osoby z wykształceniem wyższym, policealnym
i średnim ogólnokształcącym łącznie stanowiły 17% badanej społeczności.
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Bezrobocie mimo znaczącej poprawy w tym zakresie w ostatnich latach jest wciąż w gminie
Stary Sącz istotnym problemem społeczno-gospodarczym, szczególnie w przypadku kobiet.
W 2007 r. ogólna liczba zarejestrowanych mieszkańców w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nowym Sączu wyniosła 1721 osób, w tym 578 mężczyzn i 1143 kobiety. Widoczna jest
zdecydowanie gorsza sytuacja bezrobocia w przypadku kobiet niż mężczyzn. To właśnie
mężczyźni w pierwszej kolejności znajdują pracę, a dopiero gdy sytuacja bezrobocia tej grupy
spadnie, wtedy poprawia się sytuacja kobiet. Analizując grupę osób bezrobotnych
wg wykształcenia najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym (tj. 33,2%) oraz zasadniczym zawodowym (tj. 33,0%).
Na terenie gminy Stary Sącz w 2010 r. funkcjonuje: 10 szkół podstawowych,
w których uczy się ogółem 1882 uczniów (tj. 997 dziewczynek; 885 chłopców). Szkół
Gimnazjalnych jest 5, w których uczy się 1094 uczniów (540 kobiet; 554 mężczyzn).
Funkcjonuje również Szkoła Muzyczna, działająca od 2007r. w której uczy się 36 dzieci.
Istnieje na terenie gminy 7 przedszkoli. Liczba uczęszczających do przedszkoli dzieci wynosi
496, natomiast szkól średnich znajdujących się na terenie miasta Starego Sącza jest 7
placówek, w których uczy się 1205 uczniów? (686 kobiet; 519 mężczyzn).
Niezwykle kusząca jest wizja Starego Sącza naszych dzieci i wnuków. Można z nią
zapoznać się studiując lokalny program rewitalizacji Starego Sącza do 2023 r., przygotowany
przez lubelską firmę Eko-Geo Marka Biłyka.
W programie umieszczono 34 przedsięwzięcia, którego celem jest utrzymanie i ochrona
wartości kulturowej i przyrodniczej Starego Sącza oraz okolic, stworzenie odpowiedniej
oferty turystki pielgrzymkowej, wykorzystanie istniejącego potencjału do rozwoju
gospodarczego i kulturalnego, co spowoduje podniesienie atrakcyjności całego regionu.

-8-

Z najważniejszych zadań warto wymienić: budowę Parku Wodnego (w oparciu o stawy
– 3,3 mln zł), przebudowę stadionu „Sokoła” (1,5 mln zł), wykorzystanie do celów
gospodarczych terenów po dawnym MGGK (4,8 mln zł).
Prowadzone mają być dalsze prace renowacyjne przy klasztorze Klarysek (kilka mln zł)
i konserwatorski remont budynku Muzeum Regionalnego (1,1 mln zł). Prosi się budowa
parkingu turystycznego (2,9 mln zł), a także odnowienie dawnego klasztoru franciszkanów
(mieści się w nim obecnie Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych). Ważna jest rozbudowa
biblioteki wraz z remontem starej części oraz przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych.
Interesujące są propozycje budowy boisk i otwartego basenu w Parku Miejskim (10 mln zł)
oraz krytej pływalni na zapleczu Liceum Ogólnokształcącego (20 mln). Jeżeli do tej wizji
dodamy

tętniące

już

życiem

i

młodzieżą

Sądeckie

Centrum

Pielgrzymowania

im. Jana Pawła II, dogodny układ komunikacyjny (po wybudowaniu północnej obwodnicy
Nowego Sącza, z Podegrodzia do Chełmca), no i przybliżające się marzenie burmistrza
Cyconia – lotnisko na Kamieńcu, to otrzymamy przyszły wizerunek miasta i gminy, które
dąży w kierunku uczynienia z tej gminy mekki dla turystów, baza będzie, a co z kulturą?
W chwili obecnej wszystkie działające na terenie miasta i gminy Stary Sącz instytucje
(po za Centrum im. Ady Sari – Sokół) mają bardzo słabą bazę lokalową. Na swoją kolejkę
czeka Muzeum Regionalne (będące w lepszej sytuacji od biblioteki – jest wpisane w lokalny
program rewitalizacji Starego Sącza 2008-2023, tylko sprawa własności, wstrzymuje prace
konserwatorskie).
Wprawdzie biblioteka umieszczona jest w Strategii Rozwoju miasta i gminy Stary Sącz
ale jest tylko wymieniona w dziale Kultura i Sport i po za tym nic z tego dla biblioteki
nie wynika.
Biblioteka nie brała udziału w konsultacjach dotyczących strategii, dyrektor Centrum
reprezentował dwie instytucje. W tym okresie biblioteka wchodziła w skład Centrum Kultury.
Przed nami trudne zadanie przekonać władze o konieczności rozbudowy biblioteki.
Argumenty przemawiające za koniecznością rozbudowy biblioteki:
 metraż nie przystosowany do wymogów pracy współczesnej biblioteki,
 nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda),
 nie posiada magazynu (książek, czasopism),
 brak osobnego miejsca na regionalna (tak dla miasta-gminy Stary Sącz jak i dla
powiatu nowosądeckiego),
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 brak miejsca na indywidualną i zbiorową pracę z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym.
 brak sali wystawowej, szkoleniowej (Biblioteka Powiatowa – obowiązek szkoleń dla
terenu, obecnie szkolenia w starostwie w Nowym Sączu),
Biblioteka ma uznanie swojego środowiska, czytelnicy lubią do nas przychodzić mimo
ciasnoty, co potwierdzają swoją obecnością na organizowanych przez nas imprezach.
Protestują i są niezadowoleni jeżeli niektóre z nich przenosimy po za mury biblioteki,
twierdząc że pozbawiamy ich wyjątkowości miejsca, tzw. „duszy książkowej”.
Ponadto społeczność miasta i gminy uczy się w szkołach średnich i studiuje na
uczelniach, dla nich zasoby biblioteczne z bezpłatnym dostępem do Internetu są niezbędne,
tym bardziej, że w naszej gminie z dostępnością do Internetu nie jest najlepiej. W ostatnim
plebiscycie Gazety Krakowskiej „Trzy Korony Małopolski” zajęliśmy ostatnie - 23 miejsce.
Mamy też duże bezrobocie wynosi ono 1721 szczególnie widoczne wśród kobiet (1143). Dla
tych grup Biblioteka ma szereg propozycji inspirujących i poszerzających ich wiedzą i jest
zawsze miejscem otwartym, gdzie miło można też spędzić czas.
Mimo przedstawienia w/w argumentów rozmowy na ten temat z władzami są trudne,
przede wszystkim chodzi o wkład własny. Dla bibliotecznego budżetu są to duże kwoty.
Biorąc pod uwagę programu Unijne to gmina musiałaby zadeklarować na wkład
własny środki podnosząc budżet biblioteki.
Połowicznym światełkiem na dzisiaj jest możliwość przystąpienia do Programu Biblioteka + .
połowicznym, bo pozwoliłby nam tylko na niewielki remont, wymianę okien wraz z
przystosowaniem biblioteki dla osób niepełnosprawnych /podjazd, wymiana drzwi/.
Niestety nie da to nam nowego, wymarzonego metrażu tak potrzebnego w naszej
pracy. Potraktujemy to jako etap wstępny do realizacji naszej biblioteki marzeń z ogródkiem
letnim będącym miejscem spotkań wielu czytelników.
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II.

OPIS BIBLIOTEKI WRAZ Z FILIAMI
Po II Wojnie Światowej mieszkaniec Starego Sącza Walenty Wajman, rozpoczął

gromadzenie książek pozostałych po licznych czytelniach i Towarzystwach. Książki te
w liczbie 120, do dziś są starannie przechowywane, były podstawą założenia i uruchomienia
w 1946 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, początkowo w kasie
miejscowego kina złożone w jednej szafie.
Dzieje tej placówki, można podzielić na pięć okresów:

Kino „Sokół”

Dom na Dołkach

Obecny budynek Biblioteki



I okres to lata 1946 – 1953 – powstanie i okres formowania się biblioteki w Kinie
Poprad



II okres 1954 – 1973 – funkcjonowanie książnicy w zabytkowym Domu na Dołkach
w dzisiejszej siedzibie Muzeum Regionalnego;
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III okres to lata 1973 – 1997 – otrzymanie nowego budynku z wyłącznym
przeznaczeniem na bibliotekę, którą kieruje mgr Antoni Wnęk. Był to okres
największego rozwoju Biblioteki i jego znaczenia dla środowiska starosądeckiego.
W roku 1978 nadano jej imię Wiktora Bazielicha, znanego bibliografa. W roku 1996,
z okazji 50-lecia biblioteki wydano własnym sumptem kolejną pozycję autorstwa
Wiktora Bazielicha „Starosądeckie domy rynkowe i ich dawniejsi właściciele”.
W tym czasie zmieniła się też sieć bibliotek, w której skład weszły:
 Filia w Barciach działająca od 1946 roku,
 Filia w Gaboniu, działająca w latach 1948-1994, w roku 1994 filia spłonęła
i na zawsze zniknęła z sieci,
 Filia w Gołkowicach Dolnych, działająca od 1945 roku,
 Filia w Skrudzinie, funkcjonowała do roku 1990,
 Filia w Moszczenicy Wyżnej, działająca od 1948 roku,
 Filia w Przysietnicy, działająca od 1947 roku.



IV okres to lata 1997 – 1999 – połączenie biblioteki z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury - pełna stagnacja, redukcja etatów, zmniejszenie budżetu.
Rok 1998 zmiany administracyjne, ponownie nadzór merytoryczny objęła WBP
w Krakowie



V okres - 27 grudnia 1999 r. – do nadal, podpisano Uchwałę Zarządu Starostwa
Nowosądeckiego z Zarządem Rady Miasta Starego Sącza, przekazującą zadania
biblioteki powiatowej, Bibliotece Starosądeckiej
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Biblioteka otrzymała dodatkowy budżet z przeznaczeniem dla całej sieci bibliotecznej
Powiatu Nowosądeckiego, czyli: 1 Miejska, 4 Biblioteki Miejsko-Gminne, 11 Gminnych
i 46 Filii. W 2001 r. rozdzielono bibliotekę od Centrum Kultury a na stanowisko dyrektora
powołano Bronisławę Fijałkowską. W 2002 r. na dyrektora biblioteki powołano
mgr Marię Sosin, która była metodykiem czytelnictwa dziecięcego w byłej WBP w Nowym
Sączu.
Z władzami powiatowymi oraz dyrektorami poszczególnych bibliotek z terenu ustalono
priorytetowe zadania: komputeryzację bibliotek z wdrożeniem programu komputerowego
MAK; instalację stałych łącz internetowych; dofinansowanie do zakupów książek z budżetu
Biblioteki

Powiatowej;

szkolenia,

reklasyfikację

i

selekcję

księgozbioru;

nadzór

merytoryczny nad 62 bibliotekami powiatu nowosądeckiego.
Dążeniem Biblioteki Powiatowej, szczególnie w ostatnich latach, jest uczynienie z tej
placówki atrakcyjnej, a co za tym idzie nowoczesnej poprzez usprawnienie realizacji
podstawowych

zadań

biblioteki

przy

wykorzystaniu

nowoczesnych

technologii

informatycznych i coraz to nowszych form pracy z czytelnikiem tak dziecięcym jak
i dorosłym.
Dzięki programowi IKONKA oraz Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka Biblioteka
wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy, który przyczynił się do uruchomienia
stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.
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Ponadto Biblioteka jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych
o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim. Obchodzone są: Ogólnopolskie Dni Otwartych
Bibliotek, akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, Wakacje z Biblioteką, Międzynarodowa Jesień
Literacka Pogórza, w ramach której odbywają się lekcje biblioteczne z udziałem polskich
i zagranicznych pisarzy i poetów we wszystkich bibliotekach powiatu. W maju organizowany
jest Powiatowy Dzień Bibliotekarza, którego celem jest integracja środowiska oraz
prezentacja osiągnięć. W tym celu rok rocznie Dzień ten obchodzony jest w innej gminie z
udziałem władz lokalnych i powiatowych. Oprócz tych wspólnych imprez organizowane są
imprezy o zasięgu lokalnym: promocje książek, spotkania autorskie, wystawy, konkursy,
lekcje biblioteczne. W bibliotece działa również Dyskusyjny Klub Książki.
W 2009 roku biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Nasza
Biblioteka, jako wiodąca otrzymała 438 punktów, co dało jej I-miejsce w województwie
małopolskim, a w 2010 wraz z 5 powiatami (Gorlice, Brzesko, Miechów, Nowy Targ i nasz
nowosądecki) do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (ze środków unijnych) napisaliśmy
Klastrowy Program Operacyjny - Kapitał Ludzki „Budowa zintegrowanego systemu
informacji i zarządzania zbiorami 33 Bibliotek Publicznych w Województwie Małopolskim z
użyciem technologii teleinformatycznych”, jesteśmy po 2 pozytywnych formalnych ocenach.
Biblioteka realizuje swoje zadania statutowe w następujących działach i formach
organizacyjnych:
 Dyrektor (wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze) kieruje działalnością biblioteki,
reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Zatrudnia i zwalnia
pracowników.
 Główny Księgowy jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki

finansowo –

rzeczowej biblioteki, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.
Zatrudniona na ½ etatu, wykształcenie wyższe.
 Dział

Instrukcyjno

funkcjonowanie

–

Metodyczny

bibliotek powiatu

jest

odpowiedzialny

nowosądeckiego oraz

za

pełni

prawidłowe
nadzór nad

całokształtem prac związanych z komputeryzacją bibliotek. Zatrudnia 2 instruktorów,
oraz informatyka. Stanowiska pełnoetatowe, wykształcenie wyższe bibliotekarskie.
 Dział Udostępniania dla Dorosłych – Wypożyczalnia zajmuje się gromadzeniem,
opracowywaniem, udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów. Systematycznym
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prowadzeniem

dokumentacji

statystycznej.

Pracą

kulturalno

–

oświatową

z czytelnikiem dorosłym. Zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku kustosza,
wykształcenie wyższe bibliotekarskie.
 Czytelnia

Książek,

informacyjnej.

Czasopism,

Udostępnianie

Informatorium.

zbiorów

Prowadzenie

prezencyjnych,

udzielanie

działalności
informacji

naukowych, bibliograficznych, tworzenie kartotek zagadnieniowych, gromadzenie
i opracowanie dokumentów życia społecznego dotyczącego miasta i regionu. Praca
kulturalno

–

oświatowa

z

czytelnikiem

dorosłym.

Przeprowadzanie

lekcji

bibliotecznych, organizacja spotkań autorskich, wystaw i kursów komputerowych.
Zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku starszego kustosza, wykształcenie wyższe
bibliotekarskie.
 Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Organizacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
gromadzenie i opracowywanie zbiorów. Prowadzenie działalności informacyjnej,
współpraca ze szkołami i instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami.
Organizacja

spotkań,

wystaw,

prowadzenie

lekcji

bibliotecznych,

zajęć

z najmłodszym czytelnikiem. Zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku kustosza,
wykształcenie wyższe bibliotekarskie.
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 Filie w:
Barcicach – 1 etat, wykształcenie wyższe
Wieś Barcice liczy 2554 mieszkańców, działa tu Zespół Szkół Podstawowych
i Gimnazjum liczące 559 dzieci. W Barcicach znajdują się dwie instytucje
kultury: Dom Kultury należący do Centrum Kultury im. Ady Sari w Starym
Sączu oraz działająca od 1946 roku Filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Mieści się na piętrze, jest za ciasno
przydało by się dodatkowe pomieszczenie. Na terenie wsi aktywnie działa
OSP od 1927 roku.
Gołkowicach – 1 etat, w trakcie studiów licencjackich
W 2009 r. wieś Gołkowice liczyła 2078 mieszkańców. Na terenie wsi działa
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum liczące 485 dzieci. Biblioteka jest jedyną
instytucją kultury działającą od 1945 roku, obsługuje nadto społeczność dwóch
okolicznych wsi: Skrudzina i Gaboń. Umieszczona jest w szkole, ale ma
osobne wejście, brak pomieszczeń na pracę z czytelnikiem, dzięki dobrej
współpracy ze szkołą może na te cele wykorzystać klasę obok.
OSP w Gołkowicach funkcjonuje od 1922 roku.
Przysietnicy – 1 etat, w trakcie studiów licencjackich
W roku 2009 zanotowano 2042 mieszkańców. Na terenie wsi działa Filia
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu
od 1947 roku, która na terenie tej wsi jest jedyna instytucją kultury, oraz
Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum (343 uczniów). Prężnie działa także
OSP od 1936 roku, w siedzibie remizy znajduje się niżej wymieniona filia
biblioteczna.
Moszczenicy – ½ etatu, wykształcenie średnie
Wieś Moszczenica liczy 1643 mieszkańców. Na terenie działa Szkoła
Podstawowa licząca 115 dzieci. Biblioteka jest jedyną instytucją kultury
działającą od 1945 roku, metraż wystarczający, usytuowana w remizie a więc
dużo miejsca dodatkowego do pracy z czytelnikiem. Jeden podstawowy
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mankament – zła lokalizacja, na końcu wsi, daleko od szkoły i centrum wsi
(kościół, sklep itp.).

Wyżej wymienione filie gromadzą, opracowują, przechowują i udostępniają zbiory,
prowadzą działalność kulturalno – oświatową, ściśle w tym zakresie współpracując z
biblioteką główną. Zajmują się systematycznym prowadzeniem dokumentacji statystycznej.
Dane statystyczne na 2009 rok
Nazwa
biblioteki
Stary Sącz

Stan
ludności
9150

Stan
księgozbioru
52953

Ilość
czytelników
2349

Ilość
odwiedzin
21569

Ilość
wypożyczeń
43813

Uwagi

Filia Barcice

2554

9682

160

1086

2551

6 miesięcy
zamknięte remont

2078

13797

503

5876

9805

1643

8164

132

1430

2102

2042

11039

256

4974

2270

Filia
Gołkowice
Filia
Moszczenica
Filia
Przysietnica

10 miesięcy
zamknięte remont

Opracowanie własne do GUS

Rok 2009 był szczególnym rokiem służącym rozwojowi wiejskich filii. Wejście
do Programu Rozwoju Bibliotek pozwoliło nam na małe remonty z wymianą instalacji
elektrycznej, mebli oraz założeniem telefonów i Internetu w Filiach: Barcice, Gołkowice,
w Moszczenicy – Internet radiowy, niestety telefon z przyczyn technicznych nie został
założony.
Dzięki zaangażowaniu i pracy strażaków z OSP udało się w Filii w Przysietnicy
wykonać większy remont pokrywając tylko, z budżetu biblioteki, materiały. Dzięki
wspólnemu porozumieniu otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenia.
Obecnie metraż wynosi 90 m2 – 3 sale: wypożyczalnia, sala komputerowa dla czytelników
z miejscem do korzystania z księgozbioru na miejscu, sala malucha z kominkiem
przeznaczona do pracy z czytelnikiem dziecięcym. Jest to jedyna filia biblioteczna mająca
tak dobre warunki.
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Wszystkie nasze Filie dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek otrzymały sprzęt
komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (faks, skaner, drukarka) dla czytelników. Długo
nasze Filie czekały by na takie wyposażenie i na takie możliwości pracy.
Ważnym atutem w naszej pracy jest kompetencyjność naszych bibliotekarzy, wszyscy
mają ukończone studia bibliotekoznawcze. Dyrektor Biblioteki duży nacisk kładzie na wiedzę
i umiejętności bibliotekarzy, w związku z czym kadra permanentnie podnosi swoje
kwalifikacje, biorąc udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących
wiedzę, którą służą swoim czytelnikom i bibliotece. Dotyczy to również bibliotek z terenu
powiatu nowosądeckiego.

III.

POTENCJAŁ BIBLIOTEKI

1. Analiza SWOT dla biblioteki
MOCNE – WEWNĘTRZNE
1.

Wykształcenie, wiedza, kompetencje pracowników

2.

Dobry informatyk.

3.

Kształcenie ustawiczne, samokształcenie.
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4.

Dobra organizacja pracy (dostosowanie godzin pracy biblioteki do potrzeb
społeczeństwa).

5.

Szeroka oferta biblioteczna skierowana do różnych grup społecznych - czytelnicy

6.

Dobra współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w środowisku

7.

Bardzo dobra lokalizacja! (usytuowanie, łatwy dostęp dla użytkowników)

8.

Dobry wizerunek biblioteki budzący zaufanie społeczeństwa.

9.

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, aktywność, pozyskiwanie środków

10.

Bezpłatny dostęp do Internetu, możliwość wydruku materiałów.

11.

Posiadanie katalogu elektronicznego.

12.

Instytucja biblioteki ma osobowość prawną i może sama aplikować o środki
zewnętrzne.

13.

Współpraca z wolontariatem.

14.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (stażyści, realizacja programów).

15.

Wolontariat.
SŁABE – WEWNĘTRZNE

1.

Słaba motywacja finansowa pracowników.

2.

Braki kadrowe.

3.

Zbyt małe środki na zakup nowości wydawniczych

4.

Braki w wyposażeniu.

5.

Bariery dla osób niepełnosprawnych.

6.

Ograniczenia lokalowe (sala konferencyjna, galeria, bajkoteka, mediateka).

7.

Zła lokalizacja Filii w Moszczenicy

8.

Braki pieniędzy na nowe technologie i oprogramowanie.

9.

Brak parkingów.

10.

Utrudnienia w dostępie do księgozbioru (wysokie regały, wąskie przejścia między
regałami).

11.

Brak zaplecza oraz magazynów.

12.

Brak transportu (samochód).

13.

Brak audiobooków – sal do korzystania z nich.

14.

Brak pieniędzy na prasę codzienną i czasopisma dla dzieci na filiach.
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SZANSE - ZEWNĘTRZNE
1.

Zewnętrze dotacje finansowe /dot. Min. Kult. na zakup nowości wydawniczych/.

2.

Dobre programy organizacji pozarządowych.

3.

Wyjście biblioteki z działaniami na zewnątrz.

4.

Dobra promocja i lobbing na rzecz bibliotek.

5.

Organizacja szkoleń dot.: Zarządzania bibliotekami, formami pracy, zapoznanie
z nowoczesną technologią, wyjazdy studyjne do innych bibliotek.

6.

Nawiązanie bliższych relacji z decydentami przez włączenie ich w działania
biblioteki oraz włączanie bibliotek w działanie władz.

7.

Internet odpowiednim narzędziem do zdobywania wiedzy i promocji biblioteki.

8.

Dostępność do zbiorów online

9.

Ujednolicenie przepisów prawa m.in.: nie pozwalających na łączenie bibliotek.

10. Zainteresowanie społeczności lokalnej ofertą multimedialną bibliotek.
11. Kształcenia na odległość.
12. Dobry sprzęt komputerowy w bibliotece głównej i na filiach wiejskich.
13. Biblioteka miejscem spotkań społeczności lokalnej.
14. Filie biblioteczne wiejskie są jedyną instytucją kultury na terenie obszaru
wiejskiego.

ZAGROŻENIA – ZEWNĘTRZNE
1.

Niejasne przepisy prawne dotyczące bibliotek, brak jasnych interpretacji, brak
zarządzeń wykonawczych.

2.

Zagrożenie VAT-em.

3.

Brak lobby bibliotecznego.

4.

Niż demograficzny wpływający na spadek czytelnictwa, a na filiach wiejskich
dodatkowo okres wzmożonej pracy rolniczej.

5.

Internet jako instrument zabawowy bez podkładu edukacyjnego.

6.

Chęci łączenia bibliotek publicznych z różnymi instytucjami

7.

Wielość ofert skierowanych do środowiska starosądeckiego z innych instytucji

8.

Posiadanie komputerów i dostępu do Internetu w domu
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9.

Brak uregulowań prawnych dotyczących własności lokali.

10.

Konkurencyjność ze szkołami – współfinansowanie.

11.

Budżet gminy – jeśli się nie zwiększy może być zagrożeniem dla bibliotek

2. Zasoby wiedzy i kultury w środowisku.
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym
Sączu nie jest jedyną Instytucją Kultury działającą na terenie miasta i gminy Stary Sącz,
ale jest na pewno najstarszą, głęboko usadowioną w świadomości społeczności lokalnej.
Drugą, co do czasu istnienia i znaczenia działania jest Muzeum Regionalne nierozerwalnie
połączone z działalnością Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Dużą Instytucją Kultury
jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury.
Obecnie dużo się mówi o Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze
względu na ich szeroką działalność promującą swych podopiecznych w środowisku
starosądeckim. Swoje osiągnięcia ma też Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” oraz
Fundacja Rozwoju Ziem Górskich.
Aby poznać ich historię, działania i zadania które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę
kulturalną na rzecz środowiska lokalnego przedstawione zostały, w krótkim zarysie, poniżej:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Jest samorządową instytucją kultury utworzoną do realizacji zadań własnych Gminy
Stary Sącz w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Instytucja
rozpoczęła działalność z dniem 1 października 2008 r. jako następca zlikwidowanego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu. Siedzibą Centrum Kultury jest miasto
Stary Sącz, a terenem działania obszar Miasta i Gminy Stary Sącz.
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Zasadniczym celem statutowym Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej
polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz działania w zakresie
sportu, turystyki, rekreacji.
Przy Centrum działają m.in.:
Galeria „Pod piątką”; Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta; Młodzieżowy Zespół
Regionalny „Starosądeczanie”; Grupa artystyczna Tamburmajorki.
Jest również wydawcą „Kuriera Starosądeckiego”, pisma lokalnego przedstawiającego obraz
miasta i gminy Stary Sącz .
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
Historię

rozpoczyna powstanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej (1954 r.) w Starym

Sączu. Od 1999 roku Młodzieżowy Dom Kultury podlega nowo powstałemu Starostwu
Powiatowemu w Nowym Sączu rozszerzając swą działalność na cały powiat oraz zmieniając
nazwę na Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Przy PMDK rozpoczyna działalność
„Szkoła Muzykowania Ludowego”, której celem jest kultywowanie tradycji muzykowania
ludowego wśród dzieci i młodzieży wykorzystując istniejącą już tradycję zespołów ludowych.
Powiatowa placówka oświatowo-kulturalna prowadząca zajęcia muzyczne, wokalne,
taneczne, plastyczne, nauki gry na instrumentach jest również organizatorem Wojewódzkiego
Festiwalu Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha. Przez wiele lat PMDK
organizował Gminny Przegląd Zespołów Muzycznych oraz konkurs Młodych Wokalistów,
Starosądecki Konkurs Zespołów Wokalnych i Rozśpiewanych Klas, Starosądecki Przegląd
Teatrzyków Dziecięcych.
Placówką kieruje Józef Puścizna.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”

Powstało w styczniu 2006 roku, prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
w Cyganowicach (teren gminy Stary Sącz).
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„Gniazdo” działa prężnie, podejmuje szereg inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych
przystosowując ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie włączając ich
w życie kulturalne, sportowe, a nawet turystyczne regionu. Organizuje festyny charytatywne,
występy zespołów regionalnych, konkursy, zabawy, gry sportowe, teatrzyk integracyjny
„Razem. Muzyczny teatrzyk integracyjny w Starym Sączu” realizowany dzięki środkom
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.
Ostatnio zostało otwarta „Galeria pod Gniazdem” w Rynku nr 5 są tam prezentowane prace
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, jak również profesjonalnych artystów
m.in. wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, studentów, którzy zarazem są
współpracownikami w ramach praktyk studenckich.
„Gniazdo” zyskało status organizacji pożytku publicznego, prezesem jego jest Pani
Zofia Wcisło. Stowarzyszenie jest laureatem „złotego jabłka sądeckiego”.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza i Muzeum Regionalne „Dom na Dołkach”
Historia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza sięga roku 1948. Głównym celem
jego działania jest: ochrona zabytków miasta, propagowanie jego historii, gromadzenie dzieł
sztuki i zabytków związanych z dziejami Starego Sącza.
W 1956 roku z inicjatywy TMSS powstało Muzeum Regionalne im. Seweryna
Udzieli, mieści się w zabytkowym „Domu na Dołkach”, jednym z najciekawszych domów
mieszczańskich z XVII wieku. Zbiory muzealne liczą ponad dwa tysiące eksponatów,
które dotyczą bardzo wielu dziedzin życia, związane są z historia miasta, wyposażeniem
domów mieszczańskich ze znanymi starosądeczanami, z rzemiosłem z którego kiedyś Stary
Sącz słynął. W zbiorach Muzeum znajdziemy bogatą kolekcję pamiątek z czasów I i II wojny
światowej; księgozbiór, który obejmuje rękopisy, starodruki, wydawnictwa związane
ze Starym Sączem i okolicą ; eksponaty dotyczące sztuki ludowej min zbiory obrazów, rzeźb,
wytwory rękodzieła rzemieślników, twórców ludowych.
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Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Założona została wiosną 2008 roku. Członkami LGD są dwie gminy: Stary Sącz
i Podegrodzie.

Stowarzyszenie to może realizować „małe projekty” na podstawie

opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, a jego celem jest działalność „non-profit” na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.
Ma ona przyczynić się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz podniesienia
jakości życia mieszkańców obszaru, który obejmuje swoim zasięgiem. Cel swój realizować
będzie głównie w oparciu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi
IV Leader, ale także aktywnie zabiega o dodatkowe źródła finansowania. PiMGBP jest też
jego członkiem.

Fundacja Rozwoju Ziem Górskich

Powołana została w 2007 roku w celu kreowania i wspierania inicjatyw: społecznych,
naukowych,

oświatowych,

kulturalnych

i

gospodarczych

oraz

projektów

multidyscyplinarnych skierowanych na rozwój ziem górskich.
Do najważniejszych działań fundacji należą:
 wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów górskich,
 kreowanie lokalnych liderów,
 pobudzanie aktywności obywateli w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet,
młodzieży, seniorów, bezdomnych,
 wyrównywanie szans absolwentów,
 upowszechnianie dostępu do wiedzy,
 pomaganie w pozyskiwaniu środków na działalność m.in. z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich jest Jacek Lelek
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Ze wszystkimi tymi instytucjami i stowarzyszeniami biblioteka od szeregu lat
współpracuje, organizując wspólne przedsięwzięcia jak np.:


Ze

Stowarzyszeniem

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

„Gniazdo”,

m.in. współpracujemy przy organizacji muzycznego teatrzyku integracyjnego
„Razem. Jesteśmy partnerami w programie, który jest realizowany dzięki środkom
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzi. Od połowy lipca planujemy wspólną organizację tzw. „czwartków literackich”
w Galerii pod Gniazdem, celem których będzie m.in. promowanie twórczości
podopiecznych z współpracą twórców ludowych połączone z wieczorami poezji
i muzyki


Z Towarzystwem Miłośników Starego Sącza i Muzeum Regionalnym organizujemy
wspólnie sesje poświęcone znanym Starosądeczanom, np. Dni Tischnerowskie,
Festiwal J.J. Czecha.



Korzystamy z pomocy Fundacji Rozwoju Ziem Górskich przy pisaniu różnorodnych
projektów miękkich (np. Teatrzyk integracyjny) ; uczestniczymy w organizowanych
przez nich szkoleniach.



Aktywnie włączyliśmy się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania, jesteśmy m.in.
jego członkiem (dyr. Biblioteki pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej). Planujemy napisać program i sięgnąć po ich środki.



Z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari współpracujemy przy organizacji dużych
imprez na rzecz miasta Starego Sącza np.: „750 lecie Miasta Stary Sącz”,
włączyliśmy się w przygotowanie imprez np. „Imieniny Miasta Starego Sącza”.
Z tych okazji przygotowujemy duże wystawy np.: „Miasto Stary Sącz – historia,
dzień dzisiejszy”, „60 lecie Biblioteki w Starym Sączu” itp. ; organizujemy promocję
książek np.: „Gród św. Kingi”, „Pieśń o Stary Sączu”, itp.



Dzięki młodzieży uzdolnionej muzycznie z Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury organizowane w bibliotece wieczory poetyckie i spotkania autorskie
uświetniane są ich występami, bierzemy udział w przeglądach teatrzyków – pracując
w jury.
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3. Potrzeby z obszaru wiedzy i kultury środowiska.
Analizując potrzeby wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich zauważono
potrzebę wzmożonej oferty dla tej grupy czytelniczej, którą należałoby rozszerzyć zachęcając
ich do większej aktywności czytelniczej. Stąd w planie zostały ujęte dodatkowe formy pracy
uaktywniające tą grupę. Z tego tytułu proponowane warsztaty literackie i dziennikarskie
zaznaczone w planie na lata 2010/2011 traktujemy jako formę pracy do sprawdzenia w
realizacji poprzez ankietę. W przypadku pozytywnego wyniku ankiety warsztaty będą
kontynuowane rok rocznie.
Ponadto starosądeccy bibliotekarze poprzez swoje obserwacje widzą grupy społeczne, które
jeszcze w niewielkim stopniu korzystają z oferty bibliotek. Będą to studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, osoby bezrobotne, emeryci i renciści miasta i gminy Stary Sącz.
Przeprowadzając obserwacje i wywiady środowiskowe wśród osób nieaktywnych zawodowo
zauważono, że są to grupy z dużym potencjałem i potrzebami. Są to osoby, które zbyt
wcześnie zostały pozbawione pracy i codziennego zajęcia, a czują potrzebę bycia aktywnym
w środowisku. Stąd nasza oferta skierowana do tej grupy, która umożliwi im spędzenie
wolnego czasu w sposób atrakcyjny, a zarazem poszerzający ich wiedzę i umiejętności
poprzez różnego rodzaju warsztaty i kursy oraz ciekawe spotkania.
Nowej oferty pracy nie zamieszczono w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym ze względu na wcześniejszą dużą ofertę pracy w przedziale tej grupy
wiekowej. W planie pracy zaznaczono ich kontynuacje, traktując te grupy jako bardzo ważny
element w pracy biblioteki, stanowiący przyszłość czytelniczą.
Biblioteka rozszerzając swoją ofertę bazuje na zasobach m.in. lokalnych,
współpracując z instytucjami kultury z terenu miasta i gminy Stary Sącz.
Wszystkie te instytucje realizują różnego rodzaju wspólne projekty, imprezy,
wymieniając się zasobami ludzkimi, sprzętem czy lokalem.
Od lat szeroko rozwija się współpraca ze Stowarzyszeniem „Gniazdo”, dysponującym
swoimi zasobami na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizujemy wspólnie projekty
promujące literaturę dziecięcą oraz wspólne warsztaty i imprezy aktywujące środowiska osób
zdrowych i chorych.
Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” oraz Fundacja Rozwoju Ziem Górskich
to kolejne grupy z zasobami posiadające potencjał, z którego korzysta biblioteka (pomoc przy
pisaniu projektów, środki LDG).
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Kolejną grupą z zasobami, chętną do współpracy, są poeci i pisarze lokalni, którzy
dzielą się swoją wiedzą i zdolnościami a dzięki nam promują swoją twórczość, a zarazem
zachowują ją w zasobach bibliotecznych i są przez nią rozpowszechniane.
Ponieważ starosądecka Biblioteka ma zadania powiatowe, sięga też po współpracę
z bibliotekami powiatu nowosądeckiego, które stanowią kolejną grupę z zasobami o zasięgu
powiatowym.

GRUPY Z POTRZEBAMI:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym
2. Gimnazjaliści
3. Uczniowie Szkół średnich
4. Studenci Uniwersytetu III Wieku
5. Osoby niepełnosprawne
6. Osoby bezrobotne
7. Emeryci i renciści Związku Nauczycielstwa Polskiego
8. Złoty Wiek i Klub Seniora

GRUPY Z ZASOBAMI:
1. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
2. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
3. Muzeum Regionalne
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”
5. Szkoły
6. Bibliotekarze z terenu powiatu nowosądeckiego
7. Poeci i pisarze lokalni
8. Seniorzy
9. Grupy hobbystyczne
10. Lokalna Grupa Działania
11. Fundacja Rozwoju Ziem Górskich
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IV.

KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2010-2014

1. MISJA Biblioteki
Nasza Biblioteka łączy przeszłość z teraźniejszością poprzez miłość do książek i czytelnika;
otwarta jest na nowe technologie.
2. WIZJA Biblioteki
Starosądecka Biblioteka jest instytucją kultury działającą na rzecz ogółu społeczeństwa bez
względu na wiek, wykształcenie. Otwarta na współpracę z różnymi instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami, wykorzystującą w swojej pracy najnowsze technologie.
Pragnie być miejscem otwartym do spotkań spędzenia wolnego czasu rozwijania
zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy pracy z młodym i starszym
czytelnikiem. Współuczestniczy w kształtowaniu postaw i świadomości środowiska
lokalnego, służąc im swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami.

3. Cele strategiczne na lata 2010-2014.
1. Wzmocnienie infrastruktury poprze rozbudowę biblioteki z uwzględnieniem
potrzeb dla osób niepełnosprawnych
1.1. Dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych:


Rozbudowa biblioteki, centrali oraz Filii w Barcicach, Gołkowicach,
Moszczenicy Przysietnicy (podjazd, winda)



Doposażenie księgozbioru bibliotecznego dla osób niepełnosprawnych

1.2 Powstanie nowych działów bibliotecznych


Utworzenie nowych działów bibliotecznych:
a) Sala konferencyjna
b) Mediateka
c) Bajkoteka - sala do zajęć z najmłodszym czytelnikiem
d) Centrum Informacyjne
e) Galeria
f) Ogród letni

- 28 -

1.3 Rozszerzenie działu terenowego


Modernizacja działu terenowego:
a) Pomieszczenie na konsultacje i pracę z pracownikami terenu powiatu
b) Archiwum na dokumentacje z terenu

2. Rozwój oferty bibliotecznej służący większej aktywności czytelniczej różnych
grup wiekowych.
2.1 Kontynuacja działalności edukacyjnej z czytelnikiem w wieku 7-14 lat


Prowadzenie warsztatów literacko-artystycznych połączonych z głośnym

czytaniem bajek dla dzieci przedszkolnych


Organizowanie konkursów plastycznych oraz quizów sprawdzających wiedzę
literacką czytelników w wieku 7-14 lat



Lekcje biblioteczne promujące literaturę dziecięcą dla czytelników w wieku 7-14
lat



Kontynuacja prowadzonych zajęć podczas Wakacji z Biblioteką

2.2 Uaktywnienie młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich


Warsztaty literacko-dziennikarskie z udziałem pisarzy i dziennikarzy



Konkursy jako forma sprawdzenia zdobytych wiadomości



Warsztaty literackie dla szkół średnich jako pomoc w przygotowaniu do matury
(wykłady prof. UJ, UP, AE)
a) literatura a film
b) literatura a sztuka (muzyka, malarstwo, rzeźba)



Lekcje biblioteczne z wykorzystaniem nowoczesnych nośników informacji
utrwalających i poszerzających zdobytą wiedzę



Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży (organizowanie spotkań autorskich,
wyjazdy do teatru, dyskusje na temat książki)



Stworzenie Klubu Przyjaciół Biblioteki (aktywny udział w życiu i działaniach
biblioteki)
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2.3 Uaktywnienie i przyciągnięcie osób nieaktywnych zawodowo


Organizacja kursów obsługi komputera i korzystania z nowoczesnych nośników
informacji



Włączenie się do prac odrębnie działającego Uniwersytety III Wieku poprzez
promocję ich wytworów w dziale kultura i sztuka



Spotkania w ramach cyklu „Ludzie szlachetnych pasji”
a. Promocja własnej twórczości poprzez organizowanie spotkań i wystaw
b. Sesje popularnonaukowe promujące znanych ludzi – przy współpracy z
Towarzystwem Miłośników Starego Sącza
c. Promowanie działalności osób niepełnosprawnych (współpraca ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Gniazdo)



Zdrowy styl życia – spotkania dla gospodyń
a. Warsztaty z wykorzystaniem nowych urządzeń gospodarstwa domowego
b. Spotkania z autorami kulinarii
c. Spotkania z dietetykami



Promocja twórczości artystów regionu Powiatu Nowosądeckiego
a. Spotkania autorskie i promocje (wystawy)

3. Współpraca z Bibliotekami terenu Powiatu Nowosądeckiego
3.1 Organizacja imprez kulturalno – oświatowych na szczeblu powiatowym


Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza



Powiatowy Dzień Bibliotekarza



Powiatowy Konkurs „Jan Paweł II nauczycielem życia”

3.2 Permanentne dokształcanie zawodowe bibliotekarzy z terenu powiatu nowosądeckiego


Fora dyrektorskie



Szkolenie w programie SOWA



Nowoczesne formy pracy z czytelnikiem



Szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników



Szkolenia powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie
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V.

PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2011-2014
Realizacja pierwszej strategii dotyczącej wzmocnienia infrastruktury biblioteki zostanie

rozłożona na lata 2011-2014 ze względu na trudności związane ze słabym zasygnalizowaniem potrzeb
bibliotek miasta i gminy Stary Sącz, i przekonaniem władz o słuszności rozbudowy biblioteki głównej
oraz ze staraniem się o środki na realizację celu dostosowania biblioteki do aktualnych wymogów.
Biorąc też pod uwagę, że Biblioteka dodatkowo pełni zadania placówki powiatowej.
Natomiast celem dotyczącym uaktywnienia czytelników gimnazjalnych i szkół średnich ważny jest
rok 2010/11 ponieważ potraktowano go pilotażowo, od wyniku ankiety przeprowadzonej wśród
uczestników warsztatów i opinii nauczycieli zostanie podjęte działanie w następnych latach.
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1. WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY POPRZEZ ROZBUDOWĘ BIBLIOTEKI Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.1 Dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych
ZADANIE

KRÓTKI OPIS

HARMONOGRAM

KOORDYNATOR
ZADANIA

PARTNERZY

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1. Rozbudowa
biblioteki
centralnej
modernizacja
filii

- Wybudowanie podjazdu na
zewnątrz biblioteki centralnej i
filii w Barcicach, Gołkowicach,
Moszczenicy zgodnie z
normami unijnymi
- zainstalowanie windy
osobowej wewnątrz budynku w
bibliotece centralnej i Filii w
Przysietnicy
Modernizacja filii bibliotecznej
Barcice i Gołkowice

2011/2014

Dyrektor

- Urząd Gminy
Stary Sącz
- Starostwo
Powiatowe
- OSP
- Ministerstwo

- Urząd Gminy Stary
Sącz
- Starostwo
Powiatowe
-Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
-Budżet Biblioteki
- Urząd (Bibl.+)
Marszałkowski w
Krakowie
- środki unijne

2. Doposażenie
księgozbioru

- uzupełnienie księgozbioru dla
2011/2014
Dyrektor
- Związek
osób niepełnosprawnych tj.
niewidomych
książki z dużym drukiem,
książka mówiona, CD dla
centrali i Filii
1.2 Powstanie nowych działów bibliotecznych wraz z rozbudową księgozbioru
- MEDIATEKA – doposażenie 2011/2014
Dyrektor
- Urząd Gminy
w odpowiedni sprzęt oraz
Stary Sącz
zbiory multimedialne, e-booki,
- Starostwo
programy edukacyjne, prawne,
Powiatowe
płyty CD
- CENTRUM
INFORMACYJNE –
doposażenie w sprzęt
komputerowy i odpowiednie
oprogramowanie
- BAJKOTEKA – utworzenie
Sali dla najmłodszego
czytelnika, odpowiednie

1. Utworzenie
nowych działów
bibliotecznych
w Bibliotece w
Starym Sączu

UWAGI O
PRZEBIEGU
RALIZACJI
ZADANIA

- budżet biblioteki
- związek
niewidomych
- MKiDN
- środki unijne
MDKiN
– Biblioteka +
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wyposażenie –sprzęt
- SALA KONFERENCYJNA
– odpowiednio przygotowana
do prowadzenia szkoleń, sesji
naukowych, konferencji
- GALERIA – na wystawy
- OGRÓD LETNI – na
zewnątrz biblioteki

1. Modernizacja
działu
terenowego - w
Bibliotece w
Starym Sączu

- Pomieszczenia na konsultacje,
pracę i szkolenia z
pracownikami z terenu powiatu
nowosądeckiego
- Archiwum na dokumentację
dotyczącą bibliotek powiatu

1.3 Rozszerzenie działu terenowego
2011/2014
Dyrektor
Pracownicy działu
terenowego

- Starostwo
Powiatowe

- budżet Starostwa
powiatowego
- środki unijne

2. ROZWÓJ OFERTY BIBLIOTEKI SŁUŻĄCY WIĘKSZEJ AKTYWNOŚCI CZYTELNICZEJ RÓŻNYCH GRUP
WIEKOWYCH
2.1 Kontynuacja działalności z czytelnikiem najmłodszym 4-7 lat
ZADANIE

KRÓTKI OPIS

HARMONOGRAM

KOORDYNATOR
ZADANIA

PARTNERZY

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1. Warsztaty
literackoartystyczne

- warsztaty dla najmłodszego
czytelnika połączone z głośnym
czytaniem książek oraz
wykonywaniem prac
plastycznych związanych z
omawianym tematem
- promowanie akcji CAŁA
POLSKA CZYTA DZIECIOM
poprzez głośne czytanie bajek
dzieciom przedszkolnym przez
znane osoby ze środowiska
lokalnego
- promocja literatury poprzez
organizację spotkań autorskich
- konkursy plastyczne,

Cd raz w miesiącu
do: nadal

Pracownik Oddziału
dla Dzieci i
Młodzieży
Filie: Barcice,
Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

- Gminne
przedszkole
- Prywatne
przedszkole
- Szkoła
Podstawowa
- autorzy książek

- budżet Biblioteki
- sponsorzy

4x w roku do nadal

Pracownik Oddziału

- Gminne

budżet Biblioteki

2. Konkursy

UWAGI O
PRZEBIEGU
RALIZACJI
ZADANIA
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3. Lekcję
biblioteczne

4. Wakacje z
Biblioteką

1. Warsztaty
literackodziennikarskie

2. Konkursy

3. Warsztaty
literackie

recytatorskie dla najmłodszych
czytelników
- konkursy literackie dotyczące
literatury dziecięcej dla
uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjalnej
- organizowanie 8 lekcji dla
uczniów klas I-VI promujących
literaturę dziecięcą, nauka
korzystania z katalogów
(kartkowego i elektronicznego),
zachęcające do swobodnego i
samodzielnego korzystania z
księgozbioru
- Pasowanie na czytelnika
uczniów klas 0
- prowadzenie zajęć
edukacyjnych, konkursów,
quizów, wycieczek związanych
tematycznie z promocją Małej
Ojczyzny w okresie wakacji

2x miesiącu do
nadal

Lipiec/sierpień
do: nadal

dla Dzieci i
Młodzieży,
pracownicy Filii w
Barcicach,
Gołkowicach i
Przysietnicy
Pracownik Oddziału
dla Dzieci i
Młodzieży
+ Filie: Barcice,
Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

przedszkole
- Prywatne
przedszkole
- Szkoła
Podstawowa
- Gimnazjum
- Szkoła
Podstawowa nr 1
w Starym Sączu i
Szkoła
Podstawowa w
Barcicach,
Gołkowicach,
Moszczenicy,
Przysietnicy

Pracownik Oddziału - Ośrodek
dla Dzieci i
Pomocy
Młodzieży oraz
Społecznej
pracownicy Filii:
Barcice, Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica
2.2 Uaktywnienie młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich
- zorganizowanie warsztatów z
Wrzesień 2010 Pracownik
- LO, ZSzZ
udziałem pisarzy i
czerwiec 2011
wypożyczalni dla
- pisarze
dziennikarzy, którego celem
dorosłych i czytelni
- dziennikarze
będzie przygotowanie i
w Starym Sączu
ukierunkowanie młodzieży
uzdolnionej literacko i
mających zacięcie
dziennikarskie (min. 5 spotkań)
Przeprowadzenie dwóch
Maj – czerwiec
Pracownik
- LO, ZSzZ ,
konkursów związanych
2010
wypożyczalni dla
poloniści
tematycznie ze zdobytymi
dorosłych i czytelni
wiadomościami i
w Starym Sączu
umiejętnościami warsztatowymi
dot. Zawodu dziennikarza i
literata
- Zorganizowanie 5 warsztatów
rok szkolny
Pracownik
- LO, ZSZ
literackich dla młodzieży
2010/2011
wypożyczalni dla
- profesorzy UJ,
maturalnej celem
dorosłych i czytelni
UP

- sponsorzy

budżet Biblioteki

- Ośrodek Pomocy
Społecznej
- budżet Biblioteki
- Stowarzyszenie
„Gniazdo”

- budżet biblioteki
-Projekt miękki
- Program MKiDN
Instytut książki środki miękkie
- z pieniędzy na
Dyskusyjne Kluby
Książki
- sponsorzy nagród

- budżet biblioteki
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4. Lekcje
biblioteczne

5. Dyskusyjny
Klub Książki

6. Klub
Przyjaciół
Biblioteki

przygotowania ich do napisania
własnej prezentacji maturalnej
- zorganizowanie 5 wykładów z
literatury literaturą a sztuką
- Zorganizowanie 8 lekcji
bibliotecznych dotyczących
umiejętności wykorzystania
księgozbioru bibliotecznego dla
szkół oraz nauka poszukiwania
w katalogu elektronicznym
biblioteki
Utworzenie grupy młodzieży 10
osobowej w Starym Sączu
- promowanie książek
klubowych
- zorganizowanie spotkań
dyskusyjnych na temat
promowanej ksiązki
- zorganizowanie 2 wyjazdów
do teatru
- zorganizowanie 4 spotkań
autorskich
- utworzenie grupy osób /
wolontariuszy
- pomoc przy organizowaniu
imprez bibliotecznych
- uzupełnianie strony WWW
biblioteki
- pomoc w pracach
bibliotekarza (oprawa książek,
naklejanie kodów, pomoc przy
tworzeniu wystaw)

w Starym Sączu

Wg harmonogramu
na rok 2011
do: nadal

Pracownik
wypożyczalni i
czytelni w Starym
Sączu

- LO, ZSZ

- budżet biblioteki

1x miesiącu
do: nadal

- pracownik
wypożyczalni
-pracownik
Oddziału
dziecięcego,
pracownicy filii w
Barcicach,
Gołkowicach,
Moszczenicy,
Przysietnicy

- Instytut Ksiązki
- WBP
koordynator
- autorzy

- budżet biblioteki
- Instytut Książki

- pracownik
wypożyczalni
-pracownik
Oddziału
dziecięcego
- pracownik czytelni
- pracownik filii w
Gołkowicach i
Przysietnicy

- wolontariat
Stowarzyszenie
Sunsum Corda
Nowy Sącz

Październik/maj
co roku
Marzec/czerwiec
co roku
1x tydzień
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ZADANIE
1. Kursy
komputerowe

2.3 Uaktywnienie i przyciągnięcie osób nieaktywnych zawodowo
HARMONOGRAM KOORDYNATOR
PARTNERZY
ZADANIA
- organizowanie kursów obsługi 3x rok do nadal
- Pracownik
- wolontariusze
komputera i korzystania z dla
Czytelni
osób 50+
- wolontariusz
- nabycie umiejętności
- informatyk
surfowania po Internecie,
- Pracownicy filii w
korzystania z poczty e-mail
Gołkowicach,
- pisanie CV, rozmów
Przysietnicy
kwalifikacyjnych
- kursy podnoszące samoocenie
- zaangażowanie studentów
2x rok
- Pracownik
- Studenci UTW
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2011/2014
Wypożyczalni
- autorzy
do Klubu Dyskusyjnego
w Starym Sączu
- Instytut Ksiązki
Ksiązki
- organizacja spotkań
dyskusyjnych dotyczących
przeczytanych książek (wg listy
z Instytutu Ksiązki)
- organizacja spotkań autorskich
i warsztatów literackich
omawiających warsztat pisarski
- wyjazdy do teatru na
premierowe sztuki
KRÓTKI OPIS

- organizacja wystaw prac
studentów STW (fotografia,
malarstwo)

- Pracownicy Działu
Terenowego
w Starym Sączu

- UTW

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
- budżet biblioteki

- budżet biblioteki
- Instytut
Ksiązki

- budżet biblioteki
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2.Spotkania w
ramach cyklu
„Ludzie
szlachetnych
pasji”

- Pracownik
wypożyczalni i
czytelni oraz
pracownik Filii:
Barcice, Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

- artyści amatorzy

- budżet biblioteki

- promocja znanych osób
związanych ze Starym Sączem i
okolicami
- współorganizacja: Dni
Tishnerowskich, Festiwalu im.
J.J. Czecha, W. Bazielicha,
Urodziny Miasta itp.

- Dyrektor
- Pracownicy Działu
Terenowego

- Towarzystwo
Miłośników
Starego Sącza
- Szkoły
Podstawowa,
Muzyczna,
Gimnazjum
- MDK
- Urząd Gminy
Stary Sącz

- budżet biblioteki
- muzeum
- Stowarzyszenie
„Gniazdo”

- Promowanie działalności osób
niepełnosprawnych poprzez
współorganizowanie zajęć
teatralnych z dziećmi
dysfunkcyjnymi oraz młodzieżą
gimnazjalną

- Pracownik
Oddziału dla Dzieci

- Stowarzyszenie
„Gniazdo”
- Gimnazjum w
Starym Sączu

- prezentacja oraz promowanie
twórczości osób nie
zrzeszonych twórczo poprzez
organizowanie spotkań
promujących twórców
amatorów
- eksponowanie twórczości
plastycznej poprzez
organizowanie wystaw
artystycznych
- spotkania z bibliofilami

4x rok
2011/2014

- Program Operacyjny
Kapitał Ludzki;
środki unijne
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3. Zdrowy styl
życia

4. Promocje
twórczości
artystów
powiatu
nowosądeckiego

- kontynuacja warsztatów
kulinarnych z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu
gospodarstwa domowego tj
Thermomix, Zepter, Tapheware
- rozpoczęcie warsztatów
kulinarnych zorganizowanych
dla społeczeństwa wiejskiego
- kontynuacja spotkań z
autorami książek kulinarnych,
- spotkania z dietetykami
promującymi zdrową żywność
- rozpoczęcie spotkań
promujących autorów kulinarii,
spotkania z dietetykami
promującymi zdrową żywność
dla społeczności wiejskich
- kontynuacja organizowanych
spotkań z zrzeszonymi
twórcami regionalnymi powiatu
nowosądeckiego promującymi
ich twórczość

1x miesiąc
2011/2014

- przedstawicie
handlowi
Thermomix,
Zepter,
Tapheware

- budżet biblioteki
- sponsorzy
- Thermomix
- Tapheware

- Pracownicy
Czytelni oraz
Wypożyczalni

- autorzy

- budżet biblioteki
- sponsorzy m.in.
J. Horwath

- pracownicy Fili:
Barcice, Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

- autorzy

- budżet biblioteki
- sponsorzy m.in.
J. Horwath

- Pracownik
Wypożyczalni oraz
Filie: Barcice,
Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

- autorzy
- Szkoły średnie i
gimnazja

- budżet biblioteki

- Pracownicy
Czytelni oraz
Wypożyczalni

- pracownicy Filii:
Barcice, Gołkowice,
Moszczenica,
Przysietnica

- 4x rok
2011/2014
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3. WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKAMI TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZADANIE
1.
Międzynarodow
a Jesień
Literacka
Pogórza

2. Powiatowy
Dzień
Bibliotekarza

3.Konkurs J.P.

3.1 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych na szczeblu powiatowym
KRÓTKI OPIS
HARMONOGRAM KOORDYNATOR
PARTNERZY
ZADANIA
- Organizowanie warsztatów
- wrzesień 2010 do
- Dyrektor oraz
- dyrektor
literackich w 16 gminach
nadal
pracownicy
kapituły MJLP
powiatu nowosądeckiego
biblioteki w Starym
A. Grabowski
- spotkania autorskie z
Sączu
- dyrektorzy
pisarzami związanymi swoim
bibliotek powiatu
pochodzenie i językiem z
nowosądeckiego i
Polską
pracownicy filii:
- Zakończenie Dnia Sądeckiego
Barcice,
koncertem w wykonaniu
Gołkowice,
bardów poezji polskiej
Moszczenica,
„Ostatnia wieczerze w karczmie
Przysietnica.
przeznaczonej do rozbiórki”
połączonego spotkaniem z
wszystkimi autorami biorącymi
udział w Międzynarodowej
Jesieni Literackiej Pogórza
- Kontynuacja spotkań władz
- miesiąc maj 2010
- Dyrektor
- poszczególni
powiatowych i gminnych z
do nadal
- pracownicy działu
dyrektorzy
bibliotekarzami z terenu
terenowego
bibliotek
Powiatu Nowosądeckiego
(spotkania te odbywają się rok
rocznie w innej gminie dzięki
czemu poszczególne biblioteki
mają możliwość prezentowania
biblioteki oraz dorobku
kulturalnego gminy i
współpracy)
- wykład naukowy tematycznie
związany z biblioteką lub
promocją współczesnej
literatury
- wręczenie nagród
wyróżniającym się
bibliotekarzom w danym roku
- konkurs literacki dwu etapowy 1x rok
- pracownicy działu
- dyrektorzy

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
- budżety bibliotek
- budżet Starostwa
Powiatowego
- budżet PiMGBP

UWAGI O
PRZEBIEGU
RALIZACJI
ZADANIA

- budżet starostwa
powiatowego
- budżet
poszczególnych gmin

- budżet bibliotek
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II

1. Szkolenia

(gmina/powiat) różnych grup
2011 do: nadal
terenowego i
bibliotek
wiekowych upamiętniający
Oddziału dla Dzieci gminnych
postać Ojca Świętego, jego
powiatu
naukę i przesłanie do młodych
nowosądeckiego
3.2 Permanentne dokształcanie zawodowe bibliotekarzy
- Mistia Kraków – forum
- 1x miesiąc do
- Dyrektor
- FRDL
dyrektorów kontynuacje
nadal
- Pracownicy Działu Małopolski
szkoleń dotyczących prawa,
Terenowego
Instytut
organizacji i zarządzania
Samorządu
instytucjami kultury, promocje
Terytorialnego i
kultury
Administracji
- Szkolenia w programie
- wg potrzeb
- WPB Kraków
SOWA dla pracowników z
- Bibliotekarze z
terenu powiatu
terenu powiatu
- Szkolenia dla
- wg potrzeb
nowosądeckiego
nowozatrudnionych
pracowników
- kontynuacja szkoleń dla
2x rok do nadal
wszystkich bibliotek powiatu
nowosądeckiego z zakresu
nowoczesnych form pracy z
czytelnikiem, nowości
wydawniczych,
- wykłady z zakresu
4x rok do nadal
literaturoznawstwa
- szkolenia dla dyrektorów z
terenu powiatu dot. pracy
bibliotek, planów, sprawozdań,
analizy danych statystycznych,
prawa i zarządzania
instytucjami kultury
- udział pracowników biblioteki Wg ofert
w szkoleniach wojewódzkich i
ogólnopolskich

- budżet starostwa
- sponsorzy

- budżet powiatowy
- program PRB,
„Podaj dalej”,
szkolenia po 1000zł –
2011 rok.
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VI.

EWALUACJA PLANU ROZWOJU BIBILIOTEKI

Corocznie strategia oraz plan rozwoju bibliotek będą sprawdzane i aktualizowane
o nowe cele.
W celu sprawdzenia poziomu realizacji i aktualnych strategii powołano zespół
monitorujący realizację strategii w składzie:
 Marta Sowa – Dział Instrukcyjno-Metodyczny
 Ewelina Włodarz – Dział Instrukcyjno-Metodyczny
 Grażyna Leśniak – Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
 Jacek Lelek – Prezes Lokalnej Grupy Działania
W celu aktualizowania i wprowadzania nowych zadań w planie operacyjnym
powołano zespół w składzie:
 Monika Jackowiak-Nowak – Dział udostępniania, Wypożyczalnia
 Cecylia Tudaj – Czytelnia książek
 Jolanta Chruślicka – Oddział dla Dzieci i Młodzieży
 Danuta Kołbon – Filia Barcice
 Grażyna Warzecha – Filia Gołkowice
 Anna Majerska – Filia Moszczenica
 Wioletta Orłowska – Filia Przysietnica
Nad prawidłową realizacją i zmianami tak Strategii jak Planu Operacyjnego czuwać
będzie Dyrektor Biblioteki.
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