Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej
w Ostrorogu
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. Położenie, powierzchnia, podział administracyjny
2.2 Demografia
2.3. Instytucje kultury
2.4. Szkoły
2.5. Dziedzictwo kulturowe i historyczne
2.6. Inicjatywy społeczne
2.7. Wyzwania
2.8.Trendy
III. OPIS BIBLIOTEKI
3.1. Historia BP w Ostrorogu
3.2. Obszar działalności
3.3. Pracownicy
3.4. Zasoby biblioteczne, sprzęt
3.5. Użytkownicy
3.6. Główne działania
3.7. Partnerzy
IV. ANALIZA SWOT
V.STRATEGIA ROZWOJU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrorogu
5.1. Priorytet I: Wzmocnienie konkurencyjności Biblioteki.
5.2. Priorytet II: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
5.3. Priorytet III: Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz szerokiej dostępności do nowych
technologii, źródeł informacji, edukacji i kultury.
VI. REALIZACJA, MONITORING, OCENA
6.1. Materiały źródłowe

I. WPROWADZENIE
„Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej w Ostrorogu ( dalej zwanej BP) w Ostrorogu na lata 2018–
2022” jest dokumentem określającym kierunki rozwoju BP w Ostrorogu w zmieniających się
warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazuje na nową drogę działalności na terenie Miasta i
Gminy Ostroróg ułatwiającą użytkownikom biblioteki publicznej dostęp do komputerów i Internetu a
za ich pośrednictwem do informacji, wiedzy kultury.
Horyzont czasowy Strategii Rozwoju BP w Ostrorogu przyjęty na lata 2018 – 2022, wynika z
przyjętego okresu uczestnictwa BP w Ostrorogu w Programie Rozwoju Bibliotek.
Prace nad Strategią Rozwoju BP w Ostrorogu rozpoczęto od:


przygotowania diagnozy obecnego wizerunku biblioteki funkcjonującej w świadomości
społeczeństwa. Analizie poddano słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia,



określenia grupy obecnych i potencjalnych użytkowników biblioteki,



zdefiniowanie społeczności lokalnej w zakresie potrzeb: czytelniczych, kulturowych i
informacyjnych,



określenia grupy potencjalnych partnerów, zasad partnerstwa i możliwości tworzenia sieci
współpracy.

Projekt Strategii Rozwoju BP w Ostrorogu poddano konsultacjom społecznym, podczas których
użytkownicy biblioteki BP, organizacje pozarządowe i władze Miasta i Gminy mieli możliwość
zapoznania się z dokumentem oraz okazję do wyrażenia opinii i wskazania tematów.
Szczegółowa analiza potencjału rozwojowego BP, celów i priorytetów oraz wyniki przeprowadzonych
z mieszkańcami konsultacji społecznych posłużyły do określenia misji BP w Ostrorogu.

Przyjęte w Strategii Rozwoju BP w Ostrorogu priorytety i cele strategiczne zgodne są z założeniami
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021, przyjętej 26 czerwca 2016 r. przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w „Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” w
dziedzinie: „ Dziedzictwo kulturowe i kultura”, „Poprawa standardu życia mieszkańców”,
Aktywizacja obszarów wiejskich”.
Strategia jest dokumentem programowym, będącym podstawą do przygotowania Planu na lata 20182021 umożliwiającym pozyskiwanie środków z różnych źródeł finansowania na rozwój BP w
Ostrorogu. Ze względu na stale zmieniającą się sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, strategia ma formę
dokumentu otwartego, który będzie podlegał okresowemu korygowaniu. Realizacja strategii rozwoju
będzie na bieżąco monitorowana a wnioski będą wprowadzane do planu.
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. Położenie, powierzchnia, podział administracyjny.

Miasto położone na Równinie Szamotulskiej wchodzącej w skład Pojezierza Poznańskiego, które jest
częścią Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Usytuowana jest w powiecie szamotulskim i
województwie wielkopolskim. Miasto Ostroróg, będące siedzibą Urzędu , wyróżnia się malowniczym
położeniem na północnym brzegu Jeziora Wielkiego nad rzeką Ostrorogą . Około 12 km na północ od
Ostroroga przepływa rzeka Warta, za którą rozpoczynają się lasy Puszczy Nad Noteckiej, jednego z
najwspanialszych kompleksów leśnych Polski. Od strony zachodniej gmina sąsiaduje z bardzo
ciekawym krajobrazowo Pojezierzem Międzychodzko – Sierakowskim.
Miasto Ostroróg usytuowane jest w odległości 45 km na północny zachód od Poznania. Leży przy
drodze krajowej Szamotuły – Wronki w odległości 10 km od Szamotuł i 15 km od Wronek. Z
Ostroroga jest 110 km do Gorzowa, 200 km do Szczecina, 230 km do Berlina. W odległości 10 km od
miasta znajduje się w Szamotułach stacja kolejowa stanowiąca ważny węzeł komunikacyjny na trasie
Poznań- Szczecin. Gmina zajmuje powierzchnię 85 km kw. ( 8499 ha).
Większość terenu gminy to obszary rolnicze, które zajmują 5590 ha użytków rolnych, to jest 65,8%
ogólnej powierzchni gminy. Użytki rolne zajmują północną, centralną i wschodnią część terenu
gminy. Lasy to obszar 2290 ha tj. 26,9 % powierzchni ogólnej. Lasy zajmują południowo – zachodnią
część gminy. Są tutaj dwa jeziora: Wielkie (49ha) i Mormin (14ha).
2.2. Demografia
W ciągu ostatnich lat w gminie Ostroróg zaobserwować można nieznaczne zmiany w zakresie
demografii. Z danych zawartych w Rocznikach Statystycznych oraz uzyskanych z Urzędu Gminy
wynika że: liczba ludności zamieszkującej obszar gminy zmniejszyła się z o 1 osobę w stosunku do
roku 2016. W roku 2016 w Gminie Ostroróg zamieszkiwało 4908 osób, natomiast w 2017 roku
zamieszkiwało 4907 osób.

2.3.Instytucje kultury
Na terenie miasta i gminy Ostroróg funkcjonują następujące instytucje kultury:
1. Biblioteka Publiczna w Ostrorogu .
2.4. Szkoły
W gminie Ostroróg funkcjonuje obecnie Zespół Szkół, składający się z przedszkola i szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
2.5. Dziedzictwo kulturowe i kultura
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1383 r. Prawa miejskie przed 1412 r., lokacja miasta
została potwierdzona w 1546 roku, przez króla Zygmunta Starego. W 1436 r. w tym mieście urodził
się pisarz polityczny, wojewoda poznański Jan Ostroróg. Na przełomie XVI i XVII wiek Ostroróg
stanowił ważny ośrodek reformacji. Mieściły tu się archiwum, biblioteka i Seminarium Duchowne
Jednoty Braci Czeskich. Osada targowa pod grodem notowana po raz pierwszy w 1398 r. Prawa
miejskie Ostroróg otrzymał przed 1412 r., a lokację w 1546 r. odnowił król Zygmunt Stary.

W XVI i pocz. XVII w. bardzo ważny ośrodek Braci Czeskich, korzystający z opieki Ostrorogów.
Mieściło się tutaj : archiwum, biblioteka i seminarium duchowne Jednoty. W Ostrorogu odbyły się
również dwa ważne Synody Braci Czeskich: w 1620 r. i 1627 r. Ostroróg przez cały czas swojego
istnienia był miastem prywatnym .Pierwotnie stanowił własność jednej z gałęzi rodu Nałęczów, którzy
od nazwy miasta przyjęli przydomek Ostrorogów. Po śmierci ostatniego męskiego potomka rodu –
kasztelana międzyrzeckiego Sędziwoja w 1624 r. przeszedł w ręce Potockich, jako wiano jego siostry
Barbary. Potem m.in. w 1660 r. należał do Karola Radziwiłła, w 1674 r. Wacława Zaleskiego i w 1718
r. Macieja Malechowskiego. Przed poł. XVIII w. znalazł się w rękach rodziny Kwileckich. Upadek
miasta w XVIII w. W w. XIX ludność Ostroroga systematycznie wzrastała. W 1811 r. było 432
mieszkańców, w 1843 r. – 898 mieszkańców i w 1884 r. – 1001. W r. 1912 miasto liczyło już 1267, a
w 1939 r. nawet 1320 mieszkańców. W okresie międzywojennym miasto miało charakter typowo
rolniczy. Spod okupacji hitlerowskiej wyzwolone zostało 27 .I. 1945 r.
Historia Ostroroga jest nierozerwalnie związana z dziejami Wielkopolski, jednego z największych
regionów historyczno-etnograficznych w Polsce. W wiekach VII-X Wielkopolska była centrum
ówczesnego życia politycznego kraju. Pod koniec XVIII wieku w dwóch etapach przeszła pod
panowanie pruskie: w pierwszym rozbiorze (1772 r.) ziemie na północ od Noteci i w drugim
rozbiorze (1793 r.) zasadnicza część regionu; utworzono tu prowincję Prusy Południowe. Po
Kongresie Wiedeńskim (1815 r.) z terenów zachodniej Wielkopolski utworzono Wielkie Księstwo
Poznańskie. W połowie XIX w., gdy silnie zaczął rozwijać się pruski system państwowy i
bezpośrednia walka o wolność stała się niemożliwa, powstała w Poznańskiem idea pracy organicznej
i konkurowania z Niemcami na polu gospodarczym, zwłaszcza w rolnictwie, co zaowocowało
znacznym podniesieniem poziomu gospodarczego tego regionu. Odzyskanie wolności w 1918 roku
nastąpiło w wyniku powodzenia Powstania Wielkopolskiego. Z

ziem Wielkiego Księstwa

Poznańskiego utworzono województwo poznańskie.
Osada targowa pod grodem notowana po raz pierwszy w 1398 r. Prawa miejskie Ostroróg otrzymał
przed 1412 r., a lokację w 1546 r. odnowił król Zygmunt Stary. W XVI i pocz. XVII w. bardzo ważny
ośrodek Braci Czeskich, korzystający z opieki Ostrorogów. Mieściło się tutaj : archiwum, biblioteka i
seminarium duchowne Jednoty. W Ostrorogu odbyły się również dwa ważne Synody Braci Czeskich:
w 1620 r. i 1627 r. Ostroróg przez cały czas swojego istnienia był miastem prywatnym .Pierwotnie
stanowił własność jednej z gałęzi rodu Nałęczów, którzy od nazwy miasta przyjęli przydomek
Ostrorogów. Po śmierci ostatniego męskiego potomka rodu – kasztelana międzyrzeckiego Sędziwoja
w 1624 r. przeszedł w ręce Potockich, jako wiano jego siostry Barbary. Potem m.in. w 1660 r. należał

do Karola Radziwiłła, w 1674 r. Wacława Zaleskiego i w 1718 r. Macieja Malechowskiego. Przed poł.
XVIII w. znalazł się w rękach rodziny Kwileckich. Upadek miasta w XVIII w.

W w. XIX ludność Ostroroga systematycznie wzrastała. W 1811 r. było 432 mieszkańców, w 1843 r.
– 898 mieszkańców i w 1884 r. – 1001. W r. 1912 miasto liczyło już 1267, a w 1939 r. nawet 1320
mieszkańców. W okresie międzywojennym miasto miało charakter typowo rolniczy. Spod okupacji
hitlerowskiej wyzwolone zostało 27 .I. 1945 r.
2.6. Inicjatywy społeczne w dziedzinie kultury
Na terenie miasta i gminy Ostroróg działają następujące organizacje społeczne:


Uczniowski Klub Sportowy „Nałęcz”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół

w Ostrorogu, rodziców uczniów, nauczycieli,

młodzieży starszej powyżej 16 roku życia i sympatyków z terenu Miasta i Gminy Ostroróg


Ludowy Zespół Sportowy Miasta i Gminy Ostroróg z siedzibą w Kluczewie
jest

stowarzyszeniem

sportowym

działającym

na

podstawie

statutu.

Podstawowym celem LZS jest szkolenie i organizacja imprez o charakterze sportowym i
rekreacyjnym, szkolenie dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowania
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Ochotnicza Straż Pożarna miasta Ostroróg Działalność OSP opiera się na pracy społecznej
jej członków. Podstawowym celem jest prowadzenie działalności zmierzającej do
zapobiegania

pożarom

oraz

brania

czynnego

udziału

w

akcjach

ratowniczych

przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń. Strażacy, poza
zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa,
poprzez swój udział w różnych imprezach społecznych i samorządowych, co jest przez
mieszkańców zauważane i cenione. Biorą czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
zawodach, uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.



Klub

Seniora

Celem

Klubu

„
jest

Jaśki

z

rozwijanie

Ostroroga
różnorodnych

„

działa

form

na

życia

podstawie

statutu.

kulturalno-oświatowego,

towarzyskiego i wypoczynku dla ludzi starszych. Rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz
aktywizacji

kulturalno-oświatowej

Organizowanie

wypoczynku

i

ludzi
imprez

starszych

w

środowisku

kulturalno-oświatowych

zamieszkania.

dostosowanych

do

zainteresowań członków Klubu. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez
organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich, kółek zainteresowań klubie
Seniora działa zespół wokalny ,,Jaśki" i kabaret ,,Pod Kogucikiem”. Biorą oni udział w
Przeglądach Piosenki i kabaretu na terenie gminy, powiatu i województwa.



Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu zostało zarejestrowane w
KRS pod numerem 0000273947 w dniu 1.03.2007r. Celem Stowarzyszenia jest działanie na
rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobistego
rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu
społecznym a także pomoc ich rodzinom. Członkami Stowarzyszenia są osoby
niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie, przyjaciele oraz profesjonaliści zaangażowani w
pracę dla ich dobra z terenu gminy i powiatu

2.7.Wyzwania
Miasto i gmina Ostroróg to teren położony na skraju województwa wielkopolskiego, w jego północnej
części. Z tego powodu teren ten jest zagrożony marginalizacją w różnych dziedzinach życia:
ekonomicznej, społecznej, kulturowej itd. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań władz
samorządowych i lokalnej społeczności jest przeciwdziałanie tej marginalizacji przez wykorzystanie
różnorodnych szans dostępnych dzięki programom samorządowym, rządowym i europejskim.
Obecne wyzwania mieszkańców i władz samorządowych powinny skupiać się na:


wykorzystaniu możliwości dofinansowania z programów pomocowych UE w zakresie
infrastruktury kulturalnej i gospodarczej



zacieśnieniu współpracy na poziomie regionalnym (powiat, porozumienia powiatowego ,
LGD) w celu większej promocji regionu i wykorzystania istniejących szans, posiadanego
dziedzictwa kulturowego itd.



określeniu dróg rozwoju, które pozwoliłyby na wykreowanie miejsc, produktów, specyfiki
miejsca – unikatowej w skali województwa lub powiatu. To z kolei może pozwolić na
zaistnienie w świadomości mieszkańców regionu, województwa i kraju jako wyjątkowe
miejsce np. na mapie letnich wędrówek turystycznych.



zwiększeniu aktywności społeczeństwa miasta i gminy Ostroróg w celu wyzwolenia większej
samodzielności w realizacji przedsięwzięć – przez propagowanie działania trzeciego sektora,
organizowanie szkoleń dla chcących założyć organizację pozarządową itd.



zwiększenie poziomu edukacji z zakresu IT, by przeciwdziałać pogłębiającemu się
wykluczeniu cyfrowemu na wsi. W tym celu należy podjąć działania dwutorowe:



budowę infrastruktury teleinformatycznej, pozwalającej na zwiększenie liczby przyłączy do
Internetu, zwłaszcza na terenach wiejskich



organizację zajęć, szkoleń, kursów dla grup ludności najbardziej zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym (dzieci i młodzież, a także ludność w wieku poprodukcyjnym)

2.8. Trendy
Rozwój miasta i gminy Ostroróg jest determinowany wieloma czynnikami, które wpływają zarówno
pozytywnie, jak i negatywnie, na obecne ukształtowanie społeczności lokalnej.

Do najważniejszych czynników pozytywnych należy zaliczyć:


zwiększenie mobilności młodego pokolenia, które nie boi się podejmować nowych wyzwań i
dzięki edukacji internetowej potrafi zdobyć wiedzę na poziomie nie odbiegającym od swoich
rówieśników z dużych miast,



poprawiający się stan infrastruktury w gminie, zwiększający komfort życia na tym terenie
(infrastruktura wodno - kanalizacyjna, projekty oświatowe, poprawiające wyposażenie i bazę
szkół na terenie całej gminy),



zwiększające się zainteresowanie terenami gminnymi ze strony turystów



szansa na dodatkowy rozwój infrastrukturalny dzięki dofinansowaniu unijnemu w
najbliższych latach ( wybudowano oczekiwaną Halę sportowo – widowiskowa przy Zespole
Szkół w Ostrorogu

Najważniejsze czynniki negatywnie wpływające na społeczność lokalną:


niski stan infrastruktury teleinformatycznej, który skutkuje niskim stopniem wiedzy z zakresu
IT oraz brakiem zainteresowania dostępu do Internetu przez ludność wiejską,



postępujący odpływ mieszkańców najmłodszych i najlepiej wykształconych, którzy w
poszukiwaniu pracy wyjeżdżają do większych miast,



relatywnie wysoki procent osób pozostających bez zatrudnienia, które nie mają szans na
zdobycie stałej pracy,



zagrożenia dla młodzieży (alkoholizm, narkomania), które nie są niwelowane działaniami
podejmowanymi przez istniejące instytucje publiczne (Ośrodek Pomocy Społecznej,)

III. OPIS BIBLIOTEKI
1. Historia BP w Ostrorogu Za początek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrorogu uważa
się rok 1948.
Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Ostrorogu w dniu 31marca 1948r. o bibliotekach i opiece
nad zbiorami bibliotecznymi (Dz.U.R.P Nr 26 poz.163) oraz na wniosek Inspektora Szkolnego w
Szamotułach z dnia 14 lutego 1948r. zostaje w jednogłośnie powołany Gminny Komitet Biblioteczny
w następującym składzie:
1.Ostrowski Józef ze Szczepankowa –przewodniczący
2.Malujda Edward z Nosalewa -z-ca przewodniczącego
3.Skawiński Jan z Binina –członek
4.Litmanowski Tadeusz z Nosalewa –członek
5.Słomiński Józef ze Szczepankowa –członek
6.Łakomy Józef z Wielonka –członek
7.Wróblewski Antoni z Oporowa –członek









Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrorogu zwana dalej „Biblioteką” została utworzona
na mocy Uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 5sierpnia 1948r. i działała na podstawie
ustaw o upowszechnianiu kultury oraz statutu.
W roku 1948 biblioteka działała jako Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrorogu. 1stycznia
1955r. na skutek zmian administracyjnych biblioteki gminne przemieniono w gromadzkie.
Biblioteka w Ostrorogu otrzymała nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej i obsługiwała miasto
Ostroróg. W Bininie powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna. Obie biblioteki posiadały
kąciki czytelnicze, które umożliwiały prowadzenie poszerzonej działalności oświatowej. Od
1964 roku nadzór merytoryczny nad obiema bibliotekami sprawowała Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Szamotułach.
Po przeprowadzeniu nowego podziału administracyjnego i likwidacji powiatów w 1975r.
Gromadzka Biblioteka Publiczna w Bininie stała się filią i placówką podległą Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy. Biblioteka macierzysta łącznie z filią posiadały w tym okresie 8
punktów bibliotecznych. W 1981 r. Biblioteka wraz z filią posiadała 5 punktów
bibliotecznych, w 1989r. punkt biblioteczny w Dobrojewie uległ likwidacji. W 1997 r. w
ramach „Biblioteki Wyjazdowej” odzyskaliśmy czytelników w Dobrojewie.
Na przełomie 10-lecia Biblioteka zmieniła swoją siedzibę; mieściła się między innymi przy
ulicy Szamotulskiej, następnie Pniewskiej, a obecnie przy ulicy Wronieckiej 14 (w budynku
dawnego Magistratu). Na mocy Uchwały Nr XXV/176/97 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z
dnia 11 marca 1997 r. utworzono Gminny Ośrodek Kultury, w którego skład weszły: Ośrodek
Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg. Na mocy Uchwały Nr
XX/137/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r. dokonano
reorganizację Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrorogu tworząc instytucję kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrorogu. Biblioteka prowadzi rozszerzoną
działalność kulturalno – oświatową.



Historię biblioteki tworzą pracownicy zatrudnieni w danej instytucji i tak przez okres wielu lat
biblioteki pracowali lub pracują:
 w Bininie – Adela Cembrowicz, Teresa Roszak, Maria Nowicka, Kazimiera Gołębiewska,
Elżbieta Ren, Maria Kalemba,
 w Ostrorogu – Maria Malinowska, Maria Bernaciak, Danuta Sucharska, Janina Słocińska,
Izabela Czaja, Maria Warguła, Henryk Wujec, Liliana Kaszkowiak, Elżbieta Ren, Małgorzata
Przybysz, Bernadeta Słupińska, Janina Urbańska, Monika Dziubek, Maria Kalemba, Krystyna
Kaczmarek. Kierownikami i dyrektorami placówki byli: Mgr Danuta Sucharska, Janina
Słocińska, Małgorzata Przybysz. Maria Kalemba, Barbara Kalemba – do chwili obecnej.
3.2. Obszar działalności.
Działalność BP w Ostrorogu to miasto i gmina Ostroróg.
3.3. Pracownicy
Bibliotekarze miasta i gminy Ostroróg to 5 osób.


- 2 osoby na stanowisku bibliotekarza – / 2 etaty w tym dyrektor biblioteki /,



- 1 osoba na stanowisku starszy instruktor kulturalny – 1 etat



-1 osoba na stanowisku - główna księgowa - ¼ etatu



- 1 osoba na stanowisku – sprzątaczka – ¼ etatu

3.4. Zasoby biblioteczne, sprzęt
Księgozbiory
Stan woluminów w bibliotece w Ostrorogu na koniec 2017r. wynosi 17.440 .

Stan środków przeznaczonych na księgozbiór powoli wzrasta . W roku 2017 przeznaczyliśmy na
zakup książek do biblioteki 6.000,00zł. Od kilku lat BP w Ostrorogu otrzymuje od Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje finansowe na zakup nowości. Na rok 2017 jest kwota
6.692,00zł.

3.5. Użytkownicy i czytelnictwo
Użytkownicy bibliotek to osoby z różnych grup wiekowych , zawodowych i społecznych.
Struktura Czytelników w 2017 r.:
wiekowa:


do lat 5 l. -9



6-12 l. – 276



13-15l. - 74



16- 19 l. -41



20- 24 l. - 39



25- 44 l. -89



45 – 60 l. -63



pow. 60 l. – 39

w/g zajęcia:


osoby uczące się - 502



osoby pracujące – 61



pozostali 67

Dane za 2017r.:
Liczba wypożyczonych książek– 10.924vol.
Liczba zakupionych książek:



293 vol. ze środków przeznaczonych przez organizatora,
473 vol. ze środków ministerialnych.

3.6. Główne działania
Główne działania BP w Ostrorogu to gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru,
zaspokajanie

potrzeb

oświatowych,

kulturalnych

i

informacyjnych

społeczeństwa

oraz

upowszechnianie wiedzy i kultury. Przejawia się to w:


organizacji konkursów czytelniczych i plastycznych dla dzieci i młodzieży,



pomoc w korzystaniu z komputera (korzystanie z podstawowych aplikacji systemu Windows
np. Word, Power Point, Outlook: pisania prac, pisania CV i innych dokumentów, korzystania

z innych programów komputerowych służących do przygotowania materiałów i prezentacji do
szkoły lub dokumentów urzędowych,


wycieczek do biblioteki,



pasowaniach na czytelnika,



spotkaniach z pisarzami,



wieczory literackie i wspomnieniowe,



lekcje biblioteczne,



propagowanie rocznic literackich i historycznych,



dyskusje o filmach i książkach,

3.7. Partnerzy.
BP w Ostrorogu obecnie współpracuje z:


Klubem Seniora Jaśki z Ostroroga



Zespołem Szkół w Ostrorogu



Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrorogu,



Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrorogu



Powiatowym Urzędem Pracy w Szamotułach.

IV. ANALIZA SWOT
Prace nad analizą szans, zagrożeń oraz słabych i mocnych stron w zakresie rozwoju biblioteki
pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wyników i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta
wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i
pozytywnych cech BP, umożliwiających obecnie i w przyszłości podejmowanie działań służących
rozwojowi biblioteki.

SILNE STRONY - WEWNĘTRZNE







dobra lokalizacja biblioteki, dobra opinia
wśród użytkowników,
bezpłatny dostęp do komputera i urządzeń
reprograficznych dla użytkowników,
przyjemna aranżacja wnętrza (wygodne
przejście między regałami, łatwy dostęp
do księgozbioru, wystarczająca
powierzchnia do pracy KO,
możliwość bezpłatnego korzystania z
Internetu,
godziny otwarcia dostosowane do potrzeb

SŁABE STRONY- WEWNĘTRZNE




niedostateczna ilość nowości
książkowych,
brak zatrudnionego informatyka na całym
etacie,
zbyt mała ilość środków finansowych na
rozszerzenie działalności,






użytkowników,
wykształcona i doświadczona kadra,
zbiory biblioteczne dostosowane do
potrzeb czytelniczych,
pozytywne relacje z instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami,
przełamywanie stereotypów wizerunku
biblioteki i bibliotekarza.
SZANSE ZEWNĘTRZNE














dotacje finansowe,
współpraca ze stowarzyszeniami,
fundacjami, urzędami,
udział w szkoleniach
poszukiwanie sponsorów
dobra współpraca ze szkołami,
brak księgarni w miejscowości,
brak konkurencyjnych usług i działań na
terenie gminy,
udział w kulturalnych imprezach
lokalnych i ich współorganizacja,
powrót ludności z emigracji zarobkowej,
wzrost wymagań instytucji i urzędów
wobec petentów w sferze e-administracji,
udział w Programie Rozwoju Bibliotek,
przychylność władz Gminnych.

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE









wzrost znaczenia informacji
udostępnionych w Internecie (czasopisma,
literatura online, e-boki),
wzrost wymagań użytkowników,
wyludnienie miejscowości (emigracja
zarobkowa),
wysokie ceny książek,
częstszy wybór przez klientów TV i
wideo,
niż demograficzny,
rosnące koszty utrzymania biblioteki.

Priorytet I: Wzmocnienie konkurencyjności Biblioteki Publicznej w Ostrorogu
1.Polepszenie zdolności organizacyjnych.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:



Polepszenie wizerunku biblioteki.
Zwiększenie kompetencji pracowników.
Działania w ramach celu strategicznego powinny być ukierunkowane na zmianę wizerunku biblioteki
na taki, w którym biblioteka to nie tylko księgozbiór ale i centrum informacji oraz integracji lokalnej.
Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych kreuje społeczeństwo informacyjne.
Wiedza i informacja, stają się kluczowymi zasobami, które mogą być wykorzystane przez biblioteki
jako narzędzia zwiększające możliwości korzystania z dóbr kultury i zasobów informacyjnych
wymuszając istotne zmiany w organizacji pracy i sposobie kontaktowania się z użytkownikami a tym
samym wpływają na polepszenie wizerunku biblioteki. Rola bibliotekarza winna być postrzegana
przez społeczeństwo jako osoby kompetentnej i operatywnej. Dlatego należy zmierzać do podniesienia
kwalifikacji bibliotekarzy poprzez udział w szkoleniach i kursach. Szkolenia umożliwią kompetentną

pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z nowych technologii, oraz wzmocnią jakość usług
oferowanych przez biblioteką. Fachowa pomoc oraz bezpłatność dla korzystających z komputera oraz
Internetu powinny przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności biblioteki.
2. Zwiększenie oferty i usług dla użytkowników.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:



Pozyskanie funduszy poprzez udział w projektach.
Organizacja bezpłatnych warsztatów dla użytkowników.
Dostosowanie do potrzeb użytkowników winno być połączone z poszerzeniem ofert i usług oraz
propozycji zagospodarowania czasu wolnego użytkowników. Działania biblioteki będą obejmowały 7
obszarów tematycznych nowych usług biblioteki:


promocja czytelnictwa i kultury,



praca z dziećmi szczególnie ze środowisk defaworyzowanych , seniorów, osób zagrożonych
wykluczeniem informatycznym,



funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych,



usługi i poradnictwo w zakresie multimediów,



wsparcie dla samorealizacji społecznej na poziomie lokalnym,



ułatwienie korzystania z e-administracji (wsparcie obywateli w kontaktach z władzami
publicznymi),



ułatwienie dostępu do informacji lokalnej.

Będzie to wymagać opracowania planu propozycji i zwiększenia nakładów finansowych mającego na
celu satysfakcję osób korzystających z biblioteki. Koniecznością jest więc przystąpienie biblioteki do
programów grantowych umożliwiających pozyskanie środków w wyniku opracowania projektów z
Funduszy Unijnych. Fundusze te pozwolą na organizację różnego rodzaju warsztatów rozwijających
zainteresowania. Działania własne biblioteki będą polegać na umożliwieniu konsultacji ze
specjalistami i profesjonalistami z różnych dziedzin przyczyniając się do wyrównanie szans
edukacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem nowych technologii.
3.Promocja Biblioteki.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:



Strona www biblioteki.
Współpraca z lokalną prasą.
Strona internetowa biblioteki to doskonałe miejsce do promocji i reklamy biblioteki oraz jej
działalności prowadzonej w pomieszczeniach instytucji ale i w Internecie. Działania własne biblioteki
poszerzą się o cykliczne uaktualnianie ogłoszeń, forum, propozycji, kartotek, podejmowanych działań.
Pozwoli na szeroki zakres kontaktu ze społecznością lokalną, użytkownikami obecnymi i

potencjalnymi. Umożliwi osobom zainteresowanym na współtworzenie wizerunku i potencjału
biblioteki.
Ułatwi też współpracę z mediami i lokalną prasą, dzięki której nie tylko informacje o działalności
zostaną rozpowszechniane ale również promocja biblioteki będzie miała wyższą rangę i zakres.
4. Udział w Programie Rozwoju Bibliotek.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:



Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań w Programie Rozwoju Bibliotek.
Aktywny udział w nowych działaniach proponowanych przez Program Rozwoju
Bibliotek.

Efektem szkoleń a jednocześnie warunkiem przejścia do następnego etapu w PRB jest stworzenie
STRATEGI ROZWOJU BIBLIOTEKI. Strategia pozwoli na udział w następnych szkoleniach
ułatwiających rozwój biblioteki oraz umożliwi ubieganie się o granty w konkursach np. konkurs
grantowy ”Aktywna Biblioteka”. ogłoszony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest
partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(FRSI) w Programie Rozwoju
Bibliotek(PRB). Jest to szansa dla BP w Ostrorogu na spełnienie wizji, utworzenia nowoczesnej
biblioteki publicznej na terenie Miasta i Gminy Ostroróg, która stanie się Centrum zaspakajania
potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz umożliwiającym
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Cele te wynikają z charakteru biblioteki publicznej będącej instytucją wyższej użyteczności publicznej
realizującej zadania istotne dla rozwoju społeczeństwa.
Następnym działaniem Biblioteki będzie przystąpienie do nowych projektów proponowanych przez
PRB dających możliwość zdobycia funduszy na działalność wymienioną w STRATEGI ROZWOJU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
Priorytet II: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
1. Stworzenie sieci współpracy na zasadach partnerskich pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami, twórcami ludowymi a społeczeństwem lokalnym.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:


Budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia do osiągania celów na rzecz rozwoju
społeczeństwa lokalnego.
Pierwsze działanie w ramach celu strategicznego powinny pozwolić na rozwój więzi społecznych,
międzypokoleniowych wspierając ich aktywność i potencjał na różnych płaszczyznach. Z uwagi na
bardzo ciekawą historię Miasta i Gminy Ostroróg oraz aktywną działalność społeczną animatorów
kultury zorganizowanych w ”,Klubie Seniora „

2. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie kultywowania i rozpowszechniania kultury,
tradycji i folkloru regionalnego.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:


Aktywizacja ludowych twórców regionu

Priorytet III: Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz szerokiej dostępności do nowych
technologii, źródeł informacji, edukacji i kultury.
1. Budowanie wizerunku biblioteki jako centrum ogólnie dostępnej edukacji informatycznej.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne


Poinformowanie społeczeństwa o posiadanym zapleczu techniczno -informatycznym
oraz rozszerzonej działalności Biblioteki.
Działania operacyjne Biblioteki w realizacji tego celu będą opierać się na nawiązywaniu relacji z
różnymi grupami w ramach społeczności lokalnej. Tym samym nastąpi komunikacja biblioteki z jej
obecnymi i potencjalnymi klientami, a także decydentami, którzy wpływają na jej działalność. Wybór
treści komunikatu i właściwego kanału informacyjnego, pozwoli skutecznie dotrzeć do odbiorcy.
Kolejnym działaniem będzie wybór sposobu rozpowszechniania informacji w formie:


drukowanej (listy wysyłane pocztą, ulotki, broszury, plakaty, ogłoszenia w prasie, notatki
prasowe, artykuły w prasie lokalnej, wywiady drukowane);



formy ITC i media ( strony internetowe – urzędu, biblioteki, szkół, korespondencja
elektroniczna, forum internetowe, programy i wywiady w lokalnej mediach;



wydarzenia ( dni otwarte biblioteki, prezentacje podczas imprez szkolnych – rozpoczęcie roku
szkolnego, pierwsze zebrania rodziców, imprezy tematyczne, spotkania, konferencje.

2.Podniesienie wiedzy użytkowników na temat źródeł informacji dostępnych w bibliotece oraz
możliwości ich wykorzystania.
Cel strategiczny będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne:


Wspieranie i umożliwianie konsultacji z profesjonalistami w zakresie nowych
technologii, źródeł informacji, edukacji i kultury.

Realizacja tego celu polega na zorganizowaniu przez bibliotekę kursów, szkoleń, warsztatów
prowadzonych przez specjalistów, które przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych,
kulturowych z wykorzystaniem komputera i Internetu. Biblioteka stanie się miejscem rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Bardzo ważnym działaniem w realizacji tego celu będzie objęcie przez
bibliotekę szczególną opieką seniorów, dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, oraz osób
zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Jednocześnie działania te przyczynią się do zwiększenia
oferty zagospodarowania czasu wolnego społeczeństwa, rozwijania zainteresowań pod opieką
specjalistów. Działania biblioteki pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie sposobu na

wygodne i tanie zakupy, metody zarządzania kontem bez wychodzenia z domu, dostęp do sztuki i
kultury szczególnie w ośrodkach oddalonych od centrów.

VI. REALIZACJA, MONITORING, OCENA
Podstawowym celem Strategii Rozwoju Biblioteki jest wypracowanie takich mechanizmów prawnych,
organizacyjnych oraz finansowych, które umożliwiać będą jak najbardziej efektywne wykonanie
zadań statutowych przez bibliotekę, przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa, promocji książki oraz
jak najszerszego dostępu osób korzystających z usług Biblioteki do informacji.
Do wdrażania strategii angażowani będą partnerzy społeczni celem zapewnienia szerokiego udziału
zainteresowanych instytucji i organizacji w rozwoju biblioteki. Na podstawie założeń strategii będą
przygotowane Plany Rozwoju na lata 2018 -2021 które będą zawierały:


sposoby realizacji założonych celów,



wdrażane działania



kryteria oceny projektów rozwojowych,



wskaźniki monitoringu,



partnerów,



harmonogram prac,



plan finansowy i źródła finansowania.

Efekty oddziaływania realizowanych projektów rozwojowych oceniane będą na podstawie
monitoringu, procesu systematycznego zbierania i analizowanie ilościowych i jakościowych
informacji, zapewniających sprawne zarządzanie programami i projektami rozwojowymi.
Na podstawie wskaźników osiągnięć, w oparciu o przekazywane w ramach systemu monitorowania
informacje, oceniany będzie postęp realizacji strategii oraz skuteczność wdrażanych działań. Pozwoli
to na szybkie reagowanie i podejmowanie odpowiednich kroków naprawczych.
Za monitorowanie przebiegu i sposobu realizacji działań wskazanych w programach i projektach
rozwojowych, wyznaczonych w strategii odpowiedzialni będą pracownicy bibliotek, zajmujący się w
określonych obszarach wdrażaniem strategii.

Roczne sprawozdanie z realizacji strategii przedkładane będzie pod obrady Rady Miejskiej w celu jej
analizy i określenia dalszych kierunków działań.
Przyjęcie wieloletniej perspektywy w odniesieniu do najważniejszych problemów Biblioteki
Publicznej pozwala na koncentrowanie wysiłku wokół spraw, które mają znaczenie decydujące dla

przyszłości instytucji. Wyznaczone w Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej kierunki działania,
etapy realizacji i cel, któremu służą pozwalają samorządowi miasta w sposób przejrzysty oceniać
efekty podejmowanych działań a tym samym podnosić ich skuteczność.
Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej w Ostrorogu została opracowana przez pracownika- Główną
Księgowę Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - mgr Lilianę Kaszkowiak.

6.1.Materiały źródłowe:
1. Strategia Ekorozwoju Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016 - 2020
2. Dane źródłowe – Główny Urząd Statystyczny.
3. Dane źródłowe – Powiatowy Urząd Pracy.
4. Dane źródłowe – Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu.

