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I. Wizytówka biblioteki
Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka
w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką Radę Narodową. W chwili
obecnej Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli działa jako instytucja kultury, w skład
której wchodzą filie biblioteczne w Łazach, Mrokowie i Mysiadle. Pełni rolę mecenatu kultury
na terenie Gminy Lesznowola, zabezpieczając prawidłowy dostęp do książki i informacji,
mieszkańcom całego terenu. W bibliotece zatrudnieni są dyrektor, 2 specjalistów, księgowa
i 5 bibliotekarzy. Do 2011 r. zgromadziliśmy księgozbiór prawie 50000 woluminów; ok. 400
jednostek zbiorów multimedialnych; zarejestrowaliśmy ponad 3200 czytelników;
wypożyczyliśmy ok. 60000 woluminów; zakupiliśmy ponad 2300 woluminów (w 2011 r).
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli wraz z filiami aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym gminy. Jesteśmy obecni na Dniach Gminy Lesznowola, co roku organizujemy
konkurs pt "Mistrz Czytelnictwa", wydajemy publikacje książkowe promujące lokalnych
twórców i historię gminy. W każdej naszej bibliotece istnieje możliwość skorzystania
z Internetu. W filiach dodatkowo funkcjonuje elektroniczne wypożyczanie zbiorów.

Zachęcamy do kontaktu:

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminnej Rady Narodowej 60 , 05-506 Lesznowola
Danuta Bucholc
Email: biblioteka@bp-lesznowola.pl
Telefon: 227361934
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II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

- konkurencyjność (bezpłatny dostęp do
oferowanych zbiorów i Internetu) wykształcona kadra - uznanie w oczach
władz - dobra opinia wśród mieszkańców dobra lokalizacja placówek - dobre warunki
lokalowe filii (miejsca do prowadzenia zajęć
popularyzujących czytelnictwo - spotkania
autorskie, lekcje biblioteczne i inne zajęcia
dla dzieci) - wysoki poziom wdrażania
nowych technologii - stabilny budżet wdrażany i realizowany System Zarządzania
Jakością ISO - wysoki wskaźnik zakupu
nowości - nowe pozycje multimedialne w
bibliotece - własne wydawnictwo - cykliczne
artykuły w prasie lokalnej - bieżąca i
aktualizowana strona internetowa rozwinięta działalność kulturalnoedukacyjna - zawiązanie partnerstwa różnorodność usług oferowanych przez
bibliotekę - ciągle rozbudowywany
księgozbiór - zbiory dostosowane do
potrzeb czytelników - gromadzenie
literatury regionalnej - dostęp do
komputerów i internetu - katalog on-line profesjonalna obsługa użytkownika organizowanie konkursów czytelniczych i
spotkań z ciekawymi ludźmi - pozytywne
nastawienie pracowników do wdrażania
nowych form pracy - współpraca z lokalnymi

- mały lokal w bibliotece głównej niewystarczająca liczba pracowników - słabo
rozwinięta działalność promocyjna w
bibliotece głównej - brak dostosowania
pomieszczeń części placówek dla osób
niepełnosprawnych - słabo rozbudowany
księgozbiór popularnonaukowy i naukowy brak dostępu biblioteki dla części
mieszkańców gminy
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mediami - dobra współpraca biblioteki z
przedszkolami i szkołami
Szanse

Zagrożenia

- przygotowanie planu rozwoju biblioteki współpraca z innymi organizacjami podnoszenie kwalifikacji pracowników pozyskiwanie środków poza budżetowych optymalne warunki lokalowe - poszerzenie
oferty biblioteki w odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców - świadczenie usług ksero,
skanowania itp. - informatorium
lesznowolskie - rozpoznawanie potrzeb
mieszkańców - pozyskiwanie wolontariuszy przychylne grupy obywatelskie zapewnienie dostępu do biblioteki także w
soboty - organizowanie szkoleń dla
pracowników - sprawna organizacja pracy i
dobra atmosfera - większe zapotrzebowanie
użytkowników na usługi biblioteczne aktywne uczestnictwo biblioteki w promocji
gminy - dbałość o pozytywny wizerunek
biblioteki

- zmiana przepisów o działalności
kulturalnej - zmniejszenie dotacji na
działalność podstawową - wzrost kosztów
utrzymania - wysokie koszty wdrażania
nowych technologii - zmiana nastawienia
władz gminy - wypieranie książki papierowej
elektroniczną - brak chęci korzystania z
zasobów biblioteki - szeroka oferta
kulturalna GOK-u

Potencjał biblioteki

4 placówki na terenie gminy, dogodnie usytuowane, bardzo dobre warunki filii, przestronne
lokale, nowe meble biblioteczne, czytelnie, kąciki dla dzieci, stanowiska komputerowe
w każdej placówce, filie w pełni skomputeryzowane, elektroniczna karta czytelnika,
rozbudowana i rozwijana strona internetowa. Dobra oferta – dużo nowości, dokupywanie
książek pod kątem potrzeb czytelników, rozwijana oferta na filmy i audiobooki. Optymalne
godziny otwarcia placówek. Filie oznaczone świecącymi banerami, tablice urzędowe.
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Stopniowo udostępnianie książek w językach obcych. Rozbudowa działu regionaliów, poza
książkami gromadzenie prasy lokalnej – w perspektywie tworzenie archiwum cyfrowego na
temat Gminy Lesznowola z możliwością przeglądania przez Internet. W każdej placówce jest
Wifi i urządzenia wielofunkcyjne. Personel otwarty chętny do działania, chcący rozwijać
swoje możliwości i umiejętności. Otwarty ma rozwój dyrektor, specjaliści pasjonaci – od
promocji i komputeryzacji. Spójny system informacji – logo biblioteki, oznaczenie placówek,
system kolorowych działów wdrażany we wszystkich placówkach. System zarządzania
jakością ISO – jedyna biblioteka gminy wiejskiej na Mazowszu. Jednolite procedury w każdej
placówce. Rozwinięta działalność kulturalna i promocyjna. Co roku organizowany konkurs
pt „Mistrz Czytelnictwa”, promowanie lokalnych twórców – wydawanie publikacji osób
mieszkających na terenie gminy a także publikacji dokumentujących dzieje gminy. Ponadto
organizowanie lekcji bibliotecznych, głośnego czytania (zaangażowanie władz gminy
i znanych osobów z terenu gminy). Zapraszamy do odwiedzin nie tylko uczniów ze szkół
gminnych ale i przedszkoli. Organizujemy konkursy plastyczne, kursy komputerowe,
udostępniamy lokale na miejsca spotkań mieszańców i grup niezrzeszonych. W bibliotece
działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Działalność biblioteki jest akceptowana przez władze gminy.
Podejmowane są działania o dogodne pomieszczenia biblioteczne spełniające kryteria
„Biblioteki+”. Biblioteka otwarci i życzliwa dla społeczności lokalnej, dzięki czemu czytelnicy
chętnie nas odwiedzają.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne
Ludzie
wolontariusze, koło przyjaciół biblioteki, twórcy lokalni, animatorzy, celebryci, nauczyciele,
policjanci, klub rodzica, współpraca bibliotekarzy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywni
seniorzy, osoby zrzeszone w partnerstwie takie jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny
Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminy Lesznowola, Sołtys Lesznowoli, Fundacja
Domus et Labor
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Zasoby materialne
placówki biblioteczne, świetlice wiejskie, sala konferencyjna urzędu gminy, pełne
wyposażenie w sprzęt elektroniczny plus rzutnik i projektor.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne
Rada gminy i władze gminy, strażacy z OSP, Gminny Ośrodek Kultury, Nauczyciele szkół i
przedszkoli lesznowolskich, bibliotekarze z bibliotek partnerskich PRB, zaprzyjaźnione
biblioteki z powiatu, biblioteka powiatowa, organizacje pożytku publicznego zlokalizowane
na terenie gminy

Zasoby globalne
Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z
przeprowadzonych badań
W celu zbadania potrzeb społeczności lokalnej przeprowadzono badania - wśród młodzieży
gimnazjum w Mrokowie i wśród mieszkańców sołectwa Lesznowola i Magdalenka. Wśród
gimnazjalistów została rozpowszechniona ankieta złożona z pytań otwartych, na która
odpowiedziało 56 osób. Ankieta obejmowała pytania na temat spędzania czasu przez
młodzież braków, jakie odczuwają w swoim środowisku. W toku analizy potrzeb pojawiły się
następujące wnioski: - wskazano brak informacji o gminie Lesznowola, bądź informacja ta
jest niepełna - brakuje konkretnego miejsca gdzie można byłoby zebrać informacji do prac
domowych czy na zajęcia lekcyjne, których tematyka wiąże się z funkcjonowaniem gminy młodzi mieszkańcy nie radzą sobie z wyszukiwaniem informacji w Internecie na konkretny
temat, jaki zostaje im zadany - młodzież nie orientuje się, jacy ludzie wokół nich mieszkają
i że wśród ich sąsiadów znajdują się osoby znane, z ciekawymi pasjami, mające duży bagaż
doświadczeń, którym mogą się podzielić - młodzież nie ma poczucia tożsamości lokalnej wobec biblioteki padały odpowiedzi, że potrzebują uzyskać informacje o jej zasobach w tym
także czy dana pozycja jest aktualnie dostępna poprzez stronę WWW Druga grupa
obejmowała mieszkańców dwóch miejscowości – Lesznowoli i Magdalenki. W wybranymi
mieszkańcami zostały przeprowadzone ustne rozmowy – wywiady, w których ujęto słowa –
hasła związane z badaniem potrzeb społeczności. Spośród przeprowadzonych rozmów: zdecydowanie największym problemem, jaki poruszany został wśród mieszkańców jest lęk
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przed korzystaniem komputera w codziennym życiu, mimo chęci do korzystania
z możliwości, jakie daje dostęp do Internetu - wśród części odpowiedzi pojawiły się
propozycje stworzenia miejsca do spędzania czasu dla dzieci poza szkołą czy przedszkolem
łącznie z organizacją zajęć - mieszkańcy narzekali na brak miejsca do spotkań, dyskusji Poza
pytaniami do mieszkańców przeprowadzono rozmowy z bibliotekarzami uczestniczącymi
w PRB – biblioteki partnerskimi dla biblioteki lesznowolskiej, a także bibliotekarzami
z powiatu piaseczyńskiego. Jednogłośnie stwierdzono, że bardzo ważna jest integracja
środowiska, organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń, budowania
sieci współpracy w celu poprawy oferty biblioteka dla mieszkańców

IV. Misja i wizja biblioteki
Misja
Biblioteka w Lesznowoli i jej filie to łącznik między środowiskiem lokalnym a kulturą.
Jesteśmy nowocześni, otwarci, chętni do działania, odpowiadamy na potrzeby środowiska.
Oddziałujemy na różne aspekty życia i aktywizujemy naszą społeczność. Jesteśmy miejscem
zaufania społecznego dzięki zaangażowaniu, kompetencjom i podejściu całego naszego
zespołu.

Wizja
Lesznowolska książnica to placówka dla wszystkich, aktywna w życiu społecznym gminy
Lesznowoli. Obecni w środowisku lokalnym, chętnie dążymy do budowania i rozwijając sieci
partnerstw z ludźmi i instytucjami działającymi wokół nas, dla osób, które potrzebują
wsparcia. Systematycznie rozbudowujemy i unowocześniamy swoją ofertę nie tylko
biblioteczną.
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i
działania
Obszar

Edukacja

Cel 1

Nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera i
korzystania z Internetu

Działanie 1

Organizacja zajęć z zakresu obsługi komputera i wykorzystania
Internetu

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Edukacyjne i komunikacyjne - zdobycie podstawowych umiejętności
korzystania z technologii w celu sprawnego wykorzystania możliwości jakie
daje komputer i Internet

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Magdalena Barańska - specjalista d/s promocji, Łukasz Krzysztof Załęski bibliotekarz systemowy, Beata Osica - młodszy bibliotekarz

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Ludzie (instruktorzy lub wolontariusze), sprzęt (sala komputerowa),
scenariusze zajęć, materiały piśmiennicze

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

do końca 2014 roku

Rezultaty

Zmniejszenie liczby osób wykluczonych cyfrowo.
Przeprowadzenie serii warsztatów - 15 kursów i przeszkolenie
60 osób w zakresie posługiwania się komputerem i
wykorzystaniem jego możliwości w codziennym życiu.
Zwiększy to liczbę osób umiejętnie wykorzystujących nowe
technologie.

Cel 2

Upowszechnianie zainteresowania książką i korzystania z
biblioteki wśród najmłodszych mieszkańców gminy
Lesznowola

Działanie 1

Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych wprowadzanie w świat książki i wyrabianie nawyku
korzystania z biblioteki. Udostępnianie miejsca w bibliotece
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dla rozwijania pasji, zainteresowań.
Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Alternatywa spędzenia czasu wolnego dla najmłodszych

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Wszyscy pracownicy biblioteki

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Materiały plastyczne i piśmiennicze

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Do końca 2013 r.

Rezultaty

Wzrost liczby czytelników o 20%. Wzrost liczby dzieci
korzystających z bibliotek w wieku do 7 lat spowoduje zmianę
ogólnego wizerunku biblioteki na miejsce ciekawego i
aktywnego spędzania czasu.

Obszar

Informacja

Cel 1

Zapewnienie bieżącej i retrospektywnej informacji o gminie
Lesznowola

Działanie 1

Stworzenie i udostępnienie bazy bibliograficznej - Regionalia I etap - obejmującej artykuły z prasy lokalnej za lata 20102012

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Dostęp do jednolitej bazy ze skanami artykułów ukazujących się na terenie
gminy Lesznowola, a nie rejestrowane w Bibliografii Regionalnej Woj.
Mazowieckiego

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Beata Osica ; Łukasz Krzysztof Załęski

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Komputer, skaner, prasa lokalna

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
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i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

do końca 2013 r.

Rezultaty

Utworzenie bazy on-line artykułów z prasy lokalnej wraz z
dostępem do skanów artykułów. Zapewnienie dostępu do
materiałów w jednym miejscu. Budowanie tożsamości
lokalnej.

Działanie 2

Kompleksowa komputeryzacja obsługi czytelników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lesznowoli

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

Łukasz Krzysztof Załęski

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Komputer, program biblioteczny

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Do końca 2013 r.

Rezultaty

Uzyskaniem pełnej bazy katalogowej zbiorów wraz z aktualną
informacją o dostępności poprzez stronę www biblioteki z
możliwością przedłużania i rezerwacji samodzielnie przez
czytelników on-line.

Obszar

Kultura

Cel 1

Biblioteka jako miejsce spotkań i spędzania czasu

Działanie 1

Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki poprzez ożywienie
środowiska skupionego wokół biblioteki

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Zapewnienie możliwości spotkań dla mieszkańców i wymiany przemyśleń
związanych z potrzebami kontaktu z literaturą, a także organizacja spotkań z
pisarzami
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Osoba odpowiedzialna za
realizację

Magdalena Barańska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Wolontariusze, czytelnicy, zestaw książek do prowadzenia spotkań,
pomieszczenie do organizacji spotkania

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Do końca 2014 r.

Rezultaty

Stworzenie i udostepnienie miejsca, w których można
rozmawiać o wspólnie czytanych książkach. Ożywienie
społeczności lokalnej skupionej wokół biblioteki.

Działanie 2

Organizacja spotkań z ciekawymi mieszkańcami gminy
Lesznowola - Zwykli ludzie niezwykłe historie

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Otwarcie biblioteki na środowisko lokalne, tworzenie więzi sąsiedzkich i
integracji mieszkańców oraz zapoznanie z mniej znanymi twórcami lokalnymi

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Jolanta Jabłońska, Magdalena Barańska, Beata Osica, Joanna Konofalska,
Dorota Kalinowska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Wolontarisze, przestrzeń do spotkań, projektor, rzutnik, przestrzeń do
spotkań, plakaty, promujące spotkania, informacje prasowe,

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Do końca 2012 r.

Rezultaty

Przybliżenie mieszkańcom gminy lokalnych twórców.
Udostępnianie dorobku artystycznego wszystkim
mieszkańcom terenu gminy. Promocja ich dorobku i
budowanie tożsamości regionalnej.

Obszar

Promocja i współpraca

Cel 1

Budowanie więzi i sieci współpracy z bibliotekami i
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bibliotekarzami
Działanie 1

Wymiana doświadczeń

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Budowanie wspólnie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Łukasz Krzysztof Załęski, Magdalena Barańska

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

komputery, internet, zbiory biblioteczne, doświadczenie zawodowe

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

Do połowy 2015 r.

Rezultaty

Wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy między
bibliotekami i bibliotekarzami rozwinie zakres działania i pole
widzenia na potrzeby otoczenie wokół biblioteki.

VI. Zarządzanie realizacją strategii
1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece
Proponowane działania nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych w funkcjonowaniu
biblioteki

2. Monitoring realizacji planu
Przeprowadzenie cyklicznych spotkań z pracownikami w celu przeanalizowania realizacji
zakładanych w planie działań.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012-2015

3. Ewaluacja
Cykliczne przeprowadzenie spotkań w gronie pracowników i partnerów dokonujące
podsumowania przeprowadzonych działań i podjęcie kroków mających określić mocne
i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, z którymi zetknięto się podczas realizacji
projektów.

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i
partnerom
Plan rozwoju biblioteki zostanie zaprezentowany władzom i radzie gminy. Także zostanie
uwzględniony w gminnej strategii rozwoju. Bieżące działania biblioteki zostaną
zaprezentowane na bibliotecznej stronie internetowej. Ponadto raz na kwartał na łamach
"Biuletynu Informacyjnego" publikowane będą artykułu dokumentujące nasze działania.
Organizowane wszelkiego typu akcje, spotkania i inne formy przez bibliotekę będą w formie
plakatów wywieszanych w tablicach sołeckich, w pomieszczeniach biblioteki, szkołach na
terenie gminy i zaprzyjaźnionych sklepach.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

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 faks, 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.

