
                                                                                                      Załącznik nr 1 

                                                                                                      do umowy z dnia 30.12.2021 r.  

                                                                                                      w sprawie warunków organizacyjno-  

                                                                                                       finansowych działalności Miejsko-Gminnej 

                                                                                                       Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla 

                                                                                                       w Prochowicach 

 

 

Program działania                                      

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                                          

im. Zygmunta Jana Rumla                                   

w Prochowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
O Bibliotece 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w 

Prochowicach jest samorządową instytucją kultury, która rozpoczęła 

swoją działalność w roku 1949 i została wpisana do rejestru instytucji 

kultury prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Prochowice dnia 

02.01.2007. 

 

Wraz z dwoma punktami bibliotecznymi swoją działalnością obejmuje  

teren miasta i gminy Prochowice.      

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w 

Prochowicach działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotece (tekst jednolity w 

Dz. U. z 2019 poz.1479),  

 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r. poz. 194),  

 Statutu (Uchwała nr XLVI/234/2006 Rady Miasta i Gminy 

Prochowice z dnia 27 września 2006 r.) 

 

 
Misja Biblioteki 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w 

Prochowicach jest publiczną, samorządową instytucją kultury powołaną 

w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i 

informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Prochowice.  



 
 

 

Do najważniejszych zadań Biblioteki należy: 

 gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych; 

 prowadzenie wiejskich punktów bibliotecznych; 

 wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz; 

 komputeryzacja wypożyczeń – obsługa czytelników za pomocą 

programu MakPlus – możliwość zdanego przeglądania katalogu 

Biblioteki oraz rezerwacji materiałów bibliotecznych; 

 udostępnianie książki osobom niewidomym i słabowidzącym za 

pomocą odtwarzacza „Czytak”; 

 udostępnianie książek elektronicznych za pomocą biblioteki 

cyfrowej Academica;   

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu; 

 prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o 

zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji 

naukowej;  

 organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, 

służących popularyzacji książki i czytelnictwa, prowadzenie 

działalności kulturalnej; 

 stałym elementem pracy Biblioteki jest poszerzanie oferty dla 

użytkowników, przyciągnie do Biblioteki nowych czytelników 

poprzez promocję edukacji czytelniczej i medialnej; 

 informowanie mieszkańców miasta i gminy Prochowice o 

aktualnych wydarzeniach na portalu społecznościowym Facebook 

oraz na stronie internetowej Biblioteki – biblioteka.prochowice.pl; 

 prowadzenie działalności usługowej w zakresie wynajmu sali 

widowiskowej; 

 usługi wydruki, ksero.  

 

Biblioteka Publiczna funkcjonuje w taki sposób, by każdy mieszkaniec 

gminy był przekonany, że jest instytucją niezbędną oraz, której 

finansowanie jest decyzją słuszną. Dostęp do Biblioteki ma każdy bez 

względu na wiek, wykształcenie, płeć, zawód, co ma  świadczyć o tym, 

że Biblioteka jest instytucją, której nic nie może zastąpić. Równie ważne 



 
 

jest przeciwdziałanie wykluczeniu, wspieranie integracji społeczności 

lokalnej, budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz ochrona i 

promowanie dorobku kulturowego regionu.    

 

 
Wizja 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w 

Prochowicach jest rozpoznawalną, nowoczesną i stale rozwijającą się 

instytucją kultury z ugruntowaną marką i jej wizerunkiem, otwartą na 

wyzwania przyszłości, która adaptuje się do przemian kulturalnych i 

technologicznych, jednocześnie pozostając wierną tradycjom i 

potrzebom lokalnej społeczności.  Głównym celem na najbliższej lata 

będzie zwiększenie powierzchni Biblioteki, co będzie miało wpływ na 

rozszerzenie działalności i placówka stanie się jeszcze bardziej 

ulubionym miejscem spotkań mieszkańców, ale przede wszystkim 

przestrzenią, w której użytkownik znajdzie sprzyjające warunki, aby 

realizować swoje zainteresowania czytelnicze, informacyjne oraz 

artystyczne, a bibliotekarz będzie dla niego doradcą, przewodnikiem i 

partnerem.     

 

 
Cele 

 

 

Najważniejszym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest zwiększenie czytelnictwa 

wśród społeczeństwa oraz pozyskanie coraz większej liczby czytelników. 

Ten cel zostanie zrealizowany poprzez dbanie o dobrą, urozmaiconą 

ofertę kulturalną, nieustanny rozwój zbiorów bibliotecznych 

(urozmaicony, aktualny i wartościowy księgozbiór uwzględniający nowe 

technologie np. audiobooki i ebooki) oraz wysoki poziom usług. 

 



 
 

 Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, 

oświatowych i kulturalnych wśród lokalnej społeczności;  

 Selekcja księgozbioru poprzez ubytkowanie starszych i zużytych 

egzemplarzy; 

 Aktywizacja różnych grup użytkowników (dzieci, młodzieży, 

dorosłych, seniorów, osób z niepełnościami) oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu; 

 Wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami – Książka na 

telefon – dostarczanie zamówionych książek do domu czytelnika;     

 Przygotowanie oferty programowej Biblioteki Publicznej w 

Prochowicach z uwzględnieniem jakości i innowacyjności działań, 

otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe, a jednocześnie 

elastycznej, opartej na diagnozie potrzeb kulturalnych i 

edukacyjnych oraz dotychczasowych doświadczeniach; 

 Zbudowanie marki i wizerunku Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach oraz 

wypromowanie biblioteki, jako instytucji ważnej dla miasta i gminy,  

posiadającej profesjonalną, wykształconą kadrę otwartą na rozwój i 

postęp, jednocześnie dbającą o dziedzictwo kulturowe; 

 Podjęcie działań mających na celu pozyskiwanie środków 

finansowych z innych źródeł (np. programy grantowe Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Książki,  

sponsorzy); 

 Współpraca z samorządem, szkołami, instytucjami z terenu gminy; 

 Podnoszenie kwalifikacji kadry Biblioteki Publicznej w 

Prochowicach poprzez różnorodne szkolenia; 

 

 
Działalność kulturalno-oświatowa 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w 

Prochowicach jako instytucja kulturalno-oświatowa uczestniczy w życiu 

społecznym środowiska i poprzez organizowanie różnorodnych form 

pracy upowszechnia wiedzę i rozwija indywidualne zainteresowania 

czytelników. W tym zakresie Biblioteka Publiczna organizuje następujące 

działania: 



 
 

 Spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi dla dzieci i dorosłych; 

 Ferie zimowe – spektakle teatralne, zajęcia z komputerem; 

 Wakacje „Wakacyjna Biblioteka” – spektakle teatralne, wakacyjne 

konkursy dla całej rodziny, zajęcia z komputerem, warsztaty dla 

dzieci; 

 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki pod Piątką;  

 Dyskusyjny Klub Książki w Podróży (wycieczki krajoznawcze, kino, 

teatr); 

 Konkursy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży (np. Patroni 

Roku); 

 Powiatowy konkurs czytelniczy Bliżej Książki; 

 Wystawy okolicznościowe, pokonkursowe oraz malarstwa artystów 

z terenu Dolnego Śląska; 

 Prochowicka Gala Romansu; 

 Święto Patrona Biblioteki – Zygmunta Jana Rumla; 

 Wycieczki do Biblioteki – przedszkolaki i młodsze klasy ze szkół 

podstawowych; 

 Mała książka wielki człowiek; 

 Wsparcie i promowanie lokalnych twórców literackich;  

Pozostała działalność: 

 Współorganizowanie gminnych imprez – Dożynki gminne, A w 

Prochowicach harmonia gra. 

  

 
  Podsumowanie 

 

 

Rola biblioteki nieustannie się zmienia w związku z tym zmieniają się 

również zasady jej funkcjonowania i sposoby dotarcia do czytelnika. 

Zauważalne są również zmiany w potrzebach samych czytelników. W 

związku z tym programy działania przygotowane przez Bibliotekę muszą 

być elastyczne i na bieżąco dostosowywane do oczekiwań odbiorców. 

Program Biblioteki nie jest zamkniętym dokumentem działań, który 

należy bezwzględnie realizować. To mieszkańcy ostatecznie zdecydują, 

jak Biblioteka ma zaspakajać ich potrzeby.         


