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1. Wprowadzenie 

 
Sformułowanie Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu ma 
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania wysokiej jakości usług adresowanych do jej użytkowników. 
Znajomość założeń strategicznych stanowi ponadto ważny element motywacyjny dla personelu 
instytucji celem ich realizacji. 

Celem Strategii jest wskazanie kierunków rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej. który umożliwi 
poprawę jakości życia mieszkańców miasta oraz turystów; efektywne zarządzanie środkami publicznymi; 
realizację misji instytucji. 

Aby zapewnić swoim mieszkańcom oraz turystom i przedsiębiorcom wysoką jakość życia, należy 
kreować działania rozwojowe, które skupią się na realizacji zadań prowadzących finalnie do 
stworzenia oferty obejmującej dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, bogatej oferty 
kulturalnej i sportowej, licznych możliwości spędzania czasu wolnego - zapisano w WSPO1. 

 
Strategia MBP jest zgodna z polityką horyzontalną Unii Europejskiej wnosząca pozytywny wkład  
w politykę równych szans, tworzenie stabilnych miejsc pracy w kulturze oraz tworzenie i rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; jest komplementarna z Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 
2004-2013 oraz Uzupełnieniem Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020;  wpisuje się  
w priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 
2020. 
Jest także zgodna ze Strategią Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020 przyjętą uchwałą Rady Miasta 
Kołobrzeg nr XXXVIII/505/13 z dnia 10.10.2013r., Wieloletnimi Strategicznymi Programami 
Operacyjnymi oraz Programem Operacyjnym Strategii Rozwoju Kultury w Kołobrzegu do roku 2020.  
 
Realizacja zadań odbywać się będzie na polu wyodrębnionych strategicznych obszarów pracy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, tj.: 

1. Zbiory Biblioteki.  
2. Oferta kulturalna i edukacyjna. 

 

Zbiory Biblioteki 
Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Zbiory są 
uzupełniane systematycznie (m.in. zakup, dary). Na koniec roku 2014 księgozbiór liczył 144361 
woluminów (w bibliotece głównej, filiach i punktach), blisko 100 tytułów gazet i czasopism bieżących 
oraz 1253 audiobooki, program prawniczy Legalis. 
O pozycji Biblioteki świadczą liczby (dane na koniec 2014 roku) 81 976 odwiedzin, 106096 wypożyczeń, 
29 666 udostępnienia na miejscu w czytelniach i kącikach czytelnianych oraz 7667 zarejestrowanych 
(aktywnych)  czytelników. Istnieje możliwość zdalnego składania zamówień i rezerwacji na materiały 
biblioteczne (poprzez katalog on-line i logowanie się do własnego konta) oraz zdalnego przedłużania 
terminów zwrotu książek.  

 

Oferta kulturalno-edukacyjna 
Poza podstawowymi zadaniami gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz świadczenia 
usług informacyjnych w oparciu o księgozbiór oraz bazę katalogową własną i innych bibliotek, MBP 
współtworzy życie kulturalne miasta poprzez inicjowanie i organizowanie szeregu wydarzeń kulturalnych 
oraz prowadzi edukację biblioteczną, kulturalną i artystyczną. Wiele wydarzeń ma charakter cykliczny, 
np. Bajkowe Poranki ; Dyskusyjny Klub Książki ; Ferie w bibliotece; Wakacje w bibliotece; akcja 
ogólnopolska Tydzień Bibliotek; program Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku. 

                                                 
1 Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne do Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020. 
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2. Analiza SWOT Biblioteki 

2.1 Mocne strony Biblioteki 
1) jedyna biblioteka publiczna w mieście i największa w regionie ogólnie dostępna, 
2) aktywność całoroczna,  
3) sieć biblioteczna w mieście (Filie i punkty biblioteczne),  
4) fachowa kadra, 
5) zbiory biblioteczne dostosowane do każdej kategorii odbiorców, 
6) wolny dostęp do półek, 
7) usługa wypożyczeń międzybibliotecznych, 
8) dostęp do komputerów i Internetu, 
9) dostęp on-line do katalogu, składania zamówień i rezerwacji,  przedłużania terminów zwrotu 

książek oraz możliwość logowania się do własnego konta, 
10) oferta kulturalna dla różnych grup wiekowych i osób o różnych zainteresowaniach, 
11) strona internetowa. 

2.2 Słabe strony Biblioteki 

1) brak parkingu dla użytkowników, 
2) niedostateczna liczba filii (punktów bibliotecznych) w nowopowstających osiedlach,  
3) niedobór  kadry  merytorycznie  przygotowanej  do  promocji i pozyskiwania środków 

finansowych,  
4) brak dobrego marketingu2,  
5) niedostateczny rozwój zasobów bibliotecznych, (zakup bestsellerów w 1 egzemplarzu), 
6) brak mechanizmów motywowania bibliotekarzy, 
7) niedostateczna baza lokalowa zagrażająca niewydolnością lokalową agend bibliotecznych, przy 

wzrastającej liczbie korzystających oraz wzrastającym księgozbiorze.  

2.3 Szanse dla Biblioteki 

1) pełnienie przez Bibliotekę funkcji "trzeciego miejsca", [Bibliotekarze na bieżąco wzbogacają 
ofertę placówek, w których można m.in. odbyć kurs z obsługi komputera i Internetu, wziąć udział 
w spotkaniach z autorami książek, podyskutować o przeczytanej książce. W efekcie biblioteki 
pełnią w swoich miejscowościach funkcję „trzeciego miejsca”3 – miejsca spotkań otwartego dla 
wszystkich], 

                                                 
2 Zastosowanie marketingu w bibliotece jest dzisiaj koniecznością. Bibliotekarz - biblioteka stosująca dobrą strategię 
marketingową  nie zostaje w tyle, ale nadąża za nowoczesnością, a tym samym , wychodząc naprzeciw potrzebom  
i oczekiwaniom czytelników, przyciąga i zadowala ich swoją ofertą 
3 z ang. The Third Place) to koncepcja amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga. Według jego teorii, „pierwsze miejsce” 
oznacza DOM (azyl, spokój, rodzina, przysłowiowy „Home is my Castle”), a „drugie” PRACĘ/SZKOŁĘ (zobowiązania, zadania, 
zarabianie, naukę). Owe „trzecie miejsce” natomiast symbolizuje szeroko rozumianą rozrywkę przy udziale osób trzecich. 
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http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf 

 
 

2) pełnienie przez Bibliotekę roli atrakcyjnego dla społeczności lokalnej centrum edukacji  
i informacji,  

3) poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
4) docenienie roli Biblioteki przez władze samorządowe, 
5) rozbudowa oferty kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki odpowiadającej na potrzeby 

poszczególnych grup użytkowników, 
6) wykorzystywanie nowych technologii w procesach komunikacyjno-informacyjnych, 
7) promocja Biblioteki w środowisku, 
8) możliwość  polepszenia  warunków  lokalowych agend bibliotecznych (w tym filii, punktów 

bibliotecznych), 
9) możliwość poszerzenia sieci bibliotecznej – zorganizowanie filii/punktów bibliotecznych  

w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych, 
10) możliwość pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych oraz z funduszy unijnych.  

2.4 Zagrożenia dla Biblioteki 

1) spadek czytelnictwa będący tendencją ogólnokrajową, 
2) spadek czytelnictwa wynikający z pogarszającego się stanu technicznego lokalów bibliotecznych,  
3) spadek czytelnictwa spowodowany zbyt małą ilością zakupionych książek, 
4) niedocenianie przez decydentów roli i zadań Biblioteki, jej znaczenia dla mieszkańców 

Kołobrzegu, 
5) niedostateczny budżet na realizację zadań statutowych, 
6) brak środków finansowych na edukację ustawiczną bibliotekarzy, 
7) brak środków finansowych na utrzymanie obiektów bibliotecznych w należytym stanie, 

http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zarzadcy.com.pl%2Faktualnosci%2Fobowiazek-utrzymania-obiektu-budowlanego-w-nalezytym-stanie%2F116.html&ei=uSrpUZmsEsiP4gS18oG4Dg&usg=AFQjCNGCS1PYPeVbGpo_YmdbrGxhZ0jF6g&bvm=bv.49478099,d.bGE
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8) brak środków finansowych na utrzymanie i poszerzenie sieci bibliotecznej w mieście, 
9) odpływ czytelników z Biblioteki. 

 

3. Wizja rozwoju Biblioteki 

3.1 Wizja i misja Biblioteki 
 

Wizja: Miejska Biblioteka Publiczna "trzecim miejscem" dla społeczności lokalnej, przyjazną przestrzenią 

zaspokajającą potrzeby informacyjne i rekreacyjne oraz umożliwiająca rozwój intelektualny  

i zainteresowań. 

Misja: stwarzanie możliwości swobodnego i powszechnego dostępu do zasobów dziedzictwa kultury  

i nauki; rozpoznawanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, naukowych, 

kulturalnych, estetycznych i rozrywkowych. 

 

3.2 Cele strategiczne rozwoju Biblioteki na lata 2015-2020 

3.2.1 Podnoszenie atrakcyjności Biblioteki. 
 
Realizacja:  

1) systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych, 
2) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych wszystkich grup 

społecznych, 
3) poszerzenie oferty  kulturalnej i zajęć  edukacyjnych  dla  różnych  grup wiekowych  

i środowiskowych, 
4) poprawa jakości dostępu do informacji o ofercie biblioteki (zbiory, wydarzenia, usługi),  
5) poprawa promocji biblioteki, 
6) dostęp do nowoczesnych technologii. 

 
3.2.2 Zapewnienie dostępu on-line do usług Biblioteki. 
 
Realizacja:  
      1) poszerzenie modułów programu bibliotecznego o moduł czytelni, 
      2) poprawa wyglądu strony internetowej Biblioteki (rewitalizacja szaty graficznej), 
      3) wzbogacenie zbiorów biblioteki o książki w postaci elektronicznej (ibuki). 
      
3.2.3 Poszerzenie zasobów Biblioteki 
 
Realizacja: 
      1) systematyczne uzupełnianie zbiorów (kolekcji książek o nowości i bestsellery, audiobooki, prasę     
          itp.) 
      2) dostęp do książek w postaci elektronicznej, 

3) systematyczne uzupełnianie kolekcji w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej. 
 
3.2.4 Integracja środowiska lokalnego wokół wydarzeń kulturalnych. Pozyskiwanie nowych 
odbiorców oferty Biblioteki. 
 
Realizacja:  

1) rozbudowanie oferty kulturalnej promującej książkę i czytelnictwo, 
2) rozbudowanie oferty edukacyjnej, 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zarzadcy.com.pl%2Faktualnosci%2Fobowiazek-utrzymania-obiektu-budowlanego-w-nalezytym-stanie%2F116.html&ei=uSrpUZmsEsiP4gS18oG4Dg&usg=AFQjCNGCS1PYPeVbGpo_YmdbrGxhZ0jF6g&bvm=bv.49478099,d.bGE
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3) kreowanie pozytywnych potrzeb i nawyków związanych z czytelnictwem i uczestnictwem  
w kulturze, 

4) aktywizacja intelektualna oraz uczestnictwa w kulturze środowiska lokalnego.  
 
3.2.5 Budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki i relacji ze środowiskiem. 
 
Realizacja:  
         1)  aktywna, dająca pozytywne efekty promocja biblioteki w mediach lokalnych, 

2)  tworzenie pozytywnych relacji ram współpracy z otoczeniem biblioteki, 
3)  wykorzystanie portali społecznościowych w kreowaniu wizerunku Biblioteki, 
4)  marketing Biblioteki. 

 
3.2.6 Pozyskiwanie nowych grup użytkowników 
 
Realizacja: 

1) zakup nowości książkowych - tradycyjnej i mówionej (audiobooki), prasy, 
2) wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o nowe kolekcje (np. książki w postaci elektronicznej - ibuki), 
3) poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych , 
4) nawiązanie współpracy z organizacjami/stowarzyszeniami, 
5) poszerzenie oferty dla osób zagrożonych e-wykluczeniem (osoby 50+). 
6) marketing Biblioteki 

 
3.2.7 Podnoszenie kwalifikacji pracowników i stymulowanie ich aktywności zawodowej. 
 
Realizacja: 

1) motywowanie pracowników do samokształcenia ustawicznego, 
2) umożliwienie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, konferencjach ważnych  

z punktu widzenia bibliotek, 
3) organizowanie szkoleń wewnętrznych, 
4) wymiana doświadczeń z innymi bibliotekami. 

 

4. Korzyści i zagrożenia z realizacji programu. Beneficjenci, mierniki i efekty 
realizacji projektów i zadań 

4.1 Najważniejsze korzyści wynikające z realizacji programu 

1) podniesienie konkurencyjności i jakości oferowanych usług, 
2) wzrost atrakcyjności Biblioteki jako centrum kultury i edukacji, 
3) wzrost czytelnictwa, 
4) wzrost znaczenia książki w procesie wychowania i edukacji, 
5) wzrost wykorzystania zasobów bibliotecznych, 
6) wzrost liczby uczestniczących w imprezach kulturalnych, 
7) wzrost liczby odwiedzających bibliotekę, 
8) popularyzacja czytelnictwa, 
9) podniesienie jakości i ilości edukacji kulturalnej, 
10) zagospodarowanie czasu wolnego. 

4.2 Zagrożenia dla realizacji programu 

1) spadek czytelnictwa będący tendencją ogólnokrajową, 
2) spadek czytelnictwa wynikający z pogarszającego się stanu technicznego obiektów 

bibliotecznych,  
3) niewystarczająca ilość środków finansowych lub ich brak,  
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4) spadek czytelnictwa spowodowany zbyt małą ilością zakupionych książek i innych materiałów 
bibliotecznych, 

5) brak wsparcia dla realizacji zadań ze strony mieszkańców,  
6) brak sprzyjających warunków wokół realizacji zadań, 
7) brak zaplecza kadrowego do realizacji zadań (niedostateczne lub niekompetentne zasoby              

ludzkie). 
 

4.3 Beneficjenci 

1) mieszkańcy miasta (dzieci, młodzież, dorośli), 
2) mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego i powiatów ościennych, 
3) osoby przyjeżdżające do miasta w celach turystycznych i leczniczych. 

 

4.4 Mierniki realizacji 

1) liczba zakupionych materiałów bibliotecznych, 
2) liczba zbiorów bibliotecznych, 
3) liczba realizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych, 
4) liczba osób odwiedzających Bibliotekę, 
5) liczba osób korzystających z zasobów biblioteki (czytelnicy), 
6) liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych. 

 

4.5 Efekty realizacji projektów i zadań: 

1) wzrost znaczenia Biblioteki jako centrum kultury, 
2) wzrost liczby czytelników, 
3) podniesienie jakości świadczonych usług, 
4) wzrost liczby odwiedzających Bibliotekę, 
5) wzrost liczby uczestniczących w imprezach kulturalno-edukacyjnych. 

5. Metryki wskaźników 
 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Liczba realizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych 

Jednostka miary Szt. 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
Liczba uczestniczących w imprezach kulturalno-edukacyjnych 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Liczba imprez, zajęć (imprezy kulturalne, edukacyjne, 
artystyczne, interdyscyplinarne, wystawy, konkursy, 
spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne, itp.), które zostały 
zorganizowane przez Bibliotekę 

 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Liczba osób korzystających z Biblioteki 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Powiązane wskaźniki Wzrost liczby zbiorów 
Wzrost liczby czytelników 
Wzrost liczby zakupionych materiałów bibliotecznych 
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
Wzrost liczby uczestniczących w imprezach kulturalno-
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edukacyjnych 
Wzrost liczby realizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych 
 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Liczba osób, które odwiedziły Bibliotekę. Wskaźnik obejmuje 
m.in. korzystających z zasobów biblioteki, uczestników 
prowadzonych w bibliotece zajęć, warsztatów z zakresu 
edukacji kulturalnej i edukacyjnej (w tym uczestników 
organizowanych w Bibliotece imprez,  spotkań, wystaw, 
konkursów, lekcji bibliotecznych, itp.). 

 
 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 

Jednostka miary Odwiedziny/rok 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych i edukacyjnych 
Liczba zbiorów 
Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Liczba osób, które odwiedziły Bibliotekę. Wskaźnik obejmuje 
m.in. korzystających z zasobów biblioteki, uczestników 
prowadzonych w bibliotece zajęć, warsztatów z zakresu 
edukacji kulturalnej i edukacyjnej (w tym uczestników 
organizowanych w Bibliotece imprez,  spotkań, wystaw, 
konkursów, lekcji bibliotecznych, itp.). 

 
 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Liczba osób korzystających z zasobów biblioteki (czytelnicy) 

Jednostka miary Osoby  

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych 
Liczba zbiorów 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Liczba osób (czytelników), które korzystają ze zbiorów 

Biblioteki. Wskaźnik obejmuje m.in. korzystających ze 
zbiorów  biblioteki w czytelniach (książki, prasa itp.), ibuków 
(książki w postaci elektronicznej), wypożyczających (książki, 
audiobooki itp.) do domu.  

 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Liczba zbiorów bibliotecznych 

Jednostka miary Wol., egz.,  tytuły/rok 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych 
Liczba czytelników 
Liczba odwiedzin 
Liczba korzystających z zasobów biblioteki 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Całościowa liczba materiałów bibliotecznych (zakup, dary,  
itp.) dostępnych dla użytkowników Biblioteki. Wskaźnik 
obejmuje m.in. księgozbiór, książki mówione (audiobooki), 
prasę, ibuki (książki w postaci elektronicznej) itp.  

 
 
Metryka wskaźnika 

Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych  
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Jednostka miary Wol., egz.,  tytuły/rok 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki Liczba zbiorów 
Liczba czytelników 
Liczba odwiedzin 
Liczba korzystających z zasobów biblioteki 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
 

Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych. Wskaźnik 
obejmuje m.in. księgozbiór, książki mówione (audiobooki), 
ibuki (książki w postaci elektronicznej), prasę, itp.  

 


