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1. WSTĘP. 

 
Strategia Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) jest dokumentem mającym wspomóc proces 

zarządzania instytucją Miasta Kołobrzeg.  

Kultura jest akceleratorem rozwoju w aglomeracjach miejskich. Bez rzetelnej pracy nad  
długofalową strategią promocji, uspołeczniania dorobku kultury, działań edukacyjnych oraz 
popularyzacji nie ma trwałych osiągnięć na tym polu.  Niniejsza strategia tworzona jest w momencie, 
w którym Kołobrzeg już posiada strategię promocji i rozwoju dzięki temu można wypracować 
koncepcje pozostające w ścisłym związku z planami promocji i rozwoju miasta.  

Pracując nad strategią promocji i rozwoju MBP zastosowane zostały  narzędzia z zakresu 

budowania marki, potencjału intelektualnego zespołu MBP i współpracowników, analizy SWOT 

lokalizacji MBP, a także z uwzględnieniem sezonowej obecności turystów w Kołobrzegu. Priorytetem 

jest stworzenie i wdrożenie założeń filozofii Hygge – nazwa pochodzi od duńskiego słowo oznaczające 

komfort, wygodę, przytulność, używane jako określenie osiągnięcia wewnętrznej równowagi, 

bezpieczeństwa i szczęścia, co jest zawarte w założeniach miasta Kołobrzeg: „Na co dzień jesteśmy 

zabiegani i ciężko nam odnaleźć work life balance. Szukamy odpowiedniego miejsca do regeneracji sił 

witalnych, które wprowadzi harmonię do naszego życia. Cenimy miejsca, które z jednej strony zbliżają 

nas do natury, gwarantują nam równowagę ciała i umysłu (…)”. W tej perspektywie biblioteka ma stać 

się modnym, miejscem spotkań, które nie schlebia gustom, ale jako instytucja miejska o dużym 

prestiżu – ma gusta kształtować. 

Przy współczesnej konkurencji o odbiorcę, narzuca się konieczność proaktywnej postawy MBP 

zarówno poprzez budowanie prestiżowej i mocnej marki do której mieszkańcy Kołobrzegu zechcą 

konkurować, także otwarcie nie tylko na grupę czytelników, ale również uczestników kultury. W tym 

celu należy podjąć zdecydowane działania. Ważnym elementem jest wsparcie dla partycypacji 

mieszkańców Kołobrzegu w kulturze i budowaniu kapitału społecznego współpracy i kooperacji na 

rzecz kultury i rozwoju czytelnictwa. Tworzenie takiej strategii wymaga odwagi, konsekwencji, 

podejmowania eksperymentalnych metod. Powstająca strategia jest planem na zamianę postrzegania 

w świadomości pojedynczego odbiorcy - biblioteki jako miejsca wypożyczania książek na korzyść 

biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, NGO’sów, środowiska twórczego miasta Kołobrzeg, itp. 

Szansą na tę zmianę jest stworzenie mocnego i wyraźnego komunikatu, że MBP jest miejscem 

wyjątkowym, twórczym, otwartym – stworzyć swego rodzaju modę na intelektualizm związany z 

biblioteką. Celem poniższej strategii jest znalezienie tych cech wyjątkowych, a także sposobów 

komunikowania o tym i upowszechniania zainteresowania czytelnictwem. 

Ten dokument strategiczny zakłada nowy i nowoczesny sposób myślenia o bibliotece, wyznacza jej cele 

oraz sposoby ich osiągania i jest oparty o krótkoterminową (1 rok) i średnioterminową (5 lat) wizję 

rozwoju, by jego realizację można było podzielić na mierzalne pod względem efektów etapy. 
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2. ŹRÓDŁA INFORMACJI/OCENA SYTUACJI 

 

Podczas prac nad strategią rozwoju i promocji zostały uwzględnione następujące dokumenty 

strategiczne:  

2.1. Materiały informacyjne rozwoju lokalnego - raport z analizy rozwoju gminy (ogólny wskaźnik 

rozwoju gminy). 

Analizie poddano potencjał społeczny Kołobrzegu w oparciu o dane miasta Kołobrzeg i innych gmin o 

podobnej funkcji i strukturze na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego. Pod uwagę zostały wzięte 

parametry takie jak:  

Wskaźnik rozwoju miasta w wymiarze społecznym, aktywność obywatelską, poziom zaufania 

społecznego i partycypacji, liczby uczestników wydarzeń kultury na 1.000 mieszkańców. 

Wskaźnik rozwoju aktywności lokalnej Kołobrzegu – Wymiar społeczny, gdzie aktywność obywatelska 

mieszkańców - wskazuje na poziom zaufania społecznego i partycypacji;  

Na tle gmin o podobnych parametrach Kołobrzeg ma niską ilość organizacji społecznych 

przypadających na 1.000 mieszkanców - sytuacja nie jest satysfakcjonująca na tle krajów Europy 

Zachodniej, szczególnie, że na wskutek pandemii Covid -19 można spodziewać się radykalnego spadku 

aktywności społecznej. 
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Na tle gmin o podobnych parametrach Kołobrzeg ma wysoką ilość nowopowstałych organizacji 

społecznych przypadających na 10.000 mieszkańców, co wskazuje na większą aktywność społeczną 

mieszkańców, jednak i w tych obszarach można spodziewać się stagnacji lub/i regresu. 
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W zakresie uczestnictwa w wydarzeniach kultury Kołobrzeg wyprzedza gminy o podobnych 

parametrach. Na skutek pandemii Covid -19 można spodziewać się radykalnego spadku aktywności, 

ponieważ będzie trudno zmienić powstałe w czasie pandemii zwyczaje dotyczące czasu wolnego, 

jednak nie ma na ten temat precyzyjnych danych. Nie ma także przewidywań jak wydarzenia z roku 

2020 i 2021 wpłyną na aktywność społeczną mieszkańców.  

 
2.2 Strategia Promocji Miasta Kołobrzeg – wskazanie priorytetowej grupy docelowej działań. 
 

„Kołobrzeg - uzdrowisko nadmorskie – miasto kultury” w odniesieniu do trzech podstawowych 

obszarów kompetencji:  

Turystyka: wspieranie funkcji uzdrowiskowej, wzmacnianie roli Kołobrzegu jako centrum 

kulturowego, rozwój bazy rekreacyjnej. 

Mieszkańcy: rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, wzmacnianie społeczeństwa 

obywatelskiego i kształtowanie tożsamości lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

rozwój uczestnictwa w kulturze. 

Przedsiębiorczość: rozwój sektora przedsiębiorstw, w tym w szczególności małych i średnich  firm, 

rozwój innowacyjnych i kreatywnych działalności gospodarczych, kreowanie marki KOŁOBRZEG. 

 

2.3 Audyt MBP / Analiza SWOT.  

W strukturze MBP są następujące placówki: 

a) Miejska Biblioteka Publiczna ul. Frankowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg (MBP). 
b) Biblioteka ul. Brzozowa 9a: 
- Wypożyczalnia beletrystyki (WB), 
- Biblioteka dziecięca (BD), 
- Biblioteka młodzieżowa (BM). 
c) Filia Nr 1 ul. Czarnieckiego 5F/I (Filia 1). 
d) Filia Nr 2 ul. Arciszewskiego 4a/2 (Filia 2). 
e) Punkty biblioteczne: 
- Zespół szkół - ul. Lwowska 7, Podczele – nie dotyczy, 
- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9 – nie dotyczy. 
f) Punkty sezonowe: 
- Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa”, 
- Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Uniwersytetu A. Mickiewicza, 
- Hotel Ikar – Centrum, 
- Sanatorium Lech. 

 

Niezbędnym źródłem informacji uwzględnionym w procesie analizy wstępnej był audyt 

przeprowadzony w dniach 20-23.12.2020 oraz przeprowadzona analiza SWOT dla każdej z lokalizacji 

MBP, uzupełnieniem były rozmowy z zespołem MBP,  a także kierownictwem. 

W ramach audytu odwiedzono: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Frankowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg, 

Biblioteka ul. Brzozowa 9a - Wypożyczalnia beletrystyki (WB), Biblioteka dziecięca, Biblioteka 

młodzieżowa, Filia Nr 1 ul.Czarnieckiego 5F/I, Filia Nr 2 ul. Arciszewskiego 4a/2. 
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Podczas audytu ocenie zostały poddane bezpośrednie otoczenie bibliotek i idąca za tym szanse  

i ryzyka, pomieszczenia bibliotek, sposób ekspozycji dostępnej oferty, obsługa,  procedura obsługi, 

proaktywność pracowników, wygląd biblioteki. 

 

2.3.1 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Frankowskiego 3, Kołobrzeg. 

 

(Strong) Mocne 
- Wyremontowany, elegancki budynek. 
- Sala widowiskowa, sala komputerowa, 

ogród zimowy. 
- Piękna lokalizacja przy deptaku i rzece 

Parsęcie. 
- Wydzielona przestrzeń „ogrodu” 

biblioteki. 
- Rozwinięta infrastruktura biblioteki. 
- Ciekawy, aktualny i dopasowany dla 

odbiorcy księgozbiór. 
- Profesjonalna kadra dla obsługi 

biblioteki. 
- Wypracowane i wdrożone procedury 

obsługi biblioteki. 
- Bogata baza audiobooków, CD, mp3, 

DVD. 
- Dostępne katalogi online i możliwość 

zamawiania książek przez Internet. 
- Bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
- Aktywny profil na Facebook. 

 
 

(Weaknesses) Słabe 
- Mała rozpoznawalność marki. 
- Mała otwartość obsługi na interakcje. 
- Różnice zdań zespołu na temat roli 

MBP, mała otwartość na zmianę. 
- Czytelnicy aktywni głównie powyżej 60 

r.ż. 
- Brak otwartości na wydarzenia w 

przestrzeni bibliotecznej. 
- Skromny budżet na działanie. 
- Słaba obecność w mediach. 
- Brak bazy danych do newslettera i brak 

procedury na wyrażenie zgody podczas 
zapisu do biblioteki. 

(Opportunities) Szanse 
- Stworzenie miejsca spotkań w 

Kołobrzegu / Trzecie miejsce. 
- Wydzielenie przestrzeni do spędzania 

czasu dla mieszkańców, angażowanie 
ich w aranżację wnętrza. 

- Udostępnianie miejsca na spotkania 
inicjatyw lokalnych. 

- Budowanie partycypacji społecznej 
wokół MBP, poprzez współtworzenie 
wydarzeń, ale także współtworzenie 
nowej przestrzeni biblioteki. 

- Komercjalizacja MBP poprzez wynajem 
powierzchni na kawiarnię i/lub 
coworking, księgarnię. 

- Zbudowanie wizerunku nowego, 
atrakcyjnego dla mieszkańców miejsca 
– MBP jako lider pozytywnych zmian. 

(Threats) Zagrożenia 
- Przedłużenie pandemii. 
- Brak zainteresowania zbiorami 

biblioteki. 
- Konflikty w zespole. 
- Brak budżetu na rozwój. 
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2.3.2 Biblioteka, ul. Brzozowa 9a - Wypożyczalnia beletrystyki (WB), Biblioteka dziecięca (BD), 

Biblioteka młodzieżowa (BM), Kołobrzeg. 

 

(Strong) Mocne 
- Proaktywna obsługa, otwarta na 

rozmowę o zbiorach, chętna do 
dyskusji.  

- Rozwinięta infrastruktura biblioteki. 
- W WB ładny hol na miejsca spotkań. 
- Ciekawy, aktualny i dopasowany dla 

odbiorcy księgozbiór. 
- Profesjonalna kadra dla obsługi 

biblioteki. 
- Wypracowane i wdrożone procedury 

obsługi biblioteki. 
- Bogata baza audiobooków, CD, mp3, 

DVD. 
- Dostępne katalogi on line i możliwość 

zamawiania książek przez Internet. 
 
 

(Weaknesses) Słabe 
- Mała rozpoznawalność wspólnej marki 

MBP. 
- Brak wspólnej identyfikacji z MBP. 
- Skromny budżet na działanie. 
- Słaba obecność w mediach. 
- Nietrakcyjne i niezagospodarowane 

trawniki przy bibliotece (własność 
spółdzielni mieszkaniowej). 

- Brak przytulności (Hygge). 
- Brak informacji o bibliotece 

młodzieżowej. 

(Opportunities) Szanse 
- Stworzenie miejsca spotkań w 

Kołobrzegu. 
- Wydzielenie przestrzeni do spędzania 

czasu dla mieszkańców, angażowanie 
ich w aranżację wnętrza w holu. 

- Udostępnianie miejsca na spotkania 
inicjatyw lokalnych. 

- Budowanie partycypacji społecznej 
wokół MBP, poprzez współtworzenie 
wydarzeń, ale także współtworzenie 
nowej przestrzeni biblioteki. 

- Zbudowanie wizerunku nowego, 
atrakcyjnego dla mieszkańców miejsca 
– MBP jako lider pozytywnych, 
partycypacyjnych zmian. 

 

(Threats) Zagrożenia 
- Przedłużenie pandemii. 
- Brak zainteresowania zbiorami 

biblioteki. 
- Konflikty w zespole. 
- Brak budżetu na realizację. 
- Brak chęci współpracy MOPS i 

spółdzielni w zakresie zmian. 

 

2.3.3 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, ul. Czarnieckiego 5F/I, Kołobrzeg. 

(Strong) Mocne 
- Wypracowane i wdrożone procedury 

obsługi biblioteki. 
- Lokalizacja na dużym osiedlu w 

bezpośrednim sąsiedztwie boiska 
sportowego. 

- Różnorodny księgozbiór. 
 

(Weaknesses) Słabe 
- Brak aktualizacji księgozbioru/selekcja. 
- Mała rozpoznawalność marki/miejsca. 
- Mała otwartość obsługi na interakcje. 
- Fatalne wejście do biblioteki. 
- Słaba ekspozycja dostępnych zbiorów. 
- Czytelnicy aktywni głównie pow. 60 r.ż. 
- Brak otwartości na wydarzenia w 

przestrzeni bibliotecznej. 
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-  

(Opportunities) Szanse 
- Biblioteka w budowie i szansa na 

zmianę procesu obsługi i wizerunku. 
- Wydzielenie przestrzeni do spędzania 

czasu dla mieszkańców, angażowanie 
ich w działania MBP. 

- Budowanie partycypacji społecznej 
wokół MBP, poprzez współtworzenie 
wydarzeń, ale także współtworzenie 
nowej przestrzeni biblioteki. 

- Współpraca ze świetlicą MOPS w 
zakresie wspólnego programu. 

- Zbudowanie wizerunku nowego, 
atrakcyjnego dla mieszkańców miejsca 
– MBP jako lider pozytywnych zmian. 

- Wyjście na zewnątrz w sezonie letnim. 
- Zagospodarowanie holu (Hygge). 

 
 

(Threats) Zagrożenia 
- Przedłużenie pandemii. 
- Brak zainteresowania zbiorami 

biblioteki. 
- Opór w zakresie wprowadzania zmian. 
- Brak budżetu na realizację zmian. 

 

2.3.4 Filia Nr 2, ul. Arciszewskiego 4a/2, Kołobrzeg. 

 

(Strong) Mocne 
- Dobra lokalizacja do działań 

plenerowych. 
- Bliskość ośrodków wypoczynkowych i 

poczty. 
- Ciekawy, aktualny i dopasowany dla 

odbiorcy księgozbiór. 
- Profesjonalna kadra dla obsługi 

biblioteki.  
- Wypracowane i wdrożone procedury 

obsługi biblioteki. 

(Weaknesses) Słabe 
- Mała rozpoznawalność marki MBP. 
- Słaba ekspozycja księgozbioru. 
- Średnia otwartość obsługi na interakcje. 
- Brak widoczności biblioteki od strony 

ciągów komunikacyjnych ze względu na 
rosnące rododendrony. 

 

(Opportunities) Szanse 
- Stworzenie „plenerowej biblioteki” w 

parku z łatwym dostępem do 
podstawowego księgozbioru. 

- Włączenie we współpracę ośrodków 
wypoczynkowych w okolicy, a także 
możliwość pozostawiania książek po 
wyjeździe. 

- Tworzenie wydarzeń atrakcyjnych dla 
dzieci i młodzieży w sezonie 
letnim/animacja. 

- Angażowanie wolontariuszy w działania 
w sezonie letnim. 

(Threats) Zagrożenia 
- Przedłużenie pandemii. 
- Brak zainteresowania zbiorami 

biblioteki. 
- Brak budżetu na realizację. 
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2.4 Roczny raport wypożyczeń MBP za lata 2019-2020/ Statystyki.  
 

W analizie danych raportu wyraźnie widać, że spadek czytelnictwa względem roku 2019 (ale też 2018) 

wynosi 28%, a spadek nowych zapisów do biblioteki 31,2 %. Jeśli chodzi o wypożyczenia na miejscu to 

zainteresowanie czytelnią spadło aż o 80%. Sytuacja taka jest spowodowana obostrzeniami związanymi 

z pandemią Covid-19, ale może ona niestety na stałe zmienić zwyczaje mieszkańców Kołobrzegu i ten 

spadek będzie trudny do odwrócenia w latach następnych. W związku z tym konieczne jest podjęcie 

zdecydowanych działań promocyjnych, informacyjnych a także wyjście do mieszkańców miasta i 

turystów z ofertą czytelniczą i kulturalną. W związku z tym istnieje konieczność organizacji 

ekskluzywnych wydarzeń, organizowanie wydarzeń z zastosowaniem reguły niedostępności, tworzenie 

bazy danych dla newslettera, szerokiej komunikacji medialnej i innych proaktywnych działań. 
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2.5 Badanie opinii o MBP w Internecie. 
 
W tym badaniu, gdzie średnia ocen dla MBP to 3,7 w skali do 5.0, głównie ocenę obniża zarzut słabej 
obsługi, ocena dla Wypożyczalni beletrystyki 4,6 w skali 5.0 - ocena wysoka wynika z pozytywnych 
opinii na temat miłej obsługi. 
Dane: 
Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2019. 
Sprawozdanie z pracy Działu Udostępniania zbiorów i Informacji za rok 2019. 
Plan Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2020. 
 
2.6 Analiza pod kątem informacji o MBP w dostępnych materiałach informacyjnych miasta. 

Zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dot. promocji miasta od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 

r. pozwoliło na zorientowanie się, że brak jest informacji o MBP. Informacje promocyjne nie wskazują 

także na zaangażowanie MBP w kooperacje instytucji na terenie miasta. 

 
3. KROKI MILOWE KONSTRUOWANIA PROJEKTU. 
 

3.1 AUDYT WSTĘPNY/ ANALIZA SYTACJI OBECNEJ. 

3.2 IDENTYFIKACJA WYZWAŃ I PROJEKTOWANIE INICJATYW STRATEGICZNYCH. 

3.3 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ RE;BRANDING, CLAIM, SPOSÓB SPÓJNEJ EKSPOZYCJI ORAZ 
OZNACZEŃ BIBLIOTEKI.  
 

3.4 PLAN DZIAŁANIA: WYZNACZENIE CELÓW, OCENA STANU BIEŻĄCEGO, MOŻLIWOŚCI REALIZACJI, 
PLANY DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM (G.R.O.W). 
 

3.5 WIZJA ROZWOJU/STRATEGIA PERSPEKTYWA 1 ROK/ 5 LAT  
(WE WSPÓŁPRACY Z POWOŁANYM ZESPOŁEM). 
  

3.6 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM / PROPOZYCJE LIDERÓW ZMIAN I PROPOZYCJE WYZWAŃ. 
 

3.7 WYPRACOWANIE KALENDARZA AKTYWNOŚCI BIBLIOTEKI I WYDARZEŃ. 
 

3.8  PLAN KOMERCJALIZACJI DZIAŁAŃ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
(WYNAJEM / KSIĘGARNIA). 
 

3.9 POMIARY I RAPORT ZMIAN / METODYKA. 
 

3.10 WDROŻENIE STRATEGII. 

 

Zwieńczeniem tego etapu i całego projektu tworzenia strategii jest szczegółowa prezentacja strategii 

pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację, szkolenie, informowanie, utrwalania, 

weryfikowanie, motywowanie., wsparcie realizacji. Kalendarz wydarzeń MBP. 

3.11 WERYFIKACJA STRATEGII. 

Realizacja zadań i wsparcie realizacji. 

Monitorowanie zmian, zbieranie opinii, wniosków. 
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4. MISJA I WIZJA MBP 

Każde miejsce posiada swój unikalny klimat, który tworzy samo miejsce, otoczenie, atmosfera,  

a także ludzie, którzy w tym miejscu przebywają. Na siłę przyciągania największy wpływ ma 

zaspokojenie potrzeb indywidualnych odbiorcy. W przypadku będą to mieszkańcy Kołobrzegu,  

ale także turyści w sezonie letnim. 

Inna jest motywacja osób, które spędzają czas na głośnych imprezach (splendor, uznanie, lans), a inna 

osób zainteresowana czytelnictwem (odpoczynek, kontemplacja, wyciszenie). Dla strategii 

promocyjnej wizerunek miejsca jest kluczową sprawą w procesie decyzyjnym i korzyściami pożądanymi 

przez niego. 

Dlatego MBP kieruje swoje aktywności głównie do mieszkańców miasta, „do sąsiadów”,  

do aktywistów społecznych, do przedstawicieli Trzeciego Sektora. MBP jako miejsce spotkań  

i integracji lokalnego środowiska wokół wydarzeń kultury. 

Biblioteka jest miejscem docelowym, to znaczy, że nie dociera się do niego przy okazji, ale świadomie 

podejmuje decyzje o odwiedzeniu miejsca.  Dlatego komunikat spodziewanych korzyści musi być 

wystarczająco mocny. 

Po pierwsze miejsce spotkań mieszkańców miasta, liderów społecznych, NGO;s stowarzyszeń 

nieformalnych czy „zajawkowiczów” w obszarze kultury, a także biznesu lokalnego – zaspakajanie 

potrzeb społecznych, kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych. 

Po drugie całoroczna, przytulna przestrzeń do spędzania czasu dla mieszkańców Kołobrzegu. 

Po trzecie partycypacja społeczna w kreowaniu programu aktywności biblioteki poprzez programy i 

projektowane inicjatywy. 

Po czwarte nowa aranżacja wnętrz biblioteki (przytulnej przestrzeni – hygge) dostępnej przez cały rok 

dla mieszkańców Kołobrzegu. 

Po piąte proaktywna postawa obsługi biblioteki w zakresie spotkań z „uczestnikami kultury”. 

Po szóste rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych MBP poprzez kontakty z przedsiębiorcami, 

tworzenie oferty komercyjnych wynajmów i współpracy z biznesem. 

Wymienione elementy wizji i misji są ze sobą silnie powiązane. Połączenie ich w spójnym komunikacie 

i działaniach wskaże wyraźnie kierunek i zainteresuje mieszkańców Kołobrzegu.  

 

5. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU MBP - STRATEGIA – 5 X Z 

 

5. 1 „Z” ZBUDOWANIE MARKI MBP – zwiększenie rozpoznawalności, zmiana postrzegania MBP jako 

miejsca wypożyczania książek na miejsce spotkań ludzi zaangażowanych społecznie, aktywnych na polu 

kultury, kojarzące się jako otwarte miejsce dyskusji, komfortowe, wygodne, przytulne, gdzie można 

usiąść, wyciszyć, napić kawy, porozmawiać z bibliotekarzem/doradcą o tym co nowe  

w literaturze, o preferencjach, wymienić się doświadczeniami, modne miejsce, żeby „bywać”. 

Regularne relacje z mediami, ułożenie procesu informowania o wydarzeniach, które zbiorą odbiorców 

wydarzeń. Proaktywne działania marketingowe.  
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Tworząc strategię promocji MBP świadomie wykorzysywane są narzędzia związane z tworzeniem 
marki. W związku z tym zakres strategii promocji będzie wzbogacony o działania komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz budowania nowej tożsamości biblioteki, jako miejsca otwartego.  

W świetle stosowanych w praktyce marketingowej praw zarządzania marką wyznaczono założenia 

metodologiczne, które wynikały z analizy wyników audytu gdzie do wyróżnienia się użyte zostaną 

fundamentalne atrybuty w postaci: całorocznej infrastruktury biblioteki, profesjonalnych i pełnych 

zbiorów, wykwalifikowanego zespołu MBP.  

 

5.1.1 Wdrożenie spójnego sposobu ekspozycji zbiorów i czasopism - standaryzacje ekspozycji. 

 

Każdy oddział biblioteki promuje zbiory w najbardziej zauważalnym miejscu, najlepiej w pobliżu 

stanowisk obsługi najlepiej na prawo od wejścia (docelowe usytuowanie zostanie ustalone wg 

możliwości danego oddziału). Promocja – ekspozycja zbiorów odbywa się przynajmniej dwutorowo  

jako: 

1. Nowości: 

 Prezentowane są na regale w dwojaki sposób - ustawienie książek i audiobooków tradycyjnie -

grzbietami do czytelnika oraz w miarę możliwości frontem - pokazując całe okładki (jak na 

załączonej fotografii). Jeśli dysponujemy miejscem pokazujemy wszystkie nowości przodem.   

 

   
 Miejsca promocji zbiorów są wyraźnie oznaczone napisami NOWOŚCI. 

 Promujemy nowości nie starsze niż 3-6 miesięcy. W najbardziej widocznym miejscu chwalimy 

się książkami szczególnie polecanymi – pokazujemy okładki - (wyjątkowo ciekawe, nagłaśniane 

medialnie, na topie, promowane w Empiku) 

 Książki fachowe, czyli np. przewodnik turystyczny, podręcznik do nauki typu rehabilitacja, 

choroby wewnętrzne, rachunkowość - nie trafiają na półkę z nowościami – włączane są od razu 

do działów wg swoich sygnatur. 

 Promujemy równocześnie książki drukowane i audiobooki (w zależności od zasobów danego 

oddziału). 

2. Biblioteka poleca:   

 Ekspozycja na regale - dotyczy ciekawych zbiorów bez względu na datę wydania. Miejsce 

promocji zbiorów jest wyraźnie oznaczone napisami BIBLIOTEKA POLECA. 

 Wszystkie książki i audiobooki są ustawione przodem – pokazujemy okładki. 

 Promocja dotyczy książek i audiobooków rekomendowanych przez bibliotekarzy.  Z założenia 

powinny być to pozycje przeczytane, w znacznym stopniu poznane z autopsji. Każdy 

bibliotekarz ma jakieś swoje osobiste upodobania (np. książki i audiobooki obyczajowe, 
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sensacyjne, fantastyka, podróżnicze, biograficzne, czytał lub wie co czytają jego dzieci). Chodzi 

o to, by swoim doświadczeniem i wiedzą dzielić się z innymi  i tworzyć  bazę  pozycji 

interesujących, ponadczasowych. Pomoże to w bieżącej pracy a w przyszłości pozwoli na 

przypomnienie pozycji już  trochę zapomnianych, ale wartościowych. 

 Baza takich książek jest tworzona na wirtualnych półkach w systemie KOHA (szczegóły 

tworzenia bazy w odrębnym szkoleniu). 

 W placówkach gdzie będą takie możliwości (szczególnie Filia nr 1) promowanie zbiorów 

odbywa się także w obrębie ważniejszych działów. Np. na regale w dziale fantastyki jedna z półek 

(na wysokości wzroku czytelnika) zostaje przeznaczona na ekspozycję polecanych książek z fantastyki; w 

kryminałach – na polecane kryminały. Książki są ustawione przodem – pokazujemy okładki. 

 
Inne zbiory: 

Audiobooki – promocja jak wyżej. 

Czasopisma:  

 Czasopisma ustawione w widocznym miejscu (może być przy nowościach, stanowisku obsługi 

lub przestrzeni wspólnej/ miejscu spotkań). 

 W czytelni zalecamy rekomendację ciekawych artykułów (informacja w ustalonym, stałym 

miejscu). 

Ustalenie spójnego nowego komunikatu wizualnego, wyznaczenie procedur gdzie i w jaki sposób je 
stosować do wydarzeń, dla prasy w informacjach do mieszkańców – papier firmowy, strona www, 
koperty, stopka maila, ect. 

 

5.1.2 Standaryzacja i lifting wnętrz w filiach - sugestia modernizacji. 

 
Naturalne materiały – Biblioteka poważnie traktuje kwestie ekologii i środowiska, dlatego stosuje we 

wnętrzach naturalne materiały takie jak drewno, ceramika, naturalne tkaniny (welur, aksamit, bawełna 

muślin, lokalne ozdoby i dekoracje, wygodne fotele. Biblioteka nie boi się wykorzystania starych 

sprzętów, które mają swoją historię, wręcz przeciwnie zaprasza do zbiórki mebli i na warsztaty 

renowacji mebli mieszkańców i czytelników. Tworzymy wspólną przestrzeń. Do tego poduszki (w 

różnych rozmiarach, letnie i zimowe) oraz koce (klasyczne wełniane, w kratę lub dziane).  

Kolejny niezbędny element to dywany. Ważne, by w bibliotece znalazły się przytulne zakątki przy oknie 

(szeroki parapet z miękką podstawą i pękiem poduszek, fotel z lampą). Tutaj możesz zawinąć się w koc 

i usiąść lub nawet położyć się z książką. Kominki zapachowe, kominek lub wszystkie jego nowoczesne 

odmiany (sztuczne kominki), podkreślony jeszcze dodatkowo przez dekoracje – jasne liście, stożki, 

świeczniki, gałązki. Tę część zmiany we wnętrzu trzeba przemyśleć i naszkicować na etapie 

projektowania. Kwiaty doniczkowe, warsztaty „Szumi las”. 
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Jasne kolory, dużo światła – Stosowanie jasnych kolorów, we wszystkich odcieniach zimnej gamy - 
szarość jako główny kolor i jasny błękit jako kolor akcentu.  
Dużo światła – lampy i świece – oświetlić wszystkie kąty w pomieszczeniu biblioteki. Oprócz 
centralnych żyrandoli, do doświetlenia używane są małe lampy, lampy podłogowe przy fotelach  
i świeczniki, girlandy świetlne, świece. 
Meble, które sprzyjają spotkaniom - duży stół z krzesłami, fotel z poduszkami, stolik kawowy i lampa 

jest dokładnie tym, czego potrzeba w nowej bibliotece, aby usiąść w przyjaznym towarzystwie.  

W nowej bibliotece wnętrze ma zapewnić przytulną atmosferę wszystkim uczestnikom, czytelnikom, 

mieszkańcom miasta Kołobrzeg. Dla każdego dostępna kawa i herbata, obok skarbonka na opłaty za 

napoje. 

Przy MBP kawiarnia – kołobrzeskie miejsce spotkań. 
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Rozważyć też można pomysł domu tymczasowego dla kotów lub adopcję zwierzaka na stałe. 

 

5.1.3 Sezonowe działania na zewnątrz - sugestia realizacji. 

Zamówienie i wykonanie leżaków, puf, zgodnych z SIW MBP oraz mobilnych regałów do ekspozycji 

zbiorów. 

 

   

  

Propozycja dla filii „Ogrody”. 

Lokalizacja: 

Filia biblioteki, świetlicy, drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą.  
Inwestycję zaprojektowano na terenie obejmującym część działki nr 116 i 120. Na terenie tym 
planowana jest budowa budynku filii biblioteki ze świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą obejmującą utworzenie chodników i drogi dojazdowej.  

Lokalizacja: dz. nr ewid. 116,120, obręb 14, miasto Kołobrzeg. MAATProject Sp z o.o. ul. 
Smardzewska 22/4 60-161 Poznań          
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ANKIETA PRZEPROWADZONA W DNIACH 24.03 – 08.04.2021 PRZY WSPÓŁPRACY Z „OSIEDLE OGRODY 
KOŁOBRZEG” GRUPA NA FACEBOOKU. Odpowiedziało na nią 55 osób. 

W związku z rozpoczynającą się budową Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) oraz świetlicy na osiedlu 
uprzejmie proszę o sugestie jakie są Państwa oczekiwania dotyczące prowadzonych w nowym miejscu 
działań dla mieszkańców Osiedla Ogrody: 

1) Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy osiedla Ogrody w zakresie działań kulturalnych? 

2) Czy nowa MBP powinna być miejscem spotkań mieszkańców i młodzieży? 

3) Czy w budynku powinna znaleźć się kawiarnia dla okolicznych mieszkańców? 

4) Czy przy bibliotece powinien być parking czy raczej teren integracyjny? 

5) Jak informować mieszkańców o wydarzeniach organizowanych w MBP? 

Ogólne wnioski i sugestie:  

Otworzyć bibliotekę na ludzi i dla ludzi. Stworzyć miejsce spotkań w postaci kawiarni, biblioteka 
bardziej widzialna, dostępna, kulturotwórcza, opiniotwórcza, miejsce dla mieszkańców miasta. 
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5.2. „Z” ZMIANA sposobu myślenia o czytelnikach na korzyść uczestników kultury i tym samym 

zwiększenie zasięgów działań MBP. Budowanie networkingu, synergii miejskich aktywności twórczych 

i społecznych, stworzenie przestrzeni coworkingowej, kawiarnia – najlepiej mocnej marki, zwiększenie 

przestrzeni dla kołobrzeskiej kultury. Kulturotwórcza funkcja biblioteki, otwartość na rozmowy, 

sugestie czytelnicze, propozycje, eventy, koncerty, spotkania literackie. Zmiana powinna dotyczyć 

większej chęci odwiedzania biblioteki prywatnie, a także w sposób zorganizowany np. lekcje 

biblioteczne i współpraca ze szkołami.  

5.3. „Z” ZWIĘKSZENIE mechanizmów partycypacji, kapitału społecznego wokół działań MBP, poprzez 

angażowanie mieszkańców w całoroczne działanie wspólne, sąsiedzi sąsiadom, wsparcie dla inicjatyw 

pro-kobiecych, pro-ekologicznych. Networking NGO’s wokół biblioteki poprzez organizowanie szkoleń 

bezpłatnych. Organizacja i koordynacja programu partycypacji mieszkańców, pozycjonowanie marki 

MBP jako miejsce dla mieszkańców miasta. 

Budowanie bazy danych kontaktów mailowych (poprzez wyrażenie zgody na newsletter i inne formy 
kontaktu) osób zainteresowanych wydarzeniami uczestników, ale przede wszystkim organizowanie 
szkoleń bezpłatnych z pozyskiwania funduszy, dotacji, sponsorów dla NGO’s z Kołobrzegu co będzie 
budowało networking wokół MBP, ale także budowało bazę danych. 

Komercjalizacja działań biblioteki poprzez: oddanie w ajencję terenu przed MBP / stworzenie 
kawiarenki stworzenie przestrzeni covorkingowej dla mieszkańców Kołobrzegu, organizowanie 
płatnych szkoleń z zakresu współpracy kultura & business, pozyskiwanie dotacji, organizowanie 
płatnych wydarzeń kultury, uruchomienie usługi prezent na zamówienie + wysyłka, księgarnia w 
kawiarni. Przygotowanie przestrzeni dla dzieci np. na organizowanie urodzin czy animacji dla dzieci. 

Znalezienie sponsorów i partnerów biznesowych – szczególnie w sezonie letnim (uzdrowiska, domy 

wczasowe, spa, linia kosmetyków, kawiarnie, restauracje) 

Pozyskiwanie środków dotacyjnych w województwie Zachodniopomorskim, w programach 

ogólnopolskich, a także europejskich. 
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5.4 „Z” ZWIĘKSZENIE ilości wypożyczeń, a także ilości nowych czytelników o 20 % w porównaniu z 

rokiem 2020, czyli założenie powrotu do poziomu czytelnictwa sprzed roku 2020. 

Wywieranie nacisku, żeby osoby biorące udział w wydarzeniach były aktywnymi czytelnikami. Jeśli nie 
są to prośba o zapisanie się do MBP. 

Ekspozycja części zbiorów tematycznie związanych z wydarzeniami w MBP, oraz wyjście na zewnątrz 

biblioteki z możliwością zapisów dla nowych czytelników i wypożyczeni. Zwiększenie liczby aktywnych 

czytelników. 

Wyrażenie zgody na wysyłanie newsletterów do czytelników o wydarzeniach i o nowościach. 

Stworzenie „biblioteki plenerowej” oraz stworzenie listy książek dla początkujących czytelników  

z podziałem na kategorie wiekowe „must have” plażowe dla turystów.  

Zbudowanie wolontariatu na bazie praktyk studenckich ze szkół pedagogicznych, bibliotekoznawstwa, 

bibliotekarstwa, animacji kultury. 

Stworzenie przemyślanej „ściągi” on line i papierowej z sugestiami czytelniczymi z podziałem na 

kategorie czytelnicze i grupy wiekowe (najlepiej aplikacja dla zaznaczania przeczytanych „must have”). 

Stworzyć i wdrożyć „program lojalnościowy” dla aktywnych czytelników - zbieranie punktów w aplikacji 

lub/i na karcie czytelnika. Oficjalne wręczenie wyróżnień dla najbardziej aktywnych. 

Nawiązanie współpracy z sektorem HoReCa w Kołobrzegu. 

 

5.5. „Z” ZAANGAŻOWANIE zespołu MBP w obrębie działań MBP, poprawa jakości usług, pobudzenie 

do rozwoju, działania kulturotwórczego.  

Określenie idei przewodniej i definicji nowej biblioteki we współpracy z pracownikami, zarówno  
w zakresie wystroju wnętrza jak i kontaktu z czytelnikiem/odbiorcą. Założenie, że działania 
podejmowane w czasie pracy mogą stymulować rozwój pracowników, budować ich zaangażowanie,  
a także opierać się o ich prywatne pasje. 

Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i samorozwoju, pozyskiwanie środków na 
szkolenia, a także relacje z innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą. 

Zmiana postaw zespołu MBP z pracownika na „ambasadora” biblioteki, który swoim zaangażowaniem, 

wiedzą specjalistyczną buduje prestiż miejsca, bez budowania dystansu, lecz tworzenie interakcji 

między bibliotekarzami a mieszkańcami na pograniczu kontaktów towarzyskich. 

Wdrożenie systemu zamiany na miejscu pracy polegające na rotacyjnej pracy w oddziałach i filii. 

Sporządzenie raportu mocnych i stron miejsca i wyzwań. Integracja zespołu, prezentacja planów 

działań i promocji i sposobów ich realizacji w bibliotece. 

Podział obowiązków i wyznaczenie liderów (właścicieli) projektów zgodnie z ich pasjami  

i zainteresowaniami: 

5.5.1 KOŁOBRZESKIE HERSTORIE – CYKL SPOTKAŃ. 

Głównym celem działań jest zwiększanie świadomości na temat działań równościowych i społecznych 

realizowanych przez kołobrzeżanki, a także promowanie idei zaangażowania zawodowego  

i społecznego poprzez działania kobiet oraz na rzecz kobiet. Celem jest także eksponowanie  
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i docenianie kołobrzeżanek zaangażowanych w rozwój miasta, zachęcanie innych kobiet do aktywności 

w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym.  

5.5.2 FILOZOFIA OFF. 

Nieoczywiste spotkania z filozofią, które wprowadzają w świat historii filozofii – jak przemyślenia 

filozofów wpływały na całą ludzkość? Jakby wyglądały nauki kościoła bez Arystotelesa? Czy moralność 

istnieje niezależnie od religii? Jakby wyglądała polityka bez filozofów rewolucjonistów? Jakby rozwinęły 

się dzisiejsze nauki, gdyba stulecia temu nie zadawano pytań? 

Jakby wyglądały dzisiejsze nauki ścisłe, gdyby Pitagoras nie założył swojej szkoły? Czy rzeczywiście 

wszyscy ludzie kiedyś myśleli, że Ziemia jest płaska? I czy to naprawdę Kopernik jako pierwszy uznał, 

że Ziemia krąży wokół Słońca? Kim, w końcu, stalibyśmy się my wszyscy i jaki byłby świat, gdyby 

rozważania filozoficzne nie rozbudziły w ludziach chęci do zdobywania wiedzy i rozwoju? 

Warto umieć słuchać i potrafić samodzielnie wyciągać wnioski! 

5.5.3 Re:kultywacja. 

Kołobrzeg prezentuje się jako miejsce zrównoważone, przyjazne dla mieszkańców i turystów, 

zachowuje balans między środowiskiem życia człowieka, a środowiskiem naturalnym.  

Jako jeden z ważnych elementów wymienia miejsca, które z jednej strony zbliżają do natury, 

gwarantują nam równowagę ciała i umysłu, a z drugiej zapewnią aktywny wypoczynek. Kładzie także 

nacisk na przyszłość i rozwój w kontekście otaczającego nas świata, natury i jej wpływu na życie 

człowieka – na bezsprzeczną wartość, jaką niesie ze sobą życie człowieka w symbiozie ze środowiskiem 

naturalnym. docenianych miast turystycznych w naszym kraju. 

Ideą naszych działań Re:kultywacji jest stworzenie przystani, miejsca pełnego walorów edukacyjnych, 

inspiracji, kreatywności, wrażliwości, dbałości o przyrodę. Celem jest uwrażliwiać, zaangażować  

i zintegrować społeczność Kołobrzegu w walce o środowisko. Chcemy ukazać, że nawet najmniejsze 

działania mają wielki wpływ na ekosystem, na nasze otoczenie, na nas samych i że najlepiej zacząć 

zmianę od siebie.   

Do programu zapraszamy aktywistów, ekowolontariat, trzeci sektor oraz instytucje miasta, których 

działania i przesłanie wpisują się w program ochrony przyrody, zwierząt. 

Rozwijamy się w kierunku ekologii i zielonej biblioteki, wykorzystujemy atut w postaci pięknej  

i ustronnej lokalizacji przy bulwarze nad Parsętą, w cieniu lip i dębów.  

5.5.4 Dyskusyjny Klub Książki. 

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki tworzą przestrzeń dla wymiany opinii poświęconych 

interesującym pozycjom książkowym literatury polskiej i światowej. Żywa dyskusja, żar, emocje 

towarzyszące publicznej wymianie spostrzeżeń o czytanych pozycjach książkowych i są dowodem,  

że nie zawsze literatura podlega oczywistym klasyfikacjom i osądom jak mawiał Oskar Wilde „Nie ma 

książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane  dobrze lub źle” Dyskusyjny Klub Książki to 

nieskrępowane i pełne szacunku rozmowy o książkach zarówno w murach Biblioteki,  
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jak i w miejscach publicznych w Kołobrzegu, gdzie można realizować ideę Instytutu Książki i British 

Council, wychodzenia z dyskusją o książce poza Bibliotekę, tym samym propagując modę na czytanie 

w społeczności lokalnej. 

5.5.5 Re;konstrukcja. 

Miejsce spotkań i wsparcie dla problemów i zaburzeń – W cyklu najważniejsi są ludzie, ich historie, 

blizny, bolączki, ale także zwycięstwa. Każdego dnia aż 16 Polaków odbiera sobie życie. Mimo,  

iż problem ten jest zauważalny, to wciąż brak w nas reakcji szybkiej, natychmiastowej i przede 

wszystkim dającej konkretne skutki. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć drobnych znaków,  

nie odcinać się, nie wyśmiewać, tylko reagować, pomagać wspierać, już od małego uczyć dobrych 

postaw, które w przyszłości zaowocują umiejętnością radzenia sobie z życiowymi przeszkodami. 

Głównym założeniem cyklu jest przybliżanie młodzieży, jak i dorosłym powagi tej sytuacji. Zaburzenia 

psychiczne mogą dotknąć każdego z nas, bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, 

płeć czy wyksztalcenie – dlatego warto o tym rozmawiać. 

5.5.6 Bajkowe Poranki i Artystyczne Czwartki. 

Uczymy małych ludzi jak zachować się w przestrzeni publicznej, dajemy przestrzeń do rozwoju 

kreatywności i pomysłowości. Zapewniamy pomoc, nawet jeżeli kwiatek z przygotowanych pakietów 

do samodzielnego sklejania będzie rósł do góry nogami . 

Bajkowe Poranki oraz Artystyczne Czwartki pozwalają dzieciom, które nie chodzą do przedszkoli  

i żłobków na przebywanie wśród rówieśników, pozwalają małymi kroczkami pokonywać nieśmiałość. 

Dziecko uczy się poprzez różne prace plastyczne, czy to trzymania kleju, czy pędzelków. Rodzice wraz 

z dziećmi zostają po zajęciach mogą się wspólnie pobawić, poukładać puzzle jak również wymienić 

doświadczenia. 

Dzieci uczą się samodzielności, współpracy w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie, odkrywają swoje 

pasje, mają możliwość kontaktu z książką, a przede wszystkim z innymi dziećmi. 

5.5.7 SPOTKANIA Z LITERATURĄ I LEKCJE BIBLIOTECZNE. 

Pozwalają zapoznać się z Biblioteką, niektóre dzieci pierwszy raz widzą bibliotekę, nie wiedzą, że tutaj 

się książki wypożycza, że nie trzeba za to płacić. Lekcje biblioteczne o charakterze 

biblioterapeutycznym pozwalają inaczej spojrzeć na lęki,  dają możliwość porozmawiania o tym co 

złości, czasami wychodzą problemy klasowe, o których nauczyciel nie wie,  przyjaźni i wielu innych. 

Celem jest przybliżenie uniwersalnych wartości. Pokazanie, że książka jest fajna, że można 

zidentyfikować się z bohaterem, pokazuje świat z innej perspektywy, jeżeli nie ma wzorca do 

naśladowania to pozwala odnaleźć w książce.  Ważne jest przekazanie pewnej wiedzy, wartości, 

możliwość podyskutowania nad jakimś problemem. Pokazanie, że świat jest różny.  

5.5.8 Taniec. 

Jak każda sztuka, taniec jest językiem. Pozwala uświadomić sobie ścieżkę, która istnieje między naszymi 

emocjami, naszymi najgłębszymi wrażeniami i naszą osobowością.  
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Fizyczny wymiar tańca przyczynia się do odkrycia doznań, utrzymywania mięśni i stawów ciała.  

Terapia tańcem opiera się na wyzwalaniu ruchów wewnętrznych. Tancerz tworzy połączenia między 

odczuciami, afektami, uzyskuje dostęp do symboliki, na przykład poprzez pracę nad obrazem kruchego 

lub fragmentarycznego ciała.       

Taniec pozwala obudzić ciało, aby ożywić umysł, odzyskać witalność, pewność siebie, radość, zdolności 

intelektualne i kreatywność. Praca z tańcem w grupie jest korzystna, pozwala czuć się swobodnie w 

towarzystwie innych, stymulować reintegrację społeczną, a także zdolność do tworzenia więzi 

emocjonalnych, na nowo odkrywać przyjemność bycia w grupie.  

 

5.5.9 O!GRY. 
 
Koło miłośników gier planszowych i strategicznych. Oczywiście nowi uczestnicy też są mile widziani. 
 

6 WYZWANIA. 

 

6.1 ROZPOZNAWALNOŚĆ MBP I FILII. 

 

Stworzenie i wdrożenie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej, wdrożenie spójnego sposobu 

oznaczeń biblioteki, obecność w wydarzeniach organizowanych przez Miasto Kołobrzeg, a także 

partnerstwa z innymi instytucjami miasta w realizacji podejmowanych działań.  

Budowanie zainteresowania MBP za pomocą organizowanych wydarzeń dla wszystkich,  

ale z wyraźnym akcentem na ekskluzywność i niedostępność organizowanych wydarzeń. Opracowanie 

i wdrożenie spójnej strategii komunikacji w social mediach.  

Zabieganie o promocję Biblioteki w prasie, radiu, TV, Internecie. Rozprowadzanie ulotek 

informacyjnych o bieżącej działalności Biblioteki. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych 

podczas organizowanych imprez organizowanych w Kołobrzegu. 

 

6.2 BUDOWANIE CIEKAWEJ OFERTY KULTURY. 

 

Nawiązanie współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury. 

Networking kulturalny z innymi miastami w Polsce, organizacja i współorganizacja festiwali  

i wydarzeń kultury. 

Stworzenie pomysłów na działanie biblioteki w plenerze, w sezonie letnim, a także zaangażowanie 

wolontariuszy z wydziałów bibliotekoznawstwa i studentów z całej Polski dla potrzeb wolontariatu 

sezonowego.  

Budowanie zaangażowania mieszkańców w tworzenie wspólnej przestrzeni, a także w realizacji 

projektów ważnych dla mieszkańców miasta. Inicjowanie spotkań grup aktywnych mieszkańców, 

hobbystów, działaczy miejskich oraz promowanie otwartości na inicjatywy mieszkańców. 

Wyjście na zewnątrz – w przestrzeń miasta - w sezonie letnim. 
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Współpraca ze świetlicą, a także RCK w zakresie popularyzacji realizowanego programu. 

Stworzenie miejsca dla dzieci w tym na spotkania czy imprezy (urodziny). 

Umożliwienie dystrybucji kawy, napojów, przekąsek na terenie MBP i filii. 

Włączenie do działań grupy o najniższej reprezentacji w czytelnictwie – młodzież i osoby pracujące w 

wieku 20-45 lat. 

 

6.3 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. 

 

Budowanie zaangażowania zespołu MBP, poprzez szkolenia i motywację do realizowania projektów 

własnych. 

Przeszkolenie zespołu w zakresie nowoczesnej obsługi w miejscu spotkań/ MBP lub rekrutacja 
animatorów kultury. 

Integracja zespołu poprzez realizację wspólnych projektów oraz wyjazdów integracyjnych, a także 
wizyt studyjnych. 

Regularne rozmowy motywacyjne, spotkania programowe i informacyjne. 

Wypracowanie procedury obsługi i jej egzekucja na przestrzeni roku poprzez szkolenia. 

Szkolenia mające na celu budowanie świadomości zespołu w zakresie komunikacji, budowania marki, 
strategii rozwoju. 

Wdrożenie zasad promocji zbiorów MBP wg zaleceń. 

 

6.4 KOMERCJALIZACJA I FUNDUSZE. 

 

Komercjalizacja działań biblioteki, świadczenie usług o wysokim poziomie atrakcyjności dla biznesu, 

budowanie biznesowego wizerunku biblioteki, znającego mechanizmy rynkowe. 

Pozyskanie środków na modernizacje MBP wraz z filiami wg założeń Hygge. 

Pozyskanie środków na materiały informacyjne kolportowane w Kołobrzegu o wydarzeniach, 

lokalizacjach i zasobach MBP. 

Szukanie przestrzeni do komercjalizacji usług MBP – coworking, komercyjny wynajem - stworzenie 

przestrzeni coworkingowej z atrakcyjną stawką za wynajem. 

Budowa i stworzenie programu działania nowego budynku filii na Osiedlu Ogrody. 
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7. GRUPA DOCELOWA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. 

 
MBP poprzez swój claim „Dajemy słowo. Biblioteka dla każdego.”  ze swej natury komunikuje do 
wszystkimi grup odbiorców, jednak w niniejszej strategii oprzemy się o 3 najważniejsze kategorie: 

a. Mieszkańcy Kołobrzegu – jako główni odbiorcy. 

b. Goście (turyści i kuracjusze) – jako odbiorcy sezonowi. 

c. Potencjalni sponsorzy lub partnerzy MBP – jako odbiorcy projektowi. 

W procesie komunikacji i budowania nowej marki MBP z odbiorcami nie można pominąć żadnej  

z tych grup, jednak warunkiem skutecznej promocji jest tworzenie wyrazistych komunikatów 

odpowiadających na potrzeby informacyjne jak najwęższych i jednorodnych grup odbiorców. 

Z racji statutowych celów MBP nie należy ograniczać się do pracy sezonowej, ale działać całorocznie, 

regularnie, zaczynając od nakreślenia kierunków rozwoju wśród mieszkańców, biznesu i turystów. 

Grupa mieszkańców jest kategorią odbiorców umiarkowanie aktywną, jednak bardziej aktywną w 

zestawieniu z innymi miejscowościami o podobnych parametrach. Podstawowym narzędziem jest 

skuteczne poinformowanie o działaniach za pomocą dystrybucji ulotek do mieszkańców (2 razy w 2021 

roku poza sezonem) i zmianach podejmowanych przez MBP, ośmielenie do zaangażowania się w 

działalność, do uczestniczenia w wydarzeniach, a także do zapisów, ponadto bieżąca informacja o 

wydarzeniach za pomocą mediów społecznościowych, prasy lokalnej. Ważne jest, aby właściwie 

zagospodarowywać potencjał posiadanych informacji i lokować go we właściwych kontekstach 

informacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby informacyjne odbiorców, a także stworzenie 

poczucia elitarności i niedostępności by powołać modę na bywanie na akcjach MBP. 

 
7.1 TARGET. 
 
7.1.1 Główna grupa odbiorców. 
 
Mieszkańcy Kołobrzegu. 

Mężczyźni i kobiety (bez przewagi żadnej z płci), w wieku 20-50 lat. 

Dzieci i młodzież 12-18 lat. 

Aktywni czytelnicy oraz mieszkańcy do tej pory nie zainteresowani działaniami MBP. 

Osoby aktywne, ambitne, przedsiębiorcze, szukające możliwości współpracy, kooperacji. 

Osoby aspirujące. 

Osoby zainteresowane swoim rozwojem intelektualnym, wypoczynkiem o zainteresowaniach 

humanistycznych. 

Użytkownicy mediów społecznościowych – Facebooka i Instagrama. 

Społeczność serwisu Youtube. 

 

7.1.2 Poszerzona grupa odbiorców. 

 

Młodzi mężczyźni i kobiety (potencjalna przewaga kobiet), w wieku 24-50 lat. 

Mieszkańcy Kołobrzegu. 

Fani książek i współczesnej literatury. 
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Miłośnicy kina. 

Osoby oglądające seriale i lubiące o nich dyskutować.  

Gracze komputerowi i konsolowi. 

Posiadacze urządzeń mobilnych. 

 

7.1.3 Grupa turyści i kuracjusze. 

 

Oni są drugą co do wielkości grupą odbiorców określoną raczej jako sezonową (czerwiec-wrzesień). W 

jej skład wchodzą grupy kuracjuszy uzdrowisk, jak i indywidualni turyści. Grupa ta skupia zarówno gości 

krajowych jak i zagranicznych, głównie z Niemiec (z grupy obcokrajowców MBP świadomie rezygnuje 

w swoich działaniach promocyjnych i marketingowych). 

 

7.1.4 Grupa potencjalnych partnerów i sponsorów. 

 

Kategoria odbiorców posiadająca swoje indywidualne i ściśle określone potrzeby informacyjne. 

Praktyka pokazuje, iż warunkiem skutecznego procesu pozyskiwania partnerów i sponsorów jest 

dostosowanie doraźnych działań informacyjnych i eventowych do indywidualnego profilu. Tym samym 

proces promocji wśród tej grupy powinien uwzględniać bardziej aktywną politykę precyzowania ofert 

poszczególnych działań (np. Kosmetyki w sezonie letnim, oferta uzdrowiskowa  

i lecznicza, solanka, borowina, turystyka aktywna, restauracje, kawiarnie), wykorzystującą relacje  

i kontakt bezpośredni, a także „szyte na miarę” warunki współpracy.  

 

8. Najważniejsze korzyści wynikające z realizacji strategii. 

 

Wdrożenie nowej strategii niesie wiele korzyści w tym stworzenie miejsca dla aktywnych  

i nastawionych na partycypację społeczną mieszkańców Kołobrzegu. 

Stworzenie miejsca wypoczynku, spotkania z kulturą, sztuką i literaturą, miejsca nowoczesnego, 

modnego, otwartego na inicjatywy mieszkańców. 

Stworzenie mody na czytanie i popularyzacja czytelnictwa, poprzez podniesienie atrakcyjności MBP 

zarówno poprzez podejmowane działania jak i realizowane programy. Zmiana sposobów dotarcia do 

uczestników kultury – nie tylko poprzez informowanie o nowościach wydawniczych, ale także o 

wydarzeniach kultury. 

Kształtowanie nowego sposobu spędzania czasu poprzez partycypację społeczną i spędzanie czasu  

w miejskiej instytucji kultury. 

 

9. Zagrożenia dla realizacji strategii. 

 

Głównym zagrożeniem dla realizacji strategii jest utrzymująca się pandemia Covid-19, co bezsprzecznie 

uderza w funkcjonowanie MBP, w szczególności czytelni. 
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Kolejnym zagrożeniem jest ogólnopolska tendencja spadku czytelnictwa, a także wizerunek bibliotek 

jako miejsc nie spełniających współczesnych oczekiwań odbiorców. 

Brak środków finansowych na inicjatywy MBP. 

Konflikty w zespole i bark chęci zaangażowania w wydarzenie, brak profesjonalnej kadry dla działań 

kultury i animacji. 

 

10. Mierniki realizacji strategii. 

 

Jako miernik realizacji zadania uznana zostanie ilość wydarzeń kultury on line oraz off line. 

Statystyki zapisów do MBP a także wypożyczeni. 

Ilość osób obserwujących profile społecznościowe MBP. 

Opracowany kalendarz wydarzeń na kolejny rok. 

Ilość inicjatyw stworzonych przez zespół MBP. 

Ilość uczestników na organizowanych wydarzeniach – zwiększenie zaangażowania mieszkańców 

miasta w działania MBP. 

Ilość nowych czytelników i wzrost liczby wypożyczeń w porównaniu do roku 2020. 


