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I. Wizytówka biblioteki 

Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: 

Przedszkole Gminne w Cekcynie, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Iwcu i Zielonce,  

3 szkoły podstawowe i gimnazjum. Biblioteka znajduje się w budynku Urzędu Gminy, zlokalizowanym  

w centrum wsi. Posiada dwie filie: w Iwcu i w Małym Gacnie. W placówkach zatrudnione są łącznie cztery 

osoby w wymiarze 2,5 etatu. Biblioteka dysponuje różnorodnym księgozbiorem, obejmującym również 

audiobooki, który na koniec 2013 r. liczył razem 35474 woluminy. Nowości wydawnicze umieszczane są na 

osobnym regale. Dysponuje zakładką na stronie internetowej gminy Cekcyn (www.cekcyn.pl/Gminna 

Biblioteka Publiczna), na której zamieszczane są informacje o działalności i zakupionych książkach 

(dostępny jest katalog on-line). Czytelnicy skorzystać mogą z wypożyczalni, czytelni, czytelni internetowej, 

urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, drukarka, skaner, faks) i darmowego Internetu. Biblioteka otwarta jest 

od poniedziałku do piątku (w godz. 9-19), w soboty (w godz. 10-14). Liczba zarejestrowanych czytelników  

w bibliotece gminnej na dzień 31.12.2013 r. wynosiła łącznie 882. 

 

Zachęcamy do kontaktu: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie 

Szkolna  2, 89-511 Cekcyn 

Zyta Ważna 

Email: blioteka@cekcyn.pl, biblioteka@cekcyn.pl 

Telefon: 523347568 
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Spotkania w bibliotece w 2103 roku 

1. Dla dzieci 

 

Konkurs czytelniczy „Wiosna Książkomaniaków”, którego finał połączony był z obchodami Roku Tuwima 

 

Kasztanki z Przedszkola Gminnego na spotkaniu z okazji Roku Tuwima 
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Zajęcia w Filii w Iwcu 

 

Zajęcia z workami edukacyjnymi w Filii w Małym Gacnie 
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2. Dla dzieci i ich rodziców 

 

Grupa Zabawowa z Brzozia 

 

Grupa Zabawowa z Krzywogońca 
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Współorganizowanie pikniku rodzinnego (w ramach Centrum Dziecka i Rodziny) 
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3. Dla młodzieży 

       

 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (comiesięczne spotkania) 

 

 

Spotkanie grupy gimnazjalistów z pisarką dla młodzieży Anną Łaciną 
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4. Dla dorosłych 

 

Spotkanie seniorów w bibliotece 

5. Konkurs poetycki i wieczorki poetyckie 

 
 

Jury konkursowe – spotkanie przed finałem konkursu o „Cisową gałązkę” 
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Finał VII edycji ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego o „Cisową gałązkę” im. Leona Wyczółkowskiego 

(amfiteatr nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim) 

 

Wręczenie nagrody laureatowi konkursu 
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Wieczorek poetycki z poetką Mirosławą Michalską 

 

Wieczorek poetycki Grażyny Wojcieszko połączony z promocją jej tomiku 
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II. Potencjał biblioteki 

Analiza SWOT 

Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 

1. Lokalizacja w centrum wsi (w pobliżu 

instytucji i obiektów użyteczności publicznej). 

2. Bogaty księgozbiór.  

3. Stały dopływ nowości książkowych.  

4.  Darmowy dostęp do Internetu.  

5. Podstawowe szkolenia komputerowe 

adresowane m.in. do osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym (przeprowadzane 

przez pracowników biblioteki).  

6. Zaangażowani pracownicy.  

7. Dogodne godziny otwarcia  (9-19).  

8. Nowy sprzęt wielofunkcyjny.  

9. Katalog on-line.  

10. Bogata oferta kulturalna.  

11. Dobra opinia w środowisku. 

1. Mała powierzchnia użytkowa lokalu.  

2. Stare meble biblioteczne.  

3. Brak sanitariatów przeznaczonych dla 

użytkowników biblioteki.  

4. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.  

5. Brak wydzielonego parkingu.  

6. Brak pracownika gospodarczego  

i informatyka (biblioteka korzysta z pomocy 

informatyka oraz pracowników 

gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy). 

Szanse Zagrożenia 

1. Udział w PRB (nowy sprzęt, szkolenia).  

2. Aktywne współdziałanie z Centrum Dziecka i 

Rodziny (pozyskanie młodych czytelników, 

wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku).  

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

i innymi instytucjami.  

4. Współpraca ze świetlicami wiejskimi jako 

centrami aktywności życia lokalnego w małych 

miejscowościach. 

1. Wzrost atrakcyjności oferty, proponowanej 

przez inne instytucje  

w gminie (hala widowiskowo-sportowa, nowa 

biblioteka w budynku gimnazjum  

i inne).  

2. Zaabsorbowanie życiem codziennym  

i brak czasu na czytanie.  

3. Fascynacja młodzieży technologiami IT  

i osłabienie zainteresowania książką. 
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Potencjał biblioteki 

Biblioteka znajduje się w centrum wsi gminnej Cekcyn, w pobliżu miejsc użyteczności publicznej (szkoły, 

przedszkole, sklepy, kościół, restauracja, hala widowiskowo-sportowa, ośrodek  turystyczny, jezioro). 

Wnętrze urządzone przytulnie. Bogaty i zróżnicowany księgozbiór (biblioteka wydała dotychczas dwie 

swoje publikacje), nowy sprzęt wielofunkcyjny dla czytelników z darmowym dostępem do Internetu. 

Pracownicy o zróżnicowanym wykształceniu i wieloletnim doświadczeniu, kreatywni i zaangażowani  

w pracę. Regularnie organizowane są spotkania dla dzieci (czytanie książek, spotkania okazjonalne dla 

dzieci przedszkolnych i szkolnych, m.in. cykl zajęć o Leonie Wyczółkowskim, dla dzieci z Grup Zabawowych 

i ich rodziców nt. Roku Tuwima czy znajomości warzyw i owoców) i młodzieży (Dyskusyjny Klub Książki), 

wieczorki poetyckie, promocje książek, konkursy czytelnicze i manualne. Każdego roku (począwszy od 

2007) organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Cisową gałązkę" im. Leona Wyczółkowskiego, 

połączony  z warsztatami poetyckimi, który ma na celu promowanie i zachęcanie młodych osób do 

kontaktu z poezją. Dobra współpraca z gminnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, 

instytucjami (szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie), radami sołeckimi, instruktorkami 

świetlic wiejskich, lokalnymi liderami i wolontariuszami. Biblioteka współpracując z Centrum Dziecka  

i Rodziny (bibliotekarze współorganizują i organizują działania na rzecz dzieci i ich rodziców, uczestniczą 

w seminariach i szkoleniach) wzmacnia swoją pozycję w środowisku. Poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie 

oferty działań zwiększa się również poziom zaufania mieszkańców gminy względem tej instytucji i jej 

pracowników. 

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej 

1. Zasoby lokalne 

a) Ludzie 

- lokalni liderzy (pomoc przy pisaniu projektów, organizowaniu spotkań), - twórcy i poeci (z terenu powiatu: 

Kazimierz Rink - poeta, Kazimierz Żarski - nauczyciel akademicki, Elżbieta Kotras, Mirosława Michalska;   

z terenu gminy: Grażyna Wojcieszko - pracownik Komisji Europejskiej, Wojciech Ziółkowski - nauczyciel)  

- pomoc przy prowadzeniu zajęć i wieczorków), - przedstawiciele lokalnego rękodzielnictwa (Barbara 

Nowicka, Janusz Behrendt), - wolontariusze (reżyserowanie i przygotowywanie okolicznościowych 

inscenizacji i przedstawień teatralnych, czytanie dzieciom książek, prowadzenie zajęć różnego typu),  

- sympatycy biblioteki (odgrywanie ról w spektaklach teatralnych, wieczorkach poetyckich), - lokalni poeci 

(członkowie jury konkursu poetyckiego, prowadzenie warsztatów poetyckich), - lokalni artyści (członkowie 

jury konkursów plastycznych i manualnych). 
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b) Zasoby materialne 

- sprzęt wielofunkcyjny z PRB (rzutnik multimedialny - możliwość organizowania spotkań w formie 

fotorelacji z podróży, prezentacji, ilustracji multimedialnych itp., komputery - podstawowe szkolenia 

komputerowe dla różnych grup, w tym dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym), - sala widowiskowa  

w Gminnym Ośrodku Kultury (spotkania adresowane do większej liczby odbiorców), - amfiteatr nad 

jeziorem (finał konkursu poetyckiego, warsztaty poetyckie), - Galeria Produktów Lokalnych (promocja 

działań biblioteki i jej publikacji pokonkursowych), - ośrodki wczasowe (baza noclegowa dla uczestników 

finału konkursu poetyckiego), - Rezerwat Cisów Staropolskich we Wierzchlesie (warsztaty poetyckie, 

malarskie, fotograficzne). 

 

c) Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne 

- przychylność władz samorządowych względem działań prowadzonych przez bibliotekę, - pomoc 

pracowników urzędu przy organizowaniu finału konkursu poetyckiego (upominki, pokrycie kosztów 

noclegu finalistów), - współpraca z przedszkolem i szkołami (spotkania i zajęcia dla przedszkolaków  

i uczniów), - współorganizowanie konkursów i udostępnianie sali widowiskowej przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Cekcynie, - pomoc członków stowarzyszeń w przygotowywaniu zajęć tematycznych. 

 

2. Zasoby globalne 

- zakładka na stronie internetowej gminy Cekcyn z katalogiem on-line (www.cekcyn.pl/Gminna Biblioteka 

Publiczna),  

- skrzynka e-mailowa, zapewniająca kontakt z zainteresowanymi osobami i podmiotami. 

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów  

- wnioski z przeprowadzonych badań 

Gmina Cekcyn jest gminą dynamicznie rozwijającą się. W ostatnich latach powstały m.in.: hala 

widowiskowo-sportowa, gimnazjum, amfiteatr nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim (którego budowa wiązała 

się z zagospodarowaniem plaży i obszaru przylegającego do jeziora), świetlice wiejskie (budowa, 

rozbudowa i modernizacja ich pomieszczeń), powstały również liczne place zabaw. Dla potrzeb rozwoju 

turystyki w gminie przystosowano istniejące budynki na bazę noclegową. Największym problemem gminy 

jest duże bezrobocie i wiążące się  z tym ubóstwo, alkoholizm czy wyjazdy rodziców "za pracą". 

Komunikacja autobusowa z miastem powiatowym, oddalonym od Cekcyna o 12 km oraz innymi większymi 

ośrodkami miejskimi, możliwa jest tylko w dni nauki szkolnej. Warunkowanie takie, przy rozproszonej sieci 
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osadniczej, wskazuje na konieczność prowadzenia działań bibliotecznych poza lokalem biblioteki (m.in.  

w świetlicach wiejskich). W gminie podejmowane są liczne działania skierowane do najmłodszych dzieci 

i ich rodziców (grupy zabawowe, świetlice wiejskie, grupy przedszkolne). W Gminnym Ośrodku Kultury 

zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku 

(liczba miejsc ograniczona, brak oferty zajęć dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców, brak stałej oferty na 

zajęcia w godzinach wieczornych i w weekendy). Z obserwacji wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym 

stanowią obecnie nieliczną grupę czytelników. Przeprowadzono ankiety skierowane do rodzin z dziećmi  

w wieku 3-6 lat, których celem było uzyskanie informacji o  częstotliwości odwiedzin w bibliotece  

i oczekiwaniach w stosunku do tej instytucji. Rozdanych zostało 58 ankiet, wróciło 35 (60,3%). 91,4% 

ankietowanych uważa, iż biblioteka jest instytucją skierowaną również do małych dzieci. Z analizy ankiet 

wynika, że badane osoby przychodzą do biblioteki rzadko lub wcale głównie z powodu braku czasu (63,2%). 

Z propozycji zajęć, adresowanych do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym, mających na celu kreatywne 

i wspólne spędzanie wolnego czasu w bibliotece, największą popularnością cieszyły się: teatrzyk kukiełkowy 

(77,1%), zajęcia plastyczne (57,1%), czytanie książek przez osobę dorosłą oraz emisja bajek na dużym 

ekranie. Zaskakujący jest fakt, że o spotkaniach organizowanych przez bibliotekę, tylko nieliczni dowiadują 

się z Internetu. Głównym źródłem takich informacji są plakaty oraz znajomi. 

 

IV. Misja biblioteki 

Biblioteka, realizując swoje tradycyjne cele, pozostaje jednocześnie otwarta na nowe wyzwania 

współczesnego świata. Dąży do zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, wiedzy, informacji wszystkich 

swoich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci, przygotowując je do wczesnego 

kontaktu z literaturą. 
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V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania 

Obszar Zasoby i infrastruktura 

Cel 1 Uzupełnianie zasobów bibliotecznych 

Działanie 1 Badanie preferencji czytelników 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Różnorodne oczekiwania czytelników 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki i pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Środki finansowe, komputer z dostępem do Internetu 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Wykorzystanie możliwości elektronicznych przy zamawianiu 

oczekiwanych propozycji 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Uzupełnienie zbiorów zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy, 

dostosowanie struktury zakupu zbiorów do oczekiwań 

użytkowników 

Cel 2 Podniesienie standardu infrastruktury 

Działanie 1 Remont i modernizacja pomieszczeń biblioteki 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Utrudniony dostęp do zbiorów, brak miejsca na organizację 

różnorodnych spotkań 

Osoba odpowiedzialna   Zyta Ważna - dyrektor biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Akceptacja Władz Gminy, środki finansowe, współpraca brygady 

remontowo-budowlanej Urzędu Gminy w Cekcynie 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Informacja w zakładce biblioteki na stronie internetowej gminy 

Do kiedy zostanie zrealizowane Do końca 2015 r. 
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Rezultaty Zwiększenie dostępności do zbiorów i poprawa efektywności 

pracy bibliotekarzy 

Działanie 2 Poprawa oznakowania zewnętrznego biblioteki - stojąca tablica 

informacyjna przed budynkiem 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Utrudnione lokalizowanie biblioteki przez mieszkańców gminy  i turystów 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Środki finansowe, logo 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Zamieszczenie na stornie internetowej gminy w zakładce biblioteki 

zdjęcia z nowym oznakowaniem 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca czerwca 2014 r. 

Rezultaty Wyraźnie oznakowany lokal biblioteki 

Obszar Informacja i promocja 

Cel 1 Prowadzenie i doskonalenie działalności promocyjnej 

Działanie 1 Kontynuacja prowadzonych działań informacyjnych o zasobach   

i stałych oraz okolicznościowych działaniach w bibliotece:  

- informacje zamieszczane w Internecie, na tablicach 

informacyjnych i w gablotach w lokalu biblioteki, - prowadzenie 

katalogu on-line, - informacje zamieszczane w Biuletynie 

Informacyjnym Gminy Cekcyn i na łamach lokalnej prasy 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Zabezpieczenie stałego dostępu do informacji o działalności biblioteki 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Anna Meler - bibliotekarka 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Komputer z dostępem do Internetu, drukarka, aparat cyfrowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

Zamieszczanie informacji w zakładce biblioteki na stronie internetowej 

gminy Cekcyn, drukowanie zdjęć na tablicę informacyjną, przekazywanie 
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 i komunikacyjnych informacji e-mailowych do prasy lokalnej 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Utrzymanie znanych mieszkańcom gminy form przekazu 

informacji 

Działanie 2 Uporządkowanie informacji zamieszczonych w zakładce biblioteki 

na stronie internetowej www.cekcyn.pl 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Uporządkowanie informacji w zakładce biblioteki na stronie internetowej 

gminy Cekcyn 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Anna Meler - bibliotekarka 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Komputer z dostępem do Internetu, informatyk gminy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Informacje w zakładce biblioteki na stornie www.cekcyn.pl 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca kwietnia 2014 r. 

Rezultaty Bardziej czytelna i przejrzysta zakładka biblioteczna na stronie 

www.cekcyn.pl. Wskazanie na konieczność założenia własnej 

strony internetowej biblioteki 

Działanie 3 Opracowanie logo biblioteki 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Potrzeba identyfikacji materiałów informacyjnych z biblioteką 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Osoba zaprzyjaźniona z biblioteką - członek Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Cekcyńskiej 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Opracowanie i wykonanie projektu znaku przy wykorzystaniu 

odpowiednich programów graficznych 
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Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca kwietnia 2014 r. 

Rezultaty Promowanie wizerunku materiałów promocyjnych biblioteki przy 

wykorzystaniu logo 

Cel 2 Upowszechnianie informacji o zasobach i działaniach 

bibliotecznych 

Działanie 1 Wypracowanie systemu przekazywania informacji mieszkańcom 

mieszkającym w oddaleniu od centrum gminy przy współpracy 

instruktorek świetlic wiejskich 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Ze względu na duże rozproszenie osadnicze i ograniczoną komunikację 

publiczną, mieszkańcy wsi oddalonych od centrum gminy, mają 

ograniczone możliwości odwiedzania biblioteki 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki, instruktorki świetlic wiejskich 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Komputer z dostępem do Internetu, drukarka, tablice informacyjne, 

współpraca bibliotekarzy z instruktorkami świetlic 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

 i komunikacyjnych 

Przygotowywanie informacji zamieszczanych na tablicach 

informacyjnych, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Przygotowanie do końca maja 2014 r.; na bieżąco 

Rezultaty Pełniejsza informacja o działalności biblioteki na terenie całej 

gminy 

Działanie 2 Usprawnienie komunikacji e-mailowej między biblioteką gminną  

i filiami 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Upowszechnianie i aktualizacja informacji o działalności biblioteki i filii  

w filiach 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarki - Agnieszka Hoppe, Anna Meler i Alicja Zielińska 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Komputer z dostępem do Internetu, drukarka, tablice informacyjne 
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Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Założenie kont e-mailowych w filiach, przekazywanie informacji drogą 

internetową 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca kwietnia 2014 r.; na bieżąco 

Rezultaty Sprawniejsza i pełniejsza komunikacja między biblioteką i filiami 

Cel 3 Wspieranie gminnego systemu promocji gminy 

Działanie 1 Gromadzenie i upowszechnianie informacji o walorach  i zasobach 

przyrodniczo-turystycznych gminy 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Turyści i mieszkańcy gminy pytają o materiały promocyjne 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki i pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje punkt informacji turystycznej  

i w Urzędzie Gminy stanowisko d/s Promocji  i Informacji. Dysponują one 

materiałami promocyjnymi gminy,  z których przekażą bibliotece 

egzemplarze promocyjne 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Bibliotekarze przygotują prezentację aktualnych materiałów 

promocyjnych, ze wskazaniem miejsca w gminie, w których materiały  

te można pozyskać 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do końca maja 2014 r. 

Rezultaty Wzrost wiedzy wśród turystów o walorach przyrodniczo-

turystycznych gminy 

Obszar Kultura 

Cel 1 Pobudzenie aktywności twórczej osób w wieku 15-30 lat   

w dziedzinie poezji, promocja dziedzictwa przyrodniczego regionu 

Działanie 1 Organizowanie (co roku) Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

o "Cisową gałązkę" im. Leona Wyczółkowskiego 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Młode osoby w niewielkim stopniu czytają utwory poetyckie. Osoby 

piszące wiersze nie mają odwagi lub możliwości, by je opublikować 
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Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Zaprzyjaźnieni poeci z powiatu tucholskiego, współpraca organizacyjna  

z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury  i Urzędu Gminy w Cekcynie, 

amfiteatr nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, komputer z dostępem do 

Internetu, drukarka, aparat fotograficzny, tablice informacyjne 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Literackie strony internetowe, zakładka biblioteki na stronie gminy 

Cekcyn, prasa lokalna 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Do września 2014 r. 

Rezultaty Wypromowanie młodych poetów, wzrost zainteresowania 

poezją, promocja regionu Bory Tucholskie 

Cel 2 Upowszechnianie i udostępnianie materiałów regionalnych 

Działanie 1 Digitalizacja materiałów dokumentujących lokalne zasoby 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Doświadczenia TMZC przy realizacji projektu "Trzy w jednym, czyli 

wczoraj, dziś i jutro - cykl szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego w Gminie Cekcyn" wskazały na duże 

zainteresowanie tematyką i brak stałego, znanego wszystkim, miejsca 

opracowywania i gromadzenia posiadanych przez mieszkańców 

dokumentów, fotografii i in. 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki przy współpracy członka Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Cekcyńskiej 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Opracowanie "Dziedzictwo kulturowe Gminy Cekcyn", wykonane przez 

TMZC w ramach realizacji w/w projektu, komputer, skaner, drukarka, 

członkowie TMZC, doświadczeni  w planowanych działaniach 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Komputer z odpowiednim oprogramowaniem, skaner, drukarka 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Wzrost świadomości czytelników odnośnie niematerialnego 
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dziedzictwa kulturowego gminy 

Działanie 2 Eksponowanie i wzbogacanie zbiorów bibliotecznych dotyczących 

regionu 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej regionu 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Bibliotekarze przy współpracy członka TMZC 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Źródła regionalne, występujące w obiegu księgarskim i poza nim 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Komputer z odpowiednim oprogramowaniem, skaner, drukarka 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Udostępnianie materiałów regionalnych 

Obszar Edukacja 

Cel 1 Wzbogacenie oferty biblioteki o działania popularyzujące 

czytelnictwo wśród najmłodszych 

Działanie 1 Modernizacja istniejącego kącika malucha 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Dostęp do nowości wydawniczych dla najmłodszych, miejsca na działania 

łączące elementy edukacji z zabawą 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Zmodernizowane pomieszczenia biblioteki 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych 

 i komunikacyjnych 

Informacja na stronie internetowej gminy w zakładce biblioteki 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Zadanie zostanie wykonane po przeprowadzonym remoncie   

i modernizacji pomieszczeń 
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Rezultaty Wzrost zainteresowania książką, nowymi zasobami biblioteki 

Działanie 2 Realizacja programu "Biblioteka lubi smyka" 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Potrzeba organizowania działań adresowanych bezpośrednio do 

zorganizowanych grup małych dzieci (grupy zabawowe, świetlicowe, 

przedszkolne) 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Współpraca partnerska, udostępnianie dodatkowych pomieszczeń  

w świetlicach wiejskich i przedszkolach 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Aparat cyfrowy, komputer z odpowiednim oprogramowaniem   

i  dostępem do Internetu, drukarka 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Umożliwienie dzieciom kontaktu z książką w pobliżu miejsca 

zamieszkania, działania towarzyszące - zabawy, spacery, wyjazd 

do teatru, współdziałanie z różnymi grupami społecznymi 

Cel 2 Promocja czytelnictwa wśród młodzieży 

Działanie 1 Organizowanie comiesięcznych spotkań Dyskusyjnego Klubu 

Książki oraz spotkań autorskich 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Zmniejsza się zainteresowanie książką wśród młodzieży 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Agnieszka Hoppe i Anna Meler - bibliotekarki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Zakładka biblioteki na stronie internetowej gminy Cekcyn, prasa lokalna, 

tablice informacyjne, komputer z Internetem, drukarka, aparat cyfrowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Zamieszczanie informacji w Internecie, prasie lokalnej i tablicy 

informacyjnej 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 
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Rezultaty Wzrost zainteresowania książkami wśród młodych osób, 

zwiększenie częstotliwości odwiedzin w bibliotece, integracja 

młodych osób 

Cel 3 Komputer i Internet dla seniorów 

Działanie 1 Spotkania warsztatowe "Okno na świat" 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Poznanie przez seniorów podstawowych funkcji wyszukiwarek 

internetowych 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Komputer z dostępem do Internetu, aparat cyfrowy 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Komputer z dostępem do Internetu, aparat cyfrowy 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Poznanie Internetu jako źródła różnych wiadomości, poznanie 

możliwości ich wykorzystania 

Obszar Wzmocnienie potencjału biblioteki 

Cel 1 Wzmocnienie potencjału kadry bibliotecznej 

Działanie 1 Podnoszenie kwalifikacji bibliotecznych 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Potrzeba doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy wśród 

pracowników biblioteki 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki i pracownicy biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Ciekawa i przydatna oferta szkoleniowa 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Monitorowanie oferty szkoleniowej 
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Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Kadra biblioteczna zyska większy zasób wiedzy oraz umiejętności, 

czego skutkiem będzie zwiększenie efektywności pracy oraz 

powstanie nowych inicjatyw 

Cel 2 Diagnoza środowiska lokalnego pod kątem współpracy   

z biblioteką 

Działanie 1 Bezpośrednie kontakty i spotkania z zainteresowanymi 

podmiotami w gminie i wypracowanie systemu współpracy 

Potrzeby społeczności lokalnej, 

na które działanie odpowiada 

Konieczność wypracowania platformy wspólnych działań 

zainteresowanych podmiotów 

Osoba odpowiedzialna  za 

realizację 

Zyta Ważna - dyrektor biblioteki 

Zasoby potrzebne do realizacji 

zadania 

Zainteresowane podmioty w gminie 

Sposoby wykorzystania 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

Komunikacja e-mailowa 

Do kiedy zadanie zostanie 

zrealizowane 

Na bieżąco 

Rezultaty Zainicjowanie utworzenia Partnerstwa na Rzecz Biblioteki celem 

wzajemnej pomocy przy realizacji działań 
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VI. Zarządzanie realizacją planu 

1. Zmiany organizacyjne w bibliotece 

Plan Rozwoju Biblioteki jest dokumentem planistycznym, który wyznacza kierunki prowadzonych 

prawnych i organizacyjnych. Zadania  podzielone pomiędzy pracowników Gminnej Biblioteki 

Publicznej i jej filii. Pomocą w realizacji zadań będzie udział partnerów i wolontariuszy, wskazanych  

w planie. 

 

2. Monitoring realizacji planu 

Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji planu z jego założeniami i celami. Spełnia on 

funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę 

skuteczności poszczególnych działań i sposobu realizacji pracy oraz kontrolę końcową -sprawdzenie czy 

wytyczone cele zostały zrealizowane. Monitoring prowadzony będzie na potrzeby kontroli, 

sprawozdawczości, zarządzania jakością oraz ewaluacji. Efekty monitorowania będą kluczowym źródłem 

informacji dla bieżącej oceny i ewaluacji okresowej i końcowej planu. Wykorzystane zostaną następujące 

narzędzia: dokumentacja własna (informacje  na www.cekcyn/Gminna Biblioteka Publiczna, zdjęcia, 

statystyka, itp.), obserwacje, wywiady, ankiety. Monitoring prowadzić będzie zespół, składający się  

z pracowników biblioteki, uzupełniony o przedstawicieli partnerów - w zależności od przedmiotu badania. 

Zespół pracować będzie wg ustalonego harmonogramu. 

 

3. Ewaluacja 

Ewaluacja prowadzona będzie wg planu:  

1. Cele ewaluacji.  

2. Odbiorcy ewaluacji.  

3. Przedmiot ewaluacji.  

4. Pytania kluczowe.  

5. Kryteria ewaluacji planu.  

6. Określenie próby i metod badawczych.  

7. Harmonogram realizacji ewaluacji.  

8. Raporty z ewaluacji.  

9. Wykorzystanie wyników ewaluacji w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji projektu.  

Zakładamy ewaluację wewnętrzną bieżącą (interim) oraz końcową (ex post). 
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4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym  

i partnerom 

Raporty z monitoringu oraz ewaluacji planu przedstawiane będą Radzie Gminy corocznie na wyznaczonej 

sesji. Bieżące informacje o wynikach prowadzonego monitoringu przedstawiane będą partnerom oraz 

prezentowane na stronie www i w Biuletynie Gminnym. 

 

 

 

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.

 


