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I. Wizytówka biblioteki 

 

Gmina Miękini położona jest na terenie powiatu średzkiego. Zamieszkuje ją około 14 tys. 

mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna w Miękini działa jako instytucja kultury, w skład 

której wchodzą� filie biblioteczne w Lutyni, Wilkszynie i Mrozowie. W bibliotece 

zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy. W roku 2013 zgromadziliśmy 1828 woluminy, 254 książki 

mówione, zarejestrowaliśmy 1502 czytelników, wypożyczyliśmy 23965 woluminów, 

zakupiliśmy 1563 woluminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Miękini wraz z filiami aktywnie 

uczestniczy w życiu kulturalnym gminy. Organizujemy cykliczne spotkania 

międzypokoleniowe "Czytanie dzieciom", współpracujemy z Zespołem Szkół, organizując 

konkursy, organizowane są  liczne wystawy, kiermasze książek, prowadzimy komputerowe 

kursy angielskiego dla dzieci i dorosłych. 

 

Zachęcamy do kontaktu: 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 

Kościuszki 43, 55-330 Miękinia 

Bogdan Wilczak 

Email: b.wilczak@miekinia.pl, biblioteka.miekinia@o2.pl 

Telefon: 717359201, 782559057 

II. Potencjał biblioteki 

Analiza SWOT 
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Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

- nowości książkowe - lokalizacja, położenie 

- dobre warunki lokalowe - wysoki poziom 

wdrażania owych technologii - stabilny 

budżet - zbiory dostosowane do potrzeb 

czytelników - dobra współpraca ze szkołą - 

informatyzacja (2 biblioteki w pełni 

wyposażone i skomputeryzowane) - kurs 

języka angielskiego dla dzieci 

(komputerowego) - dobre warunki lokalowe 

- gromadzenie audiobooków - dobra opinia - 

bezpłatny dostęp do Internetu - katalog 

komputerowy, wypożyczanie elektroniczne 

(tylko w bibliotece głównej) - doświadczona 

kadra - dogodne godziny otwarcia placówek 

- wydarzenia kulturalne - promocja 

działalności - brak oznaczenia kierunkowego 

- małe pomieszczenie w filii w Lutyni - 

dostęp do bibliotek dla niepełnosprawnych i 

wózków dziecięcych (nie dotyczy biblioteki 

głównej) - brak zasobu (nie w pełni 

wprowadzone zbiory we wszystkich filiach) - 

strona internetowa 

Szanse Zagrożenia 

- możliwość korzystania ze środków 

pozyskanych dzięki udziale w projektach - 

możliwość wykorzystania potencjału 

instytucji i organizacji (sprzętowej, ludzkiej i 

lokalowej) - podnoszenie kwalifikacji 

bibliotekarzy - zaangażowanie pracowników 

- przygotowanie planu rozwoju bibliotek - 

współpraca z innymi organizacjami - 

pozyskiwanie wolontariuszy - aktywne 

uczestnictwo biblioteki w promocji gminy - 

dbałość o pozytywny wizerunek biblioteki 

- brak możliwości finansowania - zmiana 

władzy w samorządzie - brak 

zainteresowania ze strony mieszkańców - 

likwidacja bibliotek - brak zaangażowania 

pracowników - bliskość Wrocławia - rosnące 

wymagania ze strony czytelników - 

popularność Internetu - wzrost kosztów 

utrzymania - wypieranie książki papierowej 

przez książkę elektroniczną 
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Potencjał biblioteki 

 

Potencjałem naszych bibliotek są nowości książkowe, kupowane w dużych ilościach do 

każdej biblioteki (z roku na rok zakupy są coraz większe), dokupywanie książek pod kątem 

potrzeb czytelników, rozwijana oferta na audiobooki. Biblioteki mają dobrą lokalizację 

(centrum miejscowości), w każdej bibliotece są dostępne co najmniej dwa komputery z 

bezpłatnym dostępem do Internetu. Placówki pracują w dogodnych dla mieszkańców 

godzinach. Biblioteka Główna posiada wprowadzony katalog komputerowy (100%), 

elektroniczna karta czytelnika. Tablice informacyjne przy bibliotece głównej. W każdej 

bibliotece znajduje się urządzenie wielofunkcyjne. Personel otwarty, chętny do działania, 

chcący rozwijać swoje umiejętności i możliwości, otwarty na rozwój dyrektor. Współpraca ze 

szkołą przy organizacji konkursów. Biblioteki otwarte i życzliwe dla społeczności lokalnej, 

dzięki czemu czytelnicy chętnie nas odwiedzają. Podejmowane są działania o modernizację 

budynku biblioteki w Mrozowie spełniającego kryteria "Biblioteki+". 

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

 

Zasoby lokalne 

 

Ludzie 

 

Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół w 

Miękini, Lutyni i w Pisarzowicach, świetlicowe, instruktor tańca, dyrektor poczty, ksiądz, 

mieszkańcy - przyjaciele biblioteki w Wilkszynie, rzeźbiarz, malarka, hafciarki, garncarka, 

straż pożarna, twórcy lokalni, współpraca bibliotekarzy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

wolontariusze 
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Zasoby materialne 

 

placówki biblioteczne, boiska, orliki, świetlice, hale sportowe, pomieszczenia w szkołach, sala 

widowiskowa w SOK, rzutniki multimedialne (z projektu, oraz dostępny w sali 

widowiskowej), komputery w bibliotekach z dostępem do Internetu, Centrum Komputerowe 

(w budynku SOK), aparaty cyfrowe, urządzenia wielofunkcyjne, profesjonalny sprzęt grający 

(budynek SOK) 

 

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

 

Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini i w Lutyni, 

teatrzyk dziecięcy "Promyk", uczestnicy z "Krainy Łęgów Odrzańskich", wójt, radni, 

dyrektorzy szkół 

 

Zasoby 

 

informatycy z biblioteki dolnośląskiej, dział gromadzenia z biblioteki powiatowej 

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z 

przeprowadzonych badań 

 

Gmina Miękinia to gmina znajdująca się w powiecie średzkim. Gminę tworzy 27 sołectw. 

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego zamieszkuje ją 13793 osoby. Na 1 km2 przypada 77 
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osób. Ludność w wieku do 18 lat stanowi 21%, w wieku 18-65 lat 69%, 65i więcej lat 10%. 

Gminny system edukacyjny tworzą: Zespół Szkół w Miękini, Szkoła Podstawowa w 

Pisarzowicach oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutyni. Działalność kulturalną 

prowadzi Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini. Polem działania Ośrodka Kultury jest 

szeroko rozumiana kultura oraz sport. Ośrodek Kultury posiada biblioteki, świetlice, boiska 

wielofunkcyjne, salę widowiskową, centrum multimedialne. Prowadzone są zajęcia dla 

dzieci, młodzieży oraz seniorów. Są to różnego rodzaju zajęcia (manualne, plastyczne, 

muzyczne, językowe), zabawy oraz imprezy. Ośrodek Kultury organizuje następujące 

cykliczne imprezy: Europejski Dzień Sąsiada, Festiwal Lata, Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

Dzień Sportu, Turnieje o Puchar Wójta. Biblioteka wraz z filiami organizuje mieszkańcom 

gminy spotkania z autorami, ciekawymi postaciami, organizuje wystawy i konkursy. 

Powiększając księgozbiór bierzemy pod uwagę zainteresowania czytelników. Z wybranymi 

mieszkańcami zostały przeprowadzone ustne rozmowy - wywiady. Spośród 

przeprowadzonych rozmów największym problemem jaki został poruszony jest lęk przed 

korzystaniem z komputera w życiu codziennym. Następnym problemem jest brak świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Miękinia, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas po lekcjach, stąd też 

wynikła potrzeba stworzenia kącika dla dzieci oraz zajęć głośnego czytania. Wielu 

mieszkańców chciałoby mieć wgląd do całego księgozbioru biblioteki i jej filii, dlatego 

chcemy podjąć działanie wprowadzenia wszystkich książek do katalogu on-line. Wśród osób, 

z którymi przeprowadzono wywiady wynikła również potrzeba stworzenia oferty dla osób 

niepełnosprawnych w bibliotece (audiobooki). Mieszkańcy pragną poznać lokalnych 

twórców, dlatego chcemy organizować z nimi spotkania i wernisaże. Kilka osób stwierdziło, 

że aktualna strona biblioteki jest mało czytelna, dlatego też zostanie zaprojektowana nowa 

strona www biblioteki. 
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IV. Misja biblioteki 

 

Misja 

 

Biblioteka w Miękini i jej filie są nowoczesne, otwarte, chętne do działania i współpracy, 

odpowiadają na potrzeby środowiska. Oddziałują na różne aspekty życia i aktywizują 

społeczność. Są to miejsca zaufania społecznego dzięki zaangażowaniu, kompetencjom i 

podejściu całego zespołu. 

 

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i 

działania 

 

Obszar Edukacja 

Cel 1 Nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z 

telefonu komórkowego 

Działanie 1 Organizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera, telefonu 

komórkowego i  wykorzystywania Internetu 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Edukacyjne, zdobycie podstawowych umiejętności korzystania z technologii 

w celu sprawnego wykorzystania możliwości jakie daje telefon komórkowy,  

komputer i Internet 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Miciak - młodszy bibliotekarz 

Zasoby potrzebne do wolontariusze, sprzęt (sala komputerowa), materiały pomocnicze (poradniki 
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realizacji zadania komputerowe) 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2017r. (organizacja szkoleń raz w roku trwających 2 miesiące) 

Rezultaty Zmniejszenie liczby osób wykluczonych cyfrowo. 

Przeprowadzenie serii kursów i przeszkolenie osób w zakresie 

posługiwania się komputerem i wykorzystaniem jego 

możliwości w codziennym życiu. Zwiększy to liczbę osób 

umiejętnie wykorzystujących nowe technologie. 

Cel 2 Promocja czytelnictwa 

Działanie 1 Organizacja zajęć głośnego czytania dla dzieci 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzeba rozwoju edukacyjnego dziecka 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarze 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

wolontariusze, księgozbiór 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

zamieszczanie ogłoszeń o spotkaniach na stronach www biblioteki i gminy, 

rozwieszanie plakatów w szkole 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2017r. (jedno spotkanie w miesiącu) 

Rezultaty Zwiększenie zainteresowania czytelnictwem u dzieci, nowa 

oferta czytelnicza dla dzieci 
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Obszar Kultura 

Cel 1 Zacieśnianie więzi między dzieckiem a rodzicami 

Działanie 1 Organizacja spotkań, których uczestnikami będą rodzice i ich 

dzieci 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Pomoc w zacieśnieniu więzi rodziców z dziećmi, umiejętność wspólnej 

zabawy i rozmowy z dzieckiem 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Miciak, Agata Onyśko, Teresa Petryk, Wanda Kruszelnicka 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

przestrzeń do spotkań, plakaty promujące spotkania, zabawki, gry, artykuły 

papiernicze, książki dla dzieci 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

do końca 2017r. (organizowanie spotkań raz na kwartał w każdej bibliotece) 

Rezultaty Lepszy kontakt rodzica z dzieckiem, edukacja dziecka poprzez 

czytanie i zabawę zabawkami edukacyjnymi. 

Działanie 2 Wyposażenie kącika dla dzieci w materiały edukacyjne i 

kolorowe pufy 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Edukacyjne i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

bibliotekarze 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

zakup puf, worków edukacyjnych "Biblioteczka dla najmłodszych" 
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Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

powiadamianie czytelników na bieżąco, informacje na stronie biblioteki i 

gminy, plakaty w gablotach i na tablicach informacyjnych w szkole i w 

bibliotekach 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2017r. 

Rezultaty Kącik stanie się zachęcający, stworzy warunki do 

organizowania zajęć edukacyjnych 

Cel 2 Pokazanie lokalnej twórczości mieszkańcom gminy 

Działanie 1 Organizowanie spotkań lokalnych twórców z mieszkańcami, 

organizowanie wystaw twórczości 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Potrzebą lokalnego twórcy jest promowanie swojej twórczości, dzieł, 

potrzeba poznania opinii odbiorców twórczości 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Wanda Kruszelnicka 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

sala świetlicy wiejskiej w Wilkszynie, pomieszczenie biblioteki, sztalugi 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2017r. (raz w roku organizowanie wystaw i spotkań lokalnych 

twórców) 

Rezultaty Promocja twórczości lokalnych artystów, uzyskanie opinii 

mieszkańców na temat twórczości 

Obszar Informacja 

Cel 1 Zapewnienie czytelnikom informacji o zbiorach dostępnych w 

bibliotece gminnej i jej filiach, dostosowanie usług 
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bibliotecznych do grupy czytelników niepełnopsrawnych 

Działanie 1 Komputeryzacja obsługi czytelników w filiach 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Pełna informacja o zasobach biblioteki wraz z uzyskaniem informacji o 

dostępności publikacji obejmując wszystkie placówki biblioteczne na terenie 

gminy 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarze 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

program biblioteczny ALEPH, komputer 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacje na stronie internetowej biblioteki i gminy, informacja w prasie 

lokalnej 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2017r. 

Rezultaty Uzyskanie bazy katalogowej zbiorów wraz z aktualną 

informacją o dostępności poprzez stronę www biblioteki z 

możliwością przedłużania i rezerwacji książek przez 

czytelników on-line. 

Działanie 2 Uruchomienie na stronie internetowej biblioteki zakładki 

"Zaproponuj książkę", "Zadaj pytanie bibliotekarzowi" 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Duża grupa społeczeństwa informacyjnego chciałaby korzystać z kontaktu z 

biblioteką poprzez Internet 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

informatyk, bibliotekarze 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

sprzęt komputerowy, strona internetowa 
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Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacja na stronie biblioteki i gminy 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2014r. 

Rezultaty Możliwość kontaktu z biblioteką drogą elektroniczną, 

pozyskanie przez biblioteki większej grupy użytkowników 

korzystających z nowych technologii 

Działanie 3 Stworzenie nowej strony internetowej biblioteki 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Duże zainteresowanie społeczności lokalnej nowoczesną technologią 

informacyjną 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

firma graficzna, informatyk 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

sprzęt komputerowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej gminy, powiadamianie czytelników 

bezpośrednio 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2014r. 

Rezultaty Dostęp do informacji o wydarzeniach biblioteki, promocja 

biblioteki, nowy wizerunek biblioteki 

Działanie 4 Zakup audiobooków dla osób niepełnosprawnych 

Potrzeby społeczności 

lokalnej, na które działanie 

odpowiada 

Zainteresowanie osób starszych i dzieci książkami mówionymi 

Osoba odpowiedzialna  za bibliotekarze 
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realizację 

Zasoby potrzebne do 

realizacji zadania 

środki finansowe na zakup książek mówionych 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Informowanie czytelników o ofercie, informacje na stronie internetowej 

biblioteki i gminy, plakaty w gablotach i na tablicach informacyjnych 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca 2017r. 

Rezultaty Lepsza oferta biblioteki, zaspokojenie potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych 

VI. Zarządzanie realizacją planu 

 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece 

 

Proponowane działania nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych w funkcjonowaniu 

biblioteki. 

 

2. Monitoring realizacji planu 

 

Cykliczne spotkania z pracownikami w celu przeanalizowania realizacji zakładanych w planie 

działań. 
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3. Ewaluacja  

 

Cykliczne przeprowadzanie spotkań w gronie pracowników dokonujące podsumowania 

przeprowadzonych działań i podjęcie kroków mających określić mocne i słabe strony, szanse 

i zagrożenia, z którymi zetknięto się podczas realizacji projektu. 

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i 

partnerom 

 

Plan rozwoju bibliotek zostanie zaprezentowany władzom, radzie gminy. Bieżące działania 

biblioteki zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury 

oraz na stronie Gminy Miękinia. Raz na kwartał na łamach "Wiadomości Gminnych" 

publikowane będą artykuły dokumentujące nasze działania. Informacje o organizowanych 

przez bibliotekę akcjach, spotkaniach czy wystawach będą w formie plakatów wywieszanych 

w tablicach informacyjnych, w pomieszczeniach biblioteki, szkołach na terenie gminy i 

zaprzyjaźnionych sklepach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa 

i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim 

bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do 

dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, 

mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać email, skopiować potrzebne 

materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin 

takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe 

umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w 

bibliotece. 


