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Krynica-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa, turystyczna i wypoczynkowa, położona w 
Małopolsce (w Beskidzie Sądeckim). Jej bogactwem są lecznicze wody mineralne. Słynie 
m. in. z organizacji Festiwalu im. Jana Kiepury, Forum Polska-Wschód, zabytkowej 
architektury i postaci Nikifora. Jest ośrodkiem sportów zimowych i centrum kultury 
łemkowskiej. Rocznie przyjmuje 100 tys. gości. 
Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju działa od 65 lat. Skupia 5 placówek: 
Bibliotekę Centralną, dwie filie w mieście  i dwie filie wiejskie. Z jej oferty korzystają 
zarówno mieszkańcy Gminy, jak i osoby przyjezdne (kuracjusze, turyści). Księgozbiór 
liczy 84 tys. woluminów, liczba czytelników – 5,8 tys.  oraz 125 tys. odwiedzin rocznie. 
Instytucja, poza działalnością statutową: wydaje i redaguje gazetę lokalną Krynickie 
Zdroje, przygotowuje publikacje regionalne, organizuje wystawy, prowadzi zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów, współpracuje z licznymi 
instytucjami i stowarzyszeniami.  Posiada swoją stronę internetową, z dostępem on-line 
do zbiorów, obecnie wdraża elektroniczny system wypożyczeń. Zatrudnia 11 
pracowników merytorycznych. 
 

III. POTENCJAŁ BIBLIOTEKI 
1. Analiza SWOT. 
 
Mocne strony: 
korzystna lokalizacja Biblioteki Centralnej i wszystkich filii 
wspólne projekty z instytucjami i organizacjami  lokalnymi  
skuteczna  promocja działań biblioteki i reklama jej usług 
zajęcia biblioterapeutyczne, konkursy czytelnicze i warsztaty dla dzieci i młodzieży 
dyskusyjny klub książki, szkolenia komputerowe dla seniorów 
nowości książkowe, audiobooki, rozwinięty dział turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego 
unikatowe zbiory regionalne 
wydawanie lokalnej gazety „Krynickie Zdroje” 
internet i sprzęt komputerowy we wszystkich placówkach, 
profesjonalna strona internetowa, katalog zbiorów on-line, elektroniczne wypożyczanie 
kreatywny i otwarty na zmiany personel, wyższe wykształcenie 
 
Słabe strony: 
złe warunki lokalowe w Bibliotece Centralnej (brak pomieszczeń na wystawy, spotkania, 
zajęcia, dostępu do półek, urządzeń sanitarnych dla czytelników) i filii w Bereście 
bariery dla osób niepełnosprawnych (Centrala i filie) 
wyposażenie wymagające odnowienia 
niekompatybilny sprzęt komputerowy 
słabe oznaczenie lokalizacji bibliotek 
zmniejszanie się liczby czytelników 
słaba znajomość języków obcych 
 
Szanse: 
plany budowy nowej biblioteki 
pozytywny wizerunek instytucji w środowisku, 
brak konkurencyjnych bibliotek w domach wczasowych i sanatoriach 
cenne kontakty z wieloma z instytucjami i stowarzyszeniami 
możliwość zdobycia środków finansowych z grantów i projektów (Orange, PRB, Biblioteka 
Plus, MKiDN) 
zwiększająca się liczba osób studiujących i dokształcających się 
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możliwość korzystania z oferty szkoleniowej w ramach projektów 
 
Zagrożenia  
wzrastająca popularność e-booków 
kryzys gospodarczy w kraju, ubożenie wielu grup społecznych 
niestabilna polityka NFZ wobec sanatoriów  
wdrażanie kosztownych programów przez gminę, oszczędności 
niż demograficzny  
brak aktów wykonawczych do ustaw, budżet zadaniowy 
możliwość połączeniem biblioteki z inną instytucją 
niewystarczające środki na remonty i modernizacje 
emigracje i migracje osób młodszych 
 
IV. OBSZARY ROZWOJU BIBLIOTEKI 
 
1.1 Infrastruktura 
 
Cel 1. Poprawa warunków lokalowych i modernizacja infrastruktury biblioteki. 
 
Działanie 1.1  Stworzenie koncepcji działania nowej biblioteki  
 
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Z przeprowadzonych sondaży 
wśród czytelników, rozmów oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców do władz 
lokalnych, wynika, że brakuje miejsca na organizację spotkań różnych grup, warsztaty, naukę 
języków, brak  wolnego dostępu do półek w wypożyczalni, są bariery dla osób 
niepełnosprawnych. 
Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 
ludzie (pracownicy biblioteki, czytelnicy, użytkownicy korzystający z oferty kulturalnej i 
edukacyjnej biblioteki), 
instytucje (stowarzyszenia, organizacje współpracujące, biblioteka wojewódzka i powiatowa), 
władze samorządowe (burmistrz, radni miejscy i powiatowi, posłowie, senatorowie), 
specjalista (architekt, projektant, trener udzielający konsultacji) 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych:  
Informacje na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Miejskiego, w gazecie lokalnej, 
konsultacje z mieszkańcami przez facebooka i pocztę elektroniczną 
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane:  
Do końca 2013  
Rezultaty:  
Powstanie w formie dokumentu koncepcji projektu architektonicznego i działania nowej 
biblioteki 
Efekty: 
podjęcie działań przez samorząd w celu realizacji budowy (zabezpieczenie środków 
finansowych, złożenie wniosków o granty na ten cel) 
 
 

2. 2 KULTURA.  
 
Cel 1. Zachowanie dokumentów lokalnego dziedzictwa kulturowego (zdjęcia, rękopisy, 
cenne publikacje) 
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Działanie 2. 1 Organizacja pracowni zbiorów specjalnych w nowym pomieszczeniu (poza 
budynkiem biblioteki), digitalizacja i prace konserwatorskie. 
 
Potrzeby społeczności lokalnej 
Zbiory specjalne biblioteki i jej archiwum są obecnie przechowywane w nieodpowiednich 
warunkach (lokalowych i technicznych). Istnieje ryzyko zniszczenia najbardziej cennych 
materiałów. Większość z nich nie może być udostępniana społeczności lokalnej (do wystaw, 
publikacji, artykułów). 
Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 
Nowe, odpowiednie pomieszczenie w lokalu należącym do Gminy 
Wyposażenie pracowni (biurko, regały, oświetlenie, odpowiednie urządzenia do utrzymania 
temperatury i wilgotności, materiały do przechowywania) 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
Nawiązanie przez Internet kontaktów z podobnymi pracowniami, konsultacje z pracownikami 
w sprawie sprzętu, urządzeń 
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane:  
Pracownia do końca 2013 r. 
Konserwacja i digitalizacja do 2015 r. 
Rezultaty:  
Powstanie archiwum biblioteki i pracownia zbiorów specjalnych, które umożliwi ą 
zabezpieczenie cennych materiały przed zniszczeniem, przechowanie w odpowiednich 
warunkach i ułatwienie do nich dostępu. 
Efekty 
Najbardziej zniszczone rękopisy zostaną odkwaszone (około 20 pozycji) 
Całość zbiorów zostanie zdigitalizowana. 
Zwiększy się o 50% wykorzystanie materiałów zdjęciowych i dokumentów w wystawach i 
publikacjach. 
 
Cel. 2 Integracja mieszkańców wokół zachowania i popularyzacji materialnych 
pamiątek lokalnego dziedzictwa kulturowego.  
 
Działanie 2. 1. Dalsze prace związane z tworzeniem Cyfrowego Archiwum Tradycji 
Lokalnej 
 
Potrzeby społeczności lokalnej 
Wielu mieszkańców ma ciekawe wspomnienia dotyczące różnych wydarzeń z życia miasta 
(opowieści o ludziach, losy mieszkańców, wojna, pierwsze lata powojenne), z którymi 
chcieliby się z kimś podzielić, a także unikalne zdjęcia. Z rozmów, kontaktów osobistych i 
przez pocztę email wynika, że jest duże zainteresowanie takimi relacjami.  
Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 
Osoby rejestrujące relacje, sprzęt potrzebny do odtwarzania i skanowania, komputer 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
Kontakty przez  ( np. z wolontariuszami) przez skypa, pocztę elektroniczną 
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane:  
Do końca 2015 
Rezultaty:  
Portal zawierający elektroniczna bazę o przeszłości Krynicy będzie sukcesywnie uzupełniany 
o nowe materiały. Planuje się umieszczenie 10 relacji ustnych i 50 zdjęć. 
Efekty: 
Liczba odsłon, zaangażowanie wolontariuszy w nagrywanie 
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Działanie 2. 2. Organizacja 3 wystaw pokazujących najciekawsze wydarzenia z przeszłości 
uzdrowiska. (Krynica latem, Krynica zimą, plenerowa  - Krynica na starej fotografii).   
 
Potrzeby społeczności lokalnej 
Obserwacja zwiedzających poprzednie wystawy pokazujące przeszłość Krynicy pokazuje, że 
podczas tego typu wydarzeń zacieśniają się więzi społeczne i mieszkańcy chetnie angażują 
się, wypożyczając pamiątki rodzinne, fotografie, ułatwiając kontakty z osobami 
dysponującymi takimi zbiorami. 
Zasoby potrzebne do realizacji zadania: 
Sala wystawowa, fotografie, pamiątki 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
Promocja na lokalnych stronach internetowych, facebooku, w mediach lokalnych 
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane:  
Dwie wystawy w 2013 r. 
Wystawa plenerowa do końca 2014 
Rezultaty:  
Zorganizowane zostaną 3 wystawy, które obejrzy około 5 tys. osób 
Efekty: 
Wśród zwiedzających (mieszkańcy i przyjezdni) wzrośnie poziom wiedzy na temat 
przeszłości miasta  
Zostaną zlokalizowane nowe zasoby wiedzy na temat historii Krynicy 
Zwiedzający mieszkańcy wzmocnią swoje więzi społeczne ze śrdowiskiem 
 
 
Działanie 3.2 Przygotowanie tekstów i  zdjęć do Krynickiego  Słownika Biograficznego  
 
Potrzeby społeczności lokalnej 
Studenci, uczniowie, autorzy publikacji, miłośnicy historii Krynicy często poszukują 
informacji biograficznych na temat osób związanych z uzdrowiskiem. Od wielu lat Biblioteka 
otrzymuje sugestie, aby zebrać opracowane już materiały na ten temat, uzupełnić i 
przygotować do wydania.  
Zasoby potrzebne do realizacji zadania 
Autorzy powstałych już artykułów biograficznych, archiwa, publikacje, wywiady, 
wolontariusze zbierający informacje 
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane 
Do końca 2014 r. 
Rezultaty:  
Powstanie materiał merytoryczny i ilustracyjny, który można wykorzystać do publikacji 
tekstowej i elektroniczna baza biografii osób związanych z Krynicą (uzupełniany o nowe 
informacje) 
Efekty: 
Nawiążą się wzajemne relacje osób w różnym wieku, pracujących przy wspólnym projekcie 
 
 
Cel. 3  
Zwiększenie wykorzystania ciekawych wydarzeń z historii Krynicy do promocji regionu 
wśród osób przyjezdnych 
Działanie 3.1 Stworzenie multimedialnego pokazu o starej Krynicy 
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4.4 WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
 
CEL. 1.Dostarczenie informacji mieszkańcom na temat bieżących wydarzeń związanych z 
miastem. 
Działanie 4. 1 Wydawanie gazety lokalnej „Krynickie Zdroje” 
 
Cel. 2 Zapewnienie ciekawej oferty spędzania wolnego czasu 
Działanie 4.1 Organizacja warsztatów (decoupage, bibułkarskie) 
Działanie 4.2 Otwarcie Klubu Podróżnika 
 
Cel. 2 Dążenie do zawiązania stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki i Miłośników Krynicy 
Działanie 4.1 Stworzenie wokół biblioteki grona wolontariuszy i osób dbających o rozwój 
biblioteki i Krynicy 
  
 

5.5 EDUKACJA 
Cel. 1 Podniesienie umiejętności korzystania z nowych technologii wśród osób powyżej 
50 r. ż. 
Działanie 5.1. Organizacja kursów komputerowych i korzystania z Internetu. 
Działanie 5.2  Internetowe kursy nauki języków (1,2,3)  
 
Cel. 2 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz……. 
Działanie 5.1 Nauka języków Fun Englisch 
Działanie 5.2 Wolontariat – pomoc w nauce 
Działanie 5.3 Warsztaty biblioterapeutyczne 
Działanie 5.4 Bajkoterapia dla najmłodszych 
Działanie 5.5 Zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi. 
 
Dziedzictwo kulturowe regionu 
Działanie 2.1  
 
 


