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l . Wprowadzenie 
Strategia Rozwoju jest podstawowym narzędziem procesu zarządzania strategicznego w danej 

instytucji i obszarze. Strategia jest wieloletnim programem, który diagnozuje problemy, słabe i mocne 

strony, wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej 

oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 to długookresowy plan 

działania, określający strategiczne cele rozwoju i zawierający takie kierunki oraz priorytety działania, 

które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. 

Podstawowym celem Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

jest określenie kierunku rozwoju instytucji. Wybór zadań i działań jakie należy podjąć aby Biblioteka 

stała się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym centrum kultury, odpowiadającym na potrzeby 

środowiska, wyzwania cywilizacyjne, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz 

zapewniającym dostęp do szeroko rozumianej informacji, otwartą na zmie niające się potrzeby 

czytelników i użytkowników w każdym przedziale wiekowym. 

Strategia Rozwoju Biblioteki pozwala na wypracowanie mechanizmów (organizacyjnych, prawnych 

oraz finansowych) pozwalających na podnoszenie jakości usług oferowanych przez Bib liotekę, 

przystosowanych do współczesnych tendencji rozwoju bibliotekarstwa. 

Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020, wraz z wszystkimi 

celami i zadaniami w nim sformułowanymi jest spójny ze Strategią Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 

2015-2020. 
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2. Wizytówka Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Historia. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie została założona na mocy uchwały Powiatowej Rady 

Narodowej w Łańcucie z dnia 10 stycznia 1946 r. Otwarcie placówki (jako Powiatowej Biblioteki 

Publicznej) nastąpiło w dniu 20 stycznia 1946 r. w jej pierwszym lokalu bibliotecznym, którym była sala 

w Szkole Powszechnej Męskiej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 7 (obecnie Gimnazjum nr 1). W chwili 

rozpoczęcia swojej działalności Biblioteka posiadała 2 077 tomów. W 1949 r. przeniesiono księgozbiór 

łańcuckiej książnicy do budynku przy ulicy Mickiewicza 2 (obecnie siedziba Starostwa Powiatowego) 

do dwóch pomieszczeń o powierzchn i 103 m2• 24 lutego 1966 r. W sierpień 1973 r. rozpoczęto z 

inicjatywy Koła Przyjaciół Biblioteki budowę gmachu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Łańcucie . W październiku 1973 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy 

budynek biblioteczny. 30 czerwca 1975 r. Zarządzeniem Wojewody Rzeszowskiego nr 69 

z dn. 30.06.1975 r. placówka została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie. 

3 maja 1977r. nastąpiło uroczyste przekazanie społeczeństwu Łańcuta nowego obiektu przy ul. 

Moniuszki 2, który jest siedziba Biblioteki do dzisiaj. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 

Gmina Miasto Łańcut . Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega 

merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Biblioteka 

posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Łańcuta. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Miasto Łańcut. W 2006 r. na mocy 

Porozumienia Starostwa Powiatowego z Burmistrzem Miasta Łańcuta MBP przyjęła do realizacji część 

zadań na rzecz bibliotek publicznych w powiecie łańcuckim. 

Siedzibą Biblioteki jest Łańcut, ul. S. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 

społeczności lokalnej oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwojowi kultury. Do podstawowego zakresu 

działania Biblioteki należy w szczególności: 

• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu łańcuckiego, 

• obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, 

muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, 

• udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych, 

• prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, 

• współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami 

w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej, 

• popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 

• doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

• działalność wydawnicza. 
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3. Zasoby Biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie prowadzi działalność poprzez: 

• Wypożyczalnię główną, ul. S. Moniuszki 2 

• Czytelnię główna, ul. Moniuszki 2, 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Moniuszki 2, 

Pracownię Orange, ul. Moniuszki 2, 

• Filia Nr l , ul. J. Piłsudskiego 70/4, 37-100 Łańcut, 

• Filia Nr 2, ul. Podzwierzyniec 74, 37-100 Łańcut. 

Wypożyczalnia Główna posiada bogaty i systematycznie uzupełniany księgozbiór, którego stan w dniu 

31.12.2015 r. wynosił: 

• ogółem - 59 879 wal. w tym: 

literatury pięknej- 34 705 wal. 

literatury popularno-naukowej- 25 174 wal. 

Oprócz książki tradycyjnej dla osób słabo widzących i niewidomych udostępnia się audiobooki na 

kasetach magnetofonowych i płytach CD. Zbiory te liczą obecnie 739 tytułów . 

Czytelnicy szukając interesujących ich pozycji mogą korzystać z katalogów komputerowych: 

• na stanowiskach komputerowych w bibliotece 
• przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki 

Wszystkie procesy biblioteczne w Wypożyczalni są zautomatyzowane. Czytelnik po zalogowaniu się 

może, przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki lub katalog komputerowy w Bibliotece, 

sam sprawdzić stan swojego konta oraz dokonać rezerwacji lub zamówienia wybranych pozycji. 

W Wypożyczalni Głównej udostępniono czytelnikom 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym 

dostępem do Internetu. 

Księgozbiór Czytelni Głównej na dzień 31.12.2015 r. liczy: 

• 
• 
• 
• 

11 222 wal. Lit. Popularno-naukowa, 

1 020 wal. roczników czasopism, 

718 jednostek zbiorów specjalnych 

69 jednostek dokumentów elektronicznych 

Zbiory udostępniane w Czytelni to: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

encyklopedie i słowniki 

wydawnictwa informacyjne 

literatura naukowa i popularno-naukowa 

przewodniki i poradniki 

zbiory regionalne 

zbiory specjalne: rękopisy i inne dokumenty dotyczące dziejów miasta 

miejscowości. 

roczniki czasopism 

okolicznych 
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W Czytelni znajdują się także książki z bibliotek dz iałających w mieście w 11 połowie XIX w. i l połowie 

XX w. (do 1945 r.): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Stowarzyszenia Oświaty "Mrówka" (339 woluminów), 

Towarzystwa Szkoły Ludowej TSL (646 woluminów), 

10 Pułku Strzelców Konnych (150 woluminów), 

Biblioteki Żydowskiej ZION {101 woluminów), 

Biblioteki Młodzieży Żydowskiej {84 woluminów) 

innych bibliotek (174 woluminów) . 

W Czytelni Głównej udostępniono czytelnikom 10 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem 

do Internetu. Czytelnicy szukając interesujących ich pozycji mogą korzystać z katalogów 

komputerowych: 

• na stanowiskach komputerowych w bibliotece 
• przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki 

Oddział dla Dzieci i Młodzież 

Księgozbiór Oddziału dla Dzieci na koniec 31.12.2015 r. liczył 24 092 woluminów książek, w tym: 

• 
• 
• 

literatury pięknej dla dzieci -14 507, 

literatury pięknej dla dorosłych (poziom IV)- 4 049 

literatury popularno-naukowej- S 856 

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży znajdują się: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

książeczki-zabawki dla maluchów 

bogato ilustrowane książki dla najmłodszych dzieci 

baśnie, podania i legendy 

powieści i opowiadania przyrodnicze, religijne, historyczne, przygodowe, fantastyczne 

lektury do szkół podstawowych i gimnazjów 

encyklopedie, słowniki, leksykony 

literatura popularno-naukowa przeznaczona dla określonych grup wiekowych 

audiobuki i filmy 

Czytelnicy szukając interesujących ich pozycji mogą korzystać z katalogów komputerowych: 

• 
• 

na stanowiskach komputerowych w bibliotece 
przez katalog on-line na stronie internetowej Biblioteki 
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4. Potencjał Biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, 

oświaty i gospodarki regionu. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Zapewnia bezpłatny 

i szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem książek, czasopism, zbiorów 

specjalnych, komputerowych baz danych i Internetu. 

Poprzez bogactwo zbiorów bibliotecznych, swoiste formy pracy oświatowej (wystawy, turnieje 

czytelnicze, odczyty, spotkania, konkursy, gry i zabawy z książką itp. imprezy) Biblioteka wzbogaca 

procesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły, wspiera jej działania kształcąco-wychowawcze, kształtuje 

nawyki kulturalnego obcowania z książką. 

Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewniać społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy 

i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności lokalnej 

poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych. Uniwersalny charakter zbiorów 

bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych 

grup wiekowych i wykonywanych zawodów. 

Wszystkie procesy biblioteczne w miejskiej sieci bibliotek publicznych są skomputeryzowane, co 

usprawnia m. in. obsługę czytelników, opracowanie książek i innych dokumentów oraz umożliwia 

szybką i pełną informację dla użytkowników. Czytelnik po zalogowaniu się może sam sprawdzić stan 

swojego konta przez Internet lub katalog komputerowy. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

. lokalizacja w centrum miejscowości, • obiekt wymagający remontu i adaptacji 

• wyposażenie w sprzęt komputerowy, wraz z 
nieużytkowanych wnętrz oraz przestrzeni 

urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do 
otoczenia do potrzeb biblioteki, 

Internetu, • niedostosowanie obiektu do potrzeb osób 

• automatyzacja i komputeryzacja procesów 
niepełnosprawnych, 

bibliotecznych (dotyczy 100% zbiorów . brak multimedialnych sal do zajęć 

bibliotecznych), bibliotecznych i edukacyjnych 

. strona Internetowa biblioteki, strona na • przestarzałe oprogramowanie sprzętu 

Facebooku oraz katalog on-line, komputerowego, 

• dogodne godziny otwarcia biblioteki, • brak możliwości prezentacji nowoczesnych, 

• szeroki zakres działalności , 
innowacyjnych i kreatywnych ofert do różnych 

grup odbiorców . pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku 

lokalnym, 

• dobra współpraca z Urzędem Miasta oraz 

innymi instytucjami i organizacjami, 

• zakup nowości wydawniczych, 

• współpraca z mediami 

8 



Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi 

oraz instytucjami kulturalnymi i oświatowymi 

znajdującymi się na terenie miasta Łańcuta 

SZANSE 

. rozwój technologii informatycznych i 

społeczeństwa informacyjnego, 

• rozszerzenie roli biblioteki do centrum 

informacji i kultury, 

• pozyskanie środków zewnętrznych na remont, 

modernizację i rewitalizację budynku głównego 

oraz filii dla potrzeb nowoczesnej biblioteki, 

• osiągnięcie standardu Certyfikatu Biblioteka+, 

. dostosowanie warunków lokalowych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• dostępność funduszy europejskich 

w ramach programów operacyjnych, w tym na 

działalność dodatkową 

• możliwości pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych ze źródeł pozaunijnych 

. poszerzenie działalności o ofertę skierowaną w 

szczególności dla dzieci (w tym w wieku 

przedszkolnym) oraz do matek z dziećmi, 

• utworzenie i wyposażenie "czytelni pod 

chmurką" dla dzieci, 

• utworzenie i wyposażenie salonu literackiego 

• utworzenie i wyposażenie wielofunkcyjnej sa li 

multimedialnej, 

• zwiększenie ilości zbiorów multimedialnych, 

• zwiększenie ilośc i prenumerowanych 

czasopism, 

ZAGROŻENIA 

. zmniejszenie potencjału ludzkiego miasta 

poprzez wzmożoną emigrację zarobkową, 

• brak środków budżetowych na realizację 

założonych celów, 

• niekorzystne zmiany w ustawodawstwie 

dotyczącym działalności kulturalnej oraz 

działalności bibliotek, 

. rozwój bibliotek internetowych i cyfryzacji 

zbiorów, 

• brak zainteresowania ofertą biblioteki, 

• niewystarczające działania marketingowe i 

promocyjne biblioteki, 

• spadek ilości czytelników, 

. niezadowolenie pracowników z warunków 

pracy oraz z powodu stawianych im wymagań, 

• coraz większy dostęp do informacji w 

Internecie- czasopisma i książki dostępne on-

line. 
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S. Kierunki rozwoju Biblioteki 

Sformułowanie misji i wizj i Biblioteki to pierwsza próba określenia jej tożsamości i ogólnych kierunków 

rozwoju, co pomoże w opracowaniu planów działania i wyborze konkret nych usług. Ponadto zwięzłe 

określenie specyficznej roli Biblioteki w otoczeniu ułatwi informowanie o tym partnerów, m ieszkańców 

i władz lokalnych. 

5.1. Misja Biblioteki 

MISJA 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie i jej filie to łącznik między 

środowiskiem lokalnym a kulturą, historią i tradycją. 

Jesteśmy nowocześni, kreatywni, innowacyjni. 

Jesteśmy otwarci, chętni do działania i współpracy, odpowiadamy na 

potrzeby środowiska i wyzwania cywilizacyjne. 

Oddziałujemy na różne aspekty życia i aktywizujemy naszą społeczność. 

Jesteśmy miejscem zaufania społecznego dzięki zaangażowaniu, 

kompetencjom i podejściu całego naszego zespołu. 

M isją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ła ńcuc ie jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu 

świadczonych usług za równo w obszarze dzi ała l ności kultura lnej j ak i edukacyjnej, ale przede 

wszystkim w tej podstawowej- czyli udostępnianiu zbiorów i zapewnieniu dostępu do informacji. Stan 

ten można osiągnąć poprzez: 

• Promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na t radycje narodowe, regiona lne i loka lne. 

• Zapewnien ie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnia nie 

książek, czasopism jak również zapewnienie dostępu do Internetu. 

• Tworzen ie przyjaznej atmosfery i spełn ian ie oczekiwań czytelników. 

• Stworzenie dogodnych warunków dla najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki oraz 

umacnianie w nich nawyków czytelniczych. 

• Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług oraz 

otoczenie ich szczególną troską. 

• Dbanie o zachowanie tożsamości ku lturowej, przynależności do społeczności lokalnej oraz 

patriotyzmu lokalnego. 

• Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania 

z nowoczesnych techno logii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji. 

• Podnoszenie poziomu wiedzy na temat tradycji kultywowanych na terenie M iasta Łańcuta . 

• Gromadzenie oraz inwentaryzacja wszystkich wydawnictw regionalnych i lokalnych. 

lO 



Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publ icznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

• Dbanie o rozwój pracowników Biblioteki oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych 

warunków pracy dla nich. 

5.2. Wizja Biblioteki 2020 

WIZJA2020 

Łańcucka książnica to placówka dla wszystkich, aktywna w życiu społecznym 

Miasta Łańcuta. 

Jesteśmy obecni w środowisku lokalnym, chętnie dążymy do budowania 

i rozwijając sieci współpracy i partnerstwa z ludźmi oraz instytucjami 

działającymi wokół nas. 

Systematycznie rozbudowujemy i unowocześniamy swoją ofertę, nie tylko 

biblioteczną. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, 

powinna sta le poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców 

i otoczenia. Musi też umieć wykazać sens swego istnienia pokazując, w jaki sposób przyczynia się do 

rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju całego miasta. Aby zrealizować te cele Miejska Biblioteka 

Publiczna w Łańcucie powinna stać się: 

• Nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym 

przeszłość i kreującym przyszłość. 

• Instytucją promującą historię, tradycję, środowisko lokalne i jego działania . 

• Miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu. 

• Instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne technologie. 

• Centrum życ i a ku ltura lnego i społecznego Łańcuta. 

• Jednostką służącą rozwojowi Miasta Łańcuta, gwarantującą poprawę warunków życia jej 

mieszkańców. 
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6. Cele i działania Biblioteki 
W niniejszej części Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

przedstawiono strategiczne kierunki działania i rozwoju Biblioteki, odpowiadające wcześniej 

zidentyfikowanym potrzebom i problemom. Cele strategiczne i działania kluczowe zdeterminowane 

zostały określoną Wizją 2020, misją oraz celami głównymi. 

6.1. Cel główny l 

CELGŁÓWNY l 

Poprawa infrastruktury M iejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 

CEL STRATEGICZNY 1 

Poprawa warunków lokalowych, przebudowa l modem&zaqa obielct6w Biblioteki. 

Kierunki działań: 

1.1.1 Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie ku ltury w lokalnej społeczności 

1.1.2. Modernizacja i przebudowa obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 

1.1.3. Modernizacja wyposażenia obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 

CEL STRATEGICZNY 2 
---~-~~ 

Dostosowanie pracy Biblioteki do nowoczesnych technolocll-~oraz 
Innowacja. 

Kierunki działań : 

1.2.1. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej 

1.2.2. Dostosowanie infrastruktury i zaplecza technicznego do funkcjonowan ia nowoczesnych 

technologii 

1.2.3. Wprowadzanie w pracy z czytelnikiem nowoczesnych technik oraz innowacyj nych 

technologii 
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6.2. Cel główny 2 

CELGŁÓWNY2 

Wzmocnienie roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w środowisku 

lokalnym. 

Kierunki działań : 

CEL STRATEGICZNY 1 

Zwiększenie dosttpU do Informacji i wiedzy. 

2.1.1 Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu łańcuckiego 

2.1.2. Udoskonalanie metod udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, 

wypożyczania na zewnątrz, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych 

2.1.3. Doskonalenie obsługi użytkowników, przede wszystkim w udostępnianiu zbiorów oraz 

prowadzeniu działalności informacyjnej, zwłaszcza informowania o zbiorach własnych, 

innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania 

z archiwami w tym zakresie 

CEL STRATEGICZNY 2 
-----~ 

Uulr.ac:Ja l aktywizaqa Intelektualna oraz kulturalna społeczności lokalnej. 

Kierunki działań : 

3.2.1. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w technikach popularyzowania książki, 

informacji, wiedzy i czytelnictwa 

3.2.2. Prowadzenie inicjatyw zmierzających do włączenia społecznego lokalnego środowiska 

CEL STRATEGICZNY 3 

~l wsp6łpraca z Instytucjami dzlałaMcyml na terenie Miasta Łańcuta. 

Kierunki działań: 

2.3.1 Rozwijanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami 

i towarzystwami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczności lokalnej 

2.3.2 Współpraca z instytucjami i ludźmi popularyzującymi kulturę żywego słowa. 
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7. Obszary rozwoju Biblioteki 

7.1. Działania i spodziewane rezultaty 

Nazwa 
projektu 

Lokalizacja 
projektu 

Zakres 
rzeczowy 
projektu 

PROJEKT NR 1 

Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie 

Śródmieście Łańcuta- ul. Moniuszki 2 

Miejska Biblioteka Publiczna położona jest w centrum Łańcuta, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury oraz Muzeum-Zamku w Łańcucie. Położona 
jest w strefie konserwatorskiej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 
Zabytkowy Układ Urbanistyczny Miasta Łańcuta. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łańcucie jest miejską samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
Miasto Łańcut. 

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie ostatniego etapu prac 
modernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Biblioteki związanych przede 
wszystkim z przebudową dachu, dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz adaptacją nieużytkowanych obecnie pomieszczeń na 
potrzeby utworzenia multimedialnej sali wystawienniczo-konferencyjnej, 
umożliwiającej przeprowadzenie konferencji, seminarium, narad, wystaw i 
wernisaży z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia do wizua lizacji i 
nagłośnienia, a także utworzenie salonu literackiego oraz umożliwienie cyklicznego 
uruchamiania "czytelni pod chmurką", zarówno na terenie przyległym do Biblioteki, 
jak i na terenie całego miasta. 

W ramach szeroko rozumianej rewitalizacji Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie 
planuje realizację szeregu projektów społecznych na rzecz mieszkańców (oraz 
społeczności ponadgminnej), obejmujących organizację czytania ulicznego, animacji, 
przedstawieni słowno-muzycznych, tworzenie wystaw i widowisk plenerowych 
w przestrzeni miejskiej oraz organizację pokazów filmowych w ramach kina 
plenerowego, pokazów i prezentacji multimedialnych, docelowo digitalizacje 
zbiorów. 

Zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia obejmował będzie m.in. 
następujące działania: 

- przebudowa dachu, 

- montaż windy lub innej platformy na potrzeby osób niepełnosprawnych, 
- remont i adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń na potrzeby multimedialnej 

sali wystawienniczo-konferencyjnej, 
- remont i adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń na potrzeby kawiarni -

czytelni, salonu literackiego, 

- zakup wyposażenia multimedialnej sali, 
- zakup wyposażenia do kawiarni- czytelni, salonu literackiego, 

- modernizacja i przebudowa otoczenia biblioteki na potrzeby plenerowej czytelni 
(ogródek- czytelnia pod chmurką), 

- zakup projektora oraz ekranu (składany ekran ramowy, projektor do tylnej 
projekcji), 
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Podmioty 
realizujące 

projekt 

Szacunkowa 
wartość 

projektu 

Prognozowane 
rezultaty 

projektu 

Sposoby oceny 
i mierzenia 

rezultatów 
projektu 

Oczekiwane 

wskaźniki 

osiągnięć 

Sfery procesu 
rewitalizacji, 

w które 
wpisuje się 

projekt 

Cele 
rozwojowe, 

w które 
wpisuje się 

projekt 
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- zakup standów ekspozycyjnych do prezentacji plenerowych wystaw czasowych 
(ścianki wystawowe w plenerze, ścianki ekspozycyjne w plenerze), 

- zakup wyposażenia oraz modernizacja salonu literackiego i niezbędnych 

akcesoriów do organizacji " czytelni pod chmurką", np. leżaki, siedziska, stol iki, 
parasolki, itp. 

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Łańcut f Miejska Biblioteka Publiczna w 

Łańcucie. 

Szacunkowa wartość projektu: 2,5 mln PLN 

- Aktywizacja mieszkańców oraz społeczności ponadgminnej w różnych 

dziedzinach edukacji, nauki i kultury, 

- Powstanie nowej oferty edukacyjnej i kulturalnej w oparciu o nowoczesne 

rozwiązania techniczne (multimedia, telebimy, digitalizacje), 

- Poprawa jakości oraz stanu zagospodarowania istniejącej przestrzeni publicznej 

na terenie Łańcuta, 

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej na terenie 

Łańcuta (w tym likwidacja barier architektonicznych), 

- Podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców, szczególnie w oparciu i 

lokalne zasoby kulturowe, 

- Kompleksowa modernizacji obiektu publicznego, 

- Ożywienie przestrzeni miejskiej , 

- Wzmocnienie działań z zakresu edukacji kulturalnej. 

monitoring bieżący, okresowy lub roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post 

kompleksowy remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz 

z otoczeniem 

utworzenie nowoczesnej instytucji o funkcjach edukacyjnych, naukowych i 
kulturalnych 

zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do real izacji działań miękkich przez 
Miejską Bibliotekę Publ iczną 

sfera przestrzenno-funkcjonalna 

sfera techniczna 

sfera społeczna 

1.1. Poprawa warunków lokalowych, przebudowa i modernizacja obiektów 
Biblioteki 

1.2 Dostosowanie pracy Biblioteki do nowoczesnych technologii - kreatywność 

oraz innowacja 
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Nazwa 
projektu 

Lokalizacja 
projektu 

Zakres 
rzeczowy 

projektu 

Podmioty 
realizujące 

projekt 

Szacunkowa 
wartość 

projektu 

Strategia Rozwoju M iejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020 

PROJEKT NR 2 

Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70/4 w Łańcucie 

oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych 

Obszar przyległy do Śródmieścia Łańcuta- ul. Piłsudskiego 70/4 

Obiekt ten wpisany jest do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków architektury 
i budownictwa dla miasta Łańcuta. Mieści się w nim m.in. Filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łańcucie. 

Przedmiotem proponowanego projektu jest rewitalizacja i termomodernizacja 
dawnego budynku koszarowego jednostki wojskowej w Łańcucie przy 
ul. Piłsudskiego 70 wraz z najbliższym otoczeniem oraz jego adaptacja do pełnienia 
funkcji: kulturalnych, edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych. Podstawową 
propozycją zagospodarowania obiektu będzie utworzenie Centrum Spotkań oraz 
Klub Czytelnictwa i Słowa Pisanego, nowoczesnej instytucji kulturalnej, edukacyjnej, 
terapeutycznej, rekreacyjnej i społecznej o interdyscyplinarnym charakterze, 
skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Myślą przewodnią placówki będzie 
integracja społeczna, spotkania i zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin życia (kultura, 
sztuka, czytelnictwo, historia, zdrowie, profilaktyka, bezpieczeństwo, itp.), 
organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców 
Łańcuta poprzez Centrum Spotkań oraz Klub Czytelnictwa i Słowa Pisanego. 

Dla realizacji powyższych zamierzeń niezbędne jest wykonanie następujących 

działań inwestycyjnych: 

- kompleksowy remont konserwatorski i termomodernizacja budynku wraz 
z otoczeniem, 

- przebudowa infrastruktury wodnej (remont instalacji zasilających w wodę), 

- przeprojektowanie w możliwym zakresie wnętrza obiektu i dostosowanie go do 
nowych funkcji, 

- aranżacja wnętrz i przestrzeni na potrzeby nowych funkcji, 
- zakup urządzeń i wyposażenia obiektu oraz urządzeń do zagospodarowania 

przestrzeni zewnętrznej. 

Stworzona w ten sposób instytucja o funkcjach kulturalnych, edukacyjnych, 
terapeutycznych i rekreacyjnych będzie mogła pełnić szereg ważnych funkcji 
społecznych, poprzez podejmowanie i realizację różnych działań miękkich, wśród 
których można wymienić m.in.: 

- organizację różnorodnych warsztatów, kursów, zajęć edukacyjnych i plenerów 
skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do osób starszych i 
dzieci, 

- organizację różnorodnych tematycznych wydarzeń oraz imprez kulturalnych 
i rekreacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do 
osób starszych i dzieci. 

Projekt realizowany przez Miasto Łańcut l Miejska Bibliotekę Publiczną w Łańcucie 

Szacunkowa wartość projektu: 1,2 mln PLN 
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projektu 

Sposoby oceny 
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rezultatów 
projektu 
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Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, 
terapeutycznej i społecznej dla seniorów i osób starszych oraz dzieci na terenie 
Łańcuta. 

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego 
obiektu oraz jego udostępnianie go na cele społeczne. 

Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. 

Poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych w mieście. 

Podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców. 

Aktywizacja mieszkańców, w szczególności seniorów i osób starszych w różnych 
dziedzinach życia edukacyjnego i kulturalnego. 

monitoring bieżący, okresowy lub roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post 

kompleksowy remont konserwatorski budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie 

Oczekiwane wraz z otoczeniem 

wskaźniki utworzenie nowoczesnej instytucji Centrum Spotkań - Klub Czytelnictwa i Słowa 
osiągnięć Pisanego o funkcjach kulturalnych, edukacyjnych, terapeutycznych, rekreacyjnych i 

społecznych 

Sfery procesu 
rewitalizacji, 

w które 
wpisuje się 

projekt 

Cele 
rozwojowe, 

w które 
wpisuje się 

projekt 

Nazwa 
projektu 

Lokalizacja 
projektu 

Zakres 
rzeczowy 
projektu 

sfera przestrzenno-funkcjonalna 

sfera techniczna 

sfera społeczna 

1.1. Poprawa warunków lokalowych, przebudowa i modernizacja obiektów 
Biblioteki 

1.2 Dostosowanie pracy Biblioteki do nowoczesnych technologii - kreatywność 

oraz innowacja 

2.1. Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy 

PROJEKT NR 3 

Projekty społeczne realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie- projekty 

kreatywne oraz innowacyjne 

Śródmieście Łańcuta- ul. Moniuszki 2 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie jest miejską samorządową instytucją 

kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Łańcut. Od 2006 r. na mocy 
Porozumienia Burmistrza Miasta Łańcuta i Starosty Powiatu Łańcuckiego realizuje 
również zadania biblioteki powiatowej. 

W ramach szeroko rozumianej rewitalizacji Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie 

planuje realizację szeregu projektów społecznych na rzecz mieszkańców (oraz 

społeczności ponadgminnej), obejmujących organizację czytania ulicznego, animacji, 
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Podmioty 
realizujące 

projekt 

Szacunkowa 
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przedstawień słowno-muzycznych, tworzenie wystaw i widowisk plenerowych 

w przestrzeni miejskiej oraz organizację pokazów filmowych w ramach kina 

plenerowego, pokazów i prezentacji multimedialnych, docelowo digitalizacje 

zbiorów. Powyższe działania w założeniu przyczynić mają się do kulturalnego 

ożywienia przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w miejscach szczególnie zagrożonych 

wyłączeniem społecznym. 

W celu szerszego powiązania realizowanych działań z innymi projektami 

rozwojowymi oraz rewitalizacyjnymi na terenie Łańcuta planowana jest organizacja 

akcji związanych z "wyjściem z książką na ulicę", pokazów kina plenerowego filmów 

zrealizowanych w oparciu o dzieła literackie, przedstawień i koncertów słowno

muzycznych, plenerowych spotkań z pisarzami i poetami, wystaw i plenerów 

fotograficznych w miejscach i przestrzeniach objętych działaniami rozwojowymi oraz 

rewitalizacją. 

Powyższe działania wymagają odpowiedniego wsparcia i zaplecza technicznego. Tym 
samym w ramach proponowanego projektu planowane są inwestycje związane z 
organizacją różnego typu imprez kulturalnych. Powyższe inwestycje przyczynią się 
do skutecznej i efektywnej realizacji działań miękkich planowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Łańcucie . 

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Łańcut l Miejska Biblioteka Publiczna w 

Łańcucie. 

wartość Szacunkowa wartość projektu: 0,5 mln PLN 
projektu 

Ożywienie przestrzeni miejskiej (poprawa jakości przestrzeni publicznej na terenie 

Prognozowane Łańcuta). 
rezultaty Szersza aktywizacja oraz integracja mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby 
projektu kulturowe. 

Sposoby oceny 
i mierzenia 

rezultatów 
projektu 

Oczekiwane 
wskaźniki 

osiągnięć 

Sfery procesu 
rewitalizacji, 

w które 
wpisuje się 

projekt 

Cele 
rozwojowe, 

w które 
wpisuje się 

projekt 

Wzmocnienie działań z zakresu edukacji kulturalnej. 

monitoring bieżący, okresowy lub roczny raport z monitoringu, ewaluacja ex post 

zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań miękkich przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 

sfera przestrzenno-funkcjonalna 

sfera społeczna 

2.1. Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy. 

2.2. Edukacja i aktywizacja intelektualna oraz kulturalna społeczności lokalnej. 

2.3. Partnerstwa i współpraca z instytucjami działającymi na terenie Miasta 

Łańcuta 
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7.2. Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rozwojowych 

Poza opisanymi powyżej projektami i działaniami, w ramach procesów rozwojowych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łańcucie planowana jest również realizacja innych przedsięwzięć 

strategicznych, które na chwilę obecną są trudne do zidentyfikowania indywidualnie, a są oczekiwane 

ze względu na realizację celów i poszczególnych kierunków działań Strategii Rozwoju Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łańcucie na lata 2015-2020. Zakres tematyczny tych projektów dotyczył będzie 

następujących zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju oraz potrzeb Biblioteki, docelowo 

potrzeb rozwojowych miasta i mieszkańców : 

• rozwój innowacyjnych usług bibliotecznych, 

• rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na potrzeby biblioteki, 

• poprawa poziomu dostępności oraz jakości różnych usług bibliotecznych, 

• poprawa dostępności obiektów oraz oferty bibliotecznej dla osób niepełnosprawnych, 

• tworzenie nowych ofert bibliotecznych, dostosowanych dla różnych odbiorców, 

• tworzenie i aranżacja nowych przestrzeni bibliotecznych 

• wzmacnianie roli oraz wizerunku obiektów bibliotecznych jako instytucji kultury i edukacji, 

• udostępnianie obiektów bibliotecznych na potrzeby partnerstw społecznych i lokalnego oraz 

ponadlokalnego współdziałania, 

• poprawa poziomu efektywności energetycznej obiektów bibliotecznych, 

• przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej, 

• integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym, 

• rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców . 
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8. Zarządzanie realizacją Strategii 

W celu zapewnienia prawidłowej i właściwej realizacji Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Łańcucie na lata 2015-2020 konieczne jest opracowanie zintegrowanego systemu jej wdrażania 

i ewaluacji. System zarządzania realizacją procesów rozwojowych Biblioteki powinien umożliwiać 

efektywne współdziałanie różnych podmiotów, jak również zapewniać spójność i wzajemne uzupełnianie 

się procedur. 

8.1. Zmiany prawne i organizacyjne w Bibliotece 

Zadania i kierunki rozwojowe przewidywane w Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki w Łańcucie są 

zgodne i spójne ze Strategią Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020. 

8.2. Monitoring realizacji Strategii 

Wdrażanie opracowanej Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie będzie polegać na 

jej monitorowaniu, ocenie i upowszechnianiu. Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 

8.3. Ewaluacja Strategii 

Planuje się sporządzenie dokumentacji będącej potwierdzeniem realizacji zadań oraz przyjętych 

kierunków rozwoju. Wdrożenia Strategii przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łańcucie oraz jej filii w szczególności poprzez: 

wzrost znaczenia książki w procesie wychowania i edukacji, 

wzrost wykorzystania zasobów bibliotecznych, 

• wprowadzenie do Biblioteki kreatywnych oraz innowacyjnych rozwiązań i wyposażenia, 

• zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury na obszarach małych miast, 

zwiększenie atrakcyjności Biblioteki jako centrum kultury i edukacji, 

• wypracowanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy kulturą a edukacją w procesie 

kształtowania społeczeństwa wiedzy, nauki i tradycji. 
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