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I. OPIS MIEJSCOWOŚCI 
 
 K r y n i c a -  Z d r ó j  to znana miejscowość uzdrowiskowa, położona w Beskidzie 

Sądeckim, tuż przy granicy ze Słowacją. Od Krakowa jest oddalona o 140 km, od Warszawy o 405 

km. Miasto leży na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowosądeckim. Krynica- 

Zdrój jest gminą, w skład której, oprócz miasta wchodzi kilka okolicznych wsi (Berest, Polany, 

Piorunka, Czyrna, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna, Tylicz i Muszynka). Całą gminę 

zamieszkuje prawie 17,5 tys. mieszkańców, liczba ludności miasta Krynicy- Zdroju wynosi obecnie 

11,6 tys. W ostatnich latach liczba ludności gminy sukcesywnie się zmniejsza. Jest to związane z 

niżem demograficznym oraz migracją młodzieży do większych miast, a także emigracją za granicę. 

  Krynica została założona w 1547 r.  ale jej rozwój jest związany z odkryciem pod 

koniec XVIII w. leczniczych źródeł mineralnych i otwarciem uzdrowiska. Największy rozkwit 

miejscowości przypadł na wiek XIX, kiedy powstało tutaj wiele podziwianych do dziś obiektów 

(Stary Dom Zdrojowy, Łazienki Mineralne i Borowinowe, drewniane wille w stylu alpejskim). W 

okresie międzywojennym Krynica stała się modnym miejscem pobytu ówczesnych elit 

politycznych i kulturalnych, a także ośrodkiem sportów zimowych. Uzdrowisko przyciągało wielu 

wybitnych gości, bywali tutaj: J. Matejko, J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, H. Modrzejewska, W. 

Reymont, J. Tuwim, J. Kiepura, Marszałek J. Piłsudski, prezydent RP I. Mościcki. Przed wojną w 

kurorcie spędziła swój miesiąc miodowy następczyni tronu, księżniczka holenderska Juliana z 

mężem. 

 Głównym bogactwem miejscowości są wody mineralne, wykorzystywane w lecznictwie 

uzdrowiskowym. Walory krajobrazowe i klimatyczne, malownicze położenie Krynicy- Zdroju w 

górach, sprzyja rozwojowi turystyki, wypoczynku letniego i zimowego. Przyjeżdżający tutaj 

kuracjusze, turyści i wczasowicze mają do dyspozycji kilkanaście sanatoriów, blisko sto ośrodków 

wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, szkoleniowych, spa, pensjonatów i hoteli, a także kwater 

prywatnych. Każdego roku Krynicę- Zdrój odwiedza około 100 tys. gości. 

 Atrakcją miejscowości jest Deptak, z zabytkową architekturą, Park Zdrojowy na Górze 



Parkowej, liczne szlaki turystyczne wokół miasta, kolejka gondolowa na szczyt Jaworzyny 

Krynickiej i linowa na Górę Parkową. W zimie można skorzystać z wielu wyciągów narciarskich i 

krytego lodowiska. Tutaj odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej, parady orkiestr dętych, 

międzynarodowy konkurs gitarowy, wystawy malarstwa i fotografii, wieczory autorskie, ciekawe 

imprezy sportowe. Do najbardziej znanych imprez kulturalnych należy Europejski Festiwal im. 

Jana Kiepury. Krynica- Zdrój jest także znana z organizacji Forum Polska- Wschód. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się kultura łemkowska, a zwłaszcza cerkwie łemkowskie. Z miastem 

nierozerwalnie związana jest postać najsłynniejszego malarza prymitywnego Nikifora. Jego prace 

można oglądać w tutejszym muzeum, nazwanym Jego imieniem. 

 Krynica- Zdrój jest siedzibą urzędu miejskiego, działa tutaj kilka innych instytucji:  

komisariat policji, jednostka państwowej straży pożarnej, straż miejska, miejskie przedsiębiorstwo 

komunalne, poczta, szpital. Największy zakład to Uzdrowiskowe Krynica- Żegiestów. W mieście 

działa Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, muzeum, PTTK, jest kilka biur podróży i kilka 

banków. W życiu miasta aktywnie uczestniczą liczne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe  i 

kluby sportowe. Na terenie Krynicy- Zdroju są cztery parafie rzymskokatolickie, grekokatolicka, 

prawosławna, a także mała grupa osób wyznania protestanckiego. 

 Miejscowa ludność znajduje zatrudnienie w licznych sanatoriach i ośrodkach, instytucjach 

tu działających a także w dobrze rozwiniętych usługach (sklepy, kawiarnie, restauracje, sezonowe 

punkty sprzedaży) czy okolicznych rozlewniach wody. Wiele osób wyjeżdża w poszukiwaniu pracy 

do innych miejscowości lub za granicę. Mimo to jest duże bezrobocie, ze względu na sezonowość 

prac. Mieszkańcy okolicznych wiosek zajmują się rolnictwem, pszczelarstwem i hodowlą. 

  

 
 
II. OPIS BIBLIOTEKI I JEJ FILII 
 
 B i b l i o t e k a   P u b l i c z n a   G m i n y   K r y n i c y  - Z d r o j u została założona w 

1947 r. Jest samodzielną jednostką kultury, podległą Urzędowi Miejskiemu. Posiada swój statut i 

odrębny budżet. Merytoryczny nadzór nad placówką sprawuje Powiatowa i Miejsko- Gminna 

Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.  

Biblioteka Publiczna w Krynicy- Zdroju swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę, z jej usług 

korzystają również mieszkańcy sąsiednich miejscowości, a także przyjeżdżający sezonowo do 

uzdrowiska kuracjusze i turyści.  

W skład sieci bibliotecznej wchodzi pięć placówek: biblioteka Centralna i dwie filie (Nr 1 i Nr 3) w 

mieście oraz  na wsi: Filia w Bereście i Filia w Tyliczu.  

 Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie 83 tys. woluminów. W 2009 r. zarejestrowano ponad 



6,2 tys. czytelników, liczba czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 36. 

Wypożyczono około 170 tys. książek, na miejscu ( z czytelni, internetu, prasy i informacji) 

skorzystało 128 tys. użytkowników.   

 Biblioteka oprócz swojej działalności statutowej prowadzi wiele innych działań kulturalnych 

i edukacyjnych. Od 16 lat wydaje jedyną w gminie gazetę lokalną "Krynickie Zdroje", dotyczącą 

bieżących wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych itd. i historii miasta. Co roku, od 11 lat  

prowadzi w okresie letnim i zimowym zajęcia i wycieczki dla dzieci pod hasłem "Wakacje z 

Biblioteką", w których bierze udział około 400 uczestników. Współpracuje z wieloma instytucjami i 

organizacjami z regionu (biblioteki, szkoły, przedszkola, muzea, towarzystwa kulturalne, PTTK, 

kluby sportowe, straż pożarna, policja) przy organizacji różnych imprez, zajęć, a także publikacji 

dotyczących regionu. Jest miejscem udzielania informacji lokalnej i regionalnej. Posiada cenne i 

ciekawe zbiory specjalne, związane z przeszłością Krynicy. 

  Biblioteka jest znaną i prężnie działającą w środowisku instytucją kultury. Posiada bogaty 

księgozbiór, zaspakajający potrzeby czytelników, sukcesywnie uzupełniany o nowości wydawnicze. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 6,5.  Specyfiką jej działalności jest to, że 

oferuje swoje usługi zarówno  ludności miejscowej, jak i licznej grupie osób przyjezdnych z całej 

Polski  i zagranicy. Biblioteka Centralna i wszystkie filie posiadają dogodną lokalizację - Centrala 

w centrum uzdrowiska, filie na największych osiedlach i w dwóch największych miejscowościach 

gminy.   

 Personel instytucji liczy 11 osób. Wszyscy mają wykształcenie wyższe, zgodne z 

wykonywanym zawodem. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach oraz kursach podnoszących ich 

kwalifikacje. 

 Największym problemem wszystkich placówek są złe warunki lokalowe, nie pozwalające na 

rozwinięcie wielu form aktywności. Budynek Biblioteki Centralnej jest za mały do potrzeb, 

czytelnicy wypożyczalni nie maja dostępu do półek, nie ma miejsca na osobne wydzielenie czytelni 

internetowej, prasy, kącika dla dzieci, a także przechowywania materiałów archiwalnych i zbiorów 

specjalnych oraz miejsca na ich ekspozycję. Budynek nie posiada toalety dla użytkowników, 

podjazdu do czytelni i internetu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń socjalnych, 

wydzielonych pomieszczeń do opracowywania zbiorów. Wyposażenie wszystkich placówek 

wymaga częściowej wymiany, konieczne są także remonty i modernizacje.  

 

 



III.  POTENCJAŁ BIBLIOTEKI 
 
1. Analiza  SWOT. 

Czynniki wewnętrzne - S I L N E   S T R O N Y: 

 - dobry szef - gospodarny i przedsiębiorczy,  

- wykształcony, kreatywny i otwarty na zmiany i nowe propozycje personel 

- korzystna lokalizacja Biblioteki Centralnej i wszystkich Filii, 

- współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami (m in. szkoły, Centrum Kultury, Towarzystwo 

Fotograficzne, Związek Emerytów, Krynicką Organizacją Turystyczną, stowarzyszenie "Aktywna 

Bądź", "Przystań", policja, strażą pożarną), 

 - wydawanie gazety lokalnej "Krynickie Zdroje", 

 - organizacja wielu imprez kulturalnych (Wakacje Z Biblioteką, Dzień Dziecka, benefisy pisarzy 

lokalnych)  i wystaw - szansą pozyskiwania nowych czytelników, 

 - bardzo dobry księgozbiór dostosowany do różnych grup czytelników, 

 - dostęp do internetu i sprzętu komputerowego we wszystkich placówkach, 

 - wprowadzanie księgozbioru do baz komputerowych, w systemie MAK 

 

Czynniki wewnętrzne - S Ł A B E   S T R O N Y: 

- brak wolnego dostępu do półek w Bibliotece Centralnej, 

 - brak miejsca na ekspozycje i wystawy, 

- brak odpowiednio dużych pomieszczeń do prowadzenia spotkań i imprez, 

 - brak urządzeń sanitarnych dla czytelników, 

- bariery dla osób niepełnosprawnych (Centrala i filie), 

 - częściowo stare, zniszczone wyposażenie (regały, stoły, lada, stoliki i krzesła dla dzieci)  

- brak strony internetowej biblioteki, 

 - brak dostępu do katalogu komputerowego, 

- brak tablic informacyjnych w mieście, kierujących do bibliotek, 

 

 

Czynniki zewnętrzne - S Z A N S E: 

 - duża liczba osób przyjezdnych, leczących się i wypoczywających w uzdrowisku, 

 - brak konkurencyjnych bibliotek w domach wczasowych i sanatoriach, 

 - udział w wielu imprezach jako przedstawiciele prasy lokalnej (Forum Polska- Wschód, festiwale,     

konferencje) - kontakty i zbieranie informacji lokalnej, 

- pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku, 



- zdobycie środków finansowych z różnych grantów, 

- możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, 

- zwiększająca się liczba osób studiujących - dziennych i zaocznych, 

 

Czynniki zewnętrzne - Z A G R O Ż E N I A: 

- kryzys gospodarczy w kraju, 

- zmiana władz samorządowych, 

- wdrażanie kosztownych programów przez gminę - brak szans na zwiększenie dotacji dla 

biblioteki, 

- zmniejszanie się liczby mieszkańców miasta, 

 - zmniejszenie ilości skierowań do sanatoriów przez NFZ, 

- zagrożenia związane z połączeniem bibliotek z innymi instytucjami, 

- zmniejszająca się co roku dotacja na książki z MKiDN, 

- niewystarczające środki na remonty i modernizacje, 

 

2. ZASOBY WIEDZY I KULTURY W ŚRODOWISKU. 

1. Centrum Kultury w Krynicy- Zdroju   

2. Towarzystwa kulturalne: im. J. Kiepury, Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, Klub 

Twórczy TPSP,  

3. Muzeum im. Nikifora 

4. Stowarzyszenia:  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, "Aktywną bądź", Klub 

Seniora,  

5. Szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalna), 

6. Archiwa parafialne i zakonne (przy Parafii Zdrojowej, Sióstr Służebniczek). 

7. Biblioteki parafialne. 

8. Archiwa instytucji i stowarzyszeń (Urząd Miejski, Straż Pożarna, PTTK, GOPR, kluby 

sportowe, miejskie przedsiębiorstwo komunalne)). 

9. Grupy hobbystyczne (szachowe, turystyczne) 

10. Osoby - przewodnicy turystyczni, nauczyciele, bibliotekarze, działacze sportowi, rodowici 

kryniczanie. 

3. GRUPY Z POTRZEBAMI: 

1. Dzieci  i młodzież (w wieku przedszkolnym, gimnazjalnym, szkół średnich) 

2. Studenci. 

3. Osoby niepełnosprawne. 

4. Osoby bezrobotne. 



5. Emeryci i renciści. 

6. Kuracjusze, turyści, uczestnicy konferencji. 

7. Młodzież przyjeżdżająca na tzw. "zielone szkoły". 

8. Dziennikarze i autorzy publikacji, naukowcy. 

 

IV. KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI 

1. Misja: Tworzymy przestrzeń dla rozwoju kultury 

2. Wizja:  

 Zamierzamy aby Biblioteka Publiczna w Krynicy- Zdroju była nowoczesną i rozwijającą się 

instytucją, kreatywną, otwartą na potrzeby swojego środowiska i na współpracę z różnymi 

instytucjami. Aby była także miejscem spotkań wielu środowisk, spędzania wolnego czasu i 

rozwijania zainteresowań oraz dostarczania wiedzy oraz miejscem poszanowania tradycji i 

dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. Pragniemy służyć społeczności lokalnej i 

przyjezdnej swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami.  

 

V. CELE STRATEGICZNE 
 
1. Poprawa warunków lokalowych i modernizacja infrastruktury biblioteki oraz jej filii. 
   1.1 Rozbudowa i remont pomieszczeń Centrali, mający na celu uzyskanie lepszych 
warunków korzystania z biblioteki przez czytelników. 
 a) Adaptacja pomieszczeń strychu w bibliotece Centralnej.  
 b) Nowa aranżacja wypożyczalni.  
 c) Wykonanie nowego wejścia.  
      1.2 Modernizacja pomieszczeń filii bibliotecznych. 
 a) Modernizacja Filii Nr 3. 
 b) Modernizacja Filii N1.  
 c) Modernizacja Filii w Tyliczu. 
     1.3 Nowe pomieszczenie dla Filii w Bereście. 
 a). Zaadaptowanie i urządzenie nowego lokalu dla Filii w Bereście. 
 
2. Informatyzacja biblioteki i digitalizacja zbioró w specjalnych. 
    2.1 Komputeryzacja księgozbiorów Centrali i filii. 
 a) wprowadzenie nowego systemu bibliotecznego.  
 b) zakończenie komputeryzacji. 
    2.2 Elektroniczna biblioteka. 
 a) uruchomienie strony internetowej biblioteki.   
  2.3.Przygotowanie zbiorów specjalnych do udostępniania.  
 a) digitalizacja zbiorów 
 b) zorganizowanie pracowni zbiorów specjalnych. 
3. Wzbogacenie oferty biblioteki celem uaktywnienia i pozyskania nowych użytkowników.  
     3.1 Rozszerzenie działań kulturalnych. 
 a) udział w wydaniu publikacji albumowej o Krynicy- Zdroju,    
 b) zorganizowanie wystawy o historii Krynicy, 
           c) zainicjowanie powstania stowarzyszenia,   
           d)  " Poznajmy się się" - organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi. 



           e) działania na rzecz powstania nowoczesnego, multimedialnego muzeum Krynicy- Zdroju, 
     3.2  Rozszerzenie form działalności edukacyjnej. 
 a) "Moje życie - mój wybór" cykl zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży, 
 b) bajkoterapia dla najmłodszych, 
 c) "Wakacje z Biblioteką", 
     3.3 Promocja Krynicy i regionu z wykorzystaniem zasobów biblioteki. 
 a) multimedialne pokazy, 
 b) lekcje regionalne, 
            c) wydawanie gazety lokalnej "Krynickie Zdroje", 
     3.4 Pozyskanie nowych grup użytkowników. 
 a) zakup audiobooków, 
 c) "Przyjdź do biblioteki" - program pomocy korzystania z komputerów, 
 d) spotkania z seniorami, 
 
 
 
 



VI. ZADANIA I STRATEGICZNE PROJEKTY ROZWOJOWE  
 

1. Poprawa warunków lokalowych i modernizacja infrastruktury biblioteki oraz jej filii. 
 

UWAGI O 
PRZEBIEGU 
RALIZACJI 
ZADANIA 

      1. 1 Rozbudowa i remont pomieszczeń Centrali, mający na celu uzyskanie lepszych warunków korzystania z biblioteki 
przez czytelników. 
 
ZADANIE KRÓTKI OPIS HARMONOGRAM KOORDYNATOR 

ZADANIA 
PARTNERZY ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
 

a) Adaptacja 
pomieszczeń 
strychu w 
bibliotece 
Centralnej.  

- utworzenie pracowni zbiorów 
specjalnych, opracowywania 
księgozbioru, magazynu oraz 
pomieszczenia socjalnego. 
 

2012/2014 Dyrektor - Urząd Miejski 
Krynicy- Zdroju  

- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju -
Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
-Budżet Biblioteki 
 

 

b). Nowa 
aranżacja 
wypożyczalni. 

- wykonanie nowej lady, 
- zakup regałów, 
- zmodernizowanie kącika dla 
najmłodszych. 

2011/2013 
rozpoczęcie maj 2011 

Dyrektor 
 

- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju 
- architekci i 
plastycy 
 
 

- budżet biblioteki 
- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju, 
- MKiDN 

 
 
 
 
 
 

c)Wykonanie 
nowego wejścia.  

- nowe wejście do czytelni dla 
osób niepełnosprawnych 

2012/2013 Dyrektor -Urząd Miejski w 
Krynicy-Zdroju 
 - PEFRON 

- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju 
- PEFRON 
- budżet biblioteki 
-MKiDN 

 

   1.2. Modernizacja pomieszczeń filii bibliotecznych. 
 

 

a) Modernizacja 
Filii Nr 3 
 
 
 

- zmiana ogrzewania i instalacji 
elektrycznej oraz sanitarnej, 
 
 

2010/2011 
rozpoczęcie listopad 
2010 
 

Dyrektor  
 

-Urząd Miejski w Krynicy- 
Zdroju, 
- budżet biblioteki,  
 
 

 

b) Modernizacja 
Filii Nr 1 

- zakup nowego wyposażenia 
(regały, stoliki, krzesła) dla 
najmłodszych czytelników, 
- remont wejścia i wykonanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych 
 

2011/2014 
rozpoczęcie maj 2011 

Dyrektor - Urząd Miejski, 
- Krynicka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 
-PEFRON 

Urząd Miejski, 
- Krynicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 
-PEFRON, 
- budżet biblioteki 

 

c) Modernizacja 
Filii w Tyliczu 

- zmiana drzwi wejściowych do 
lokalu, 
 

2010 Dyrektor  - budżet biblioteki,  



   1. 3. Nowe pomieszczenie dla Filii w Bereście. 
 

 

a) 
Zaadaptowanie i 
urządzenie 
nowego lokalu 
dla Filii w 
Bereście 

- wykonanie instalacji grzewczej, 
elektrycznej i sanitarnej, podłóg, 
malowanie ścian, 
- zakup nowego wyposażenia 
(regały, biurka, krzesła, stoliki) 
-urządzenie Bajkolandii (miejsca 
do zabawy, czytania książek  i  
prowadzenia zajęć 
biblioterapeutycznych i 
bajkoterapii) 

2012/014 Dyrektor 
 

- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju 
-artyści z 
Towarzystwa Sztuk 
Pięknych, 
-Koło Gospodyń 
Wiejskich, 
- Rada Sołecka 

- budżet biblioteki 
- środki unijne - granty dla 
małych miejscowości, 
- Urząd Miejski, 
- MKiDN 
PFRON 

 

 
2. Informatyzacja biblioteki i digitalizacja zbioró w specjalnych. 
 UWAGI O 

PRZEBIEGU 
RALIZACJI 
ZADANI 

      2.1  Komputeryzacja księgozbiorów Centrali i filii. 
 

ZADANIE KRÓTKI OPIS HARMONOGRAM KOORDYNATOR 
ZADANIA 

PARTNERZY ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 
 

a)   
 Wprowadzenie 
nowego systemu 
bibliotecznego 

- wprowadzenie we wszystkich 
placówkach nowego, 
zintegrowanego systemu 
bibliotecznego SOWA. 
 

2011/2014  
Magdalena 
Krzeszowska 

- Urząd Miejski w 
Krynicy-Zdroju 
- Powiatowa i 
Miejska -Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Nowym Sączu 
Starostwo 
Powiatowe Gorlice 
 

 
- budżet biblioteki 
- środki z  programu 
MPRO 

 

b)  
Zakończenie 
komputeryzacji 

- zakończenie komputeryzacji w 
bibliotece centralnej i wszystkich 
filiach 
- udostępnienie czytelnikom 
zbiorów w formie elektronicznej 
- udostępnienie bazy katalogowej 
wszystkich bibliotek w sieci  

2014 Magdalena 
Krzeszowska 

- PiMG Biblioteka 
w Starym Sączu, 
- Wojewódzka 
Biblioteka 
Publiczna w 
Krakowie 

- budżet biblioteki 
 

 

    2.2  Elektroniczna biblioteka 
 

 

a)  
Uruchomienie 
strony 
internetowej 

- uruchomienie strony internetowej 
biblioteki (elektroniczna 
rezerwacja, forum, aktualności), 
 - zaangażowanie grupy młodych 

2011 - utworzenie 
strony internetowej, 
2014 - udostępnienie 
katalogów on-line 

Małgorzata Pomietło - PiMG Biblioteka 
w Starym Sączu 
- grupa  
młodzieżowa  

- budżet biblioteki 
- grant "Aktywna 
Biblioteka" 

 



biblioteki 
 
 

wolontariuszy do opracowania 
pomysłu na stronę internetową 
- promocja usług biblioteki przez 
internet  (strony: lokalne, 
turystyczne, urzędowe) 
- udostępnienie katalogów on-line 
 
 

 wolontariuszy 
- właściciele stron 
internetowych o 
Krynicy-Zdroju, 
- lokalne media, 
- Krynicka 
Organizacja 
Turystyczna, 
- Urząd Miejski  

  2.3 Przygotowanie zbiorów specjalnych do udostępniania. 
 

 

a)  
Digitalizacja 
zbiorów 

- opracowanie  materiałów 
archiwalnych i zbiorów 
specjalnych i przygotowanie ich do 
udostępniania i wykorzystania 
podczas wystaw i do publikacji 
- udział w specjalistycznych 
szkoleniach "Cyfrowe archiwa 
tradycji lokalnej" 
 
 

2011/2014 Joanna Moskała - Biblioteka 
Publiczna w Krośnie 
- Biblioteka 
Jagiellońska 
pracownie 
konserwatorskie 
 - Biblioteka 
Powiatowa w 
Limanowej 

- budżet biblioteki 
- -MKiDN 
- fundusze organizacji 
pozarządowej Fundacje 
Ośrodka KARTA 

 

b) 
Zorganizowanie 
gabinetu zbiorów 
specjalnych 

- utworzenie pracowni zbiorów 
specjalnych i materiałów 
archiwalnych w zaadaptowanym 
pomieszczeniu 

2012/2014 Joanna Moskała - - budżet biblioteki 
- MKiDN 

 

 
 

3. Wzbogacenie oferty biblioteki celem uaktywnienia i pozyskania nowych użytkowników. 
 UWAGI O 

PRZEBIEGU 
RALIZACJI 
ZADANIA 

    3.1  Rozszerzenie działań kulturalnych 
 

ZADANIE KRÓTKI OPIS HARMONOGRAM KOORDYNATOR 
ZADANIA 

PARTNERZY ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 
 

a)   
 Udział w wydaniu 
publikacji 
albumowej o 
Krynicy- Zdroju 

-zebranie,  przygotowanie i  
opracowanie merytoryczne  
materiałów do wydawnictwa 
albumowego pt."Krynica na starej 
fotografii", 
 - przegotowanie promocji książki, 

2010/2011 
zbieranie materiałów i 
opracowanie 
wrzesień, październik 
2010 

Dyrektor - Urząd Miejski w 
Krynicy-Zdroju 
-PTTK 
-kryniczanie - 
właściciele 
rodzinnych 
albumów, 
- wydawnictwo 
SCAN Tarnów 

- Urząd Miejski w 
Krynicy- Zdroju 
-sponsorzy pozyskani 
przez Urząd, 

 



 
b)  
Zorganizowanie 
wystawy o historii 
Krynicy 

- przygotowanie wystawy o  
Krynicy pt."Dawnej Krynicy czar" 
(wybór miejsca ekspozycji, 
przygotowanie merytoryczne i 
plastyczne ekspozycji) 
 
 

maj 2011 
kolejne miesiące  - 
ekspozycje 
wyjazdowe 

Magdalena 
Krzeszowska 

- Muzeum im. 
Nikifora w Krynicy 
-Muzeum Fotografii 
w Krakowie, 
 - Małopolski 
Instytut Kultury 

- budżet biblioteki 
- Urząd Miejski w 
Krynicy-Zdroju 
-sponsorzy, 
 - MIK 

 

c) 
Zainicjowanie 
powstania 
stowarzyszenia 

- działania związane z dążeniem do 
założenie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Biblioteki i Miłośników 
Krynicy 
 

2012 Agata Jarosz - stowarzyszenia i 
organizacje 
 - mieszkańcy 
miasta i osoby 
przyjezdne - 
miłośnicy Krynicy- 
Zdroju 

 - Urząd Miejski- 
 -  budżet biblioteki 
 - pozyskane granty 
 

 

d) "Poznajmy się" 
organizacja 
spotkań z 
ciekawymi ludźmi 

spotkania z autorami, twórcami 
lokalnymi, osobami o ciekawych 
zainteresowaniach czy hobby, 
podróżnikami, organizowane 
cyklicznie, raz na kwartał 

2011 
 

Małgorzata Sołtys Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Biblioteki i 
Miło śników 
Krynicy- Zdroju 
 - organizacje i 
stowarzyszenia 

 - środki pozyskane z 
grantów, 
 - sponsorzy, 
 - budżet biblioteki 

 

e) działania na 
rzecz powstania 
multimedialnego 
muzeum Krynicy- 
Zdroju 

lobbowanie na rzecz nowej 
inicjatywy w środowisku lokalnym  
i poza nim (władze, organizacje, 
media) 

2010/2012 Dyrektor   - Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Biblioteki i .... 
- media lokalne 
 - urzędnicy 
 - wpływowe osoby 
w środowisku 

  

        3.2  Rozszerzenie  form działalności edukacyjnej 
 

 

a)  
"Moje życie - mój 
wybór" - cykl 
zajęć 
biblioterapeutyczn
ych dla młodzieży 
 

wdrożenie nowego projektu 
polegającego na  
 - prowadzeniu zajęć 
biblioterapeutycznych dla 
młodzieży gimnazjalnej (5 
spotkań) , przy współpracy z 
rodzicami,  szkołą, policją, oraz 
pełnomocnikiem burmistrza ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii, 
 - zorganizowaniu warsztatów 
filmowych dla grupy młodzieży, 
 - nakręceniu przez uczestników 
filmu lub reportażu 

2011/2012 
 
rozpoczęcie luty 2011 

Agata Jarosz - Policja 
- Szkoły 
- Pełnomocnik 
burmistrza ds. 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi i 
narkomanii 
-świetlice 
środowiskowe, 
- MIK 

- budżet biblioteki 
- - grant "Aktywna 
Biblioteka", 
 - sponsorzy 

 



 
b) 
Bajkoterapia dla 
najmłodszych 

- zajęcia dla dzieci w wieku 5-12 
(raz w miesiącu)  lat, współpraca z 
przedszkolami szkołami 
podstawowymi oraz świetlicami 
środowiskowymi.  
 

2011/2012 
rozpoczęcie 
październik 2011 

Agata Jarosz -Muzeum Zabawek  
- szkoły 
-przedszkola 
-świetlice 
środowiskowe 

- budżet biblioteki 
- granty 

 

c) "Wakacje z 
Biblioteką" 

kontynuacja wakacyjnych zajęć dla 
dzieci z całej gminy (wycieczki, 
konkursy, zabawy, zajęcia 
świetlicowe) 
- pozyskiwanie sponsorów na 
sfinansowanie wyprawek 
szkolnych dla potrzebujących 

2010/2014 
lipiec/sierpień 

Magdalena 
Krzeszowska 

 - Urząd Miejski, 
 - Pełnomocnik 
Burmistrza d/s 
przeciwdziałania 
Uzależnieniom 
- świetlice 
środowiskowe  

- Urząd Miejski 
(Fundusz   
Przeciwalkoholowy) 
 - sponsorzy 
-budżet biblioteki, 
 

 

     3.3 Promocja Krynicy i regionu z wykorzystaniem zasobów biblioteki 
 

 

a)  
Multimedialne 
pokazy  

- multimedialne pokazy o starej 
Krynicy (dwa razy w miesiącu) dla 
grup turystycznych  
(współpraca z biurami podróży, 
PTTK i przewodnikami 
beskidzkimi) . Przygotowanie 
materiałów  ze zbiorów biblioteki 
(po digitalizacji) - dokumentów, 
kartek, zdjęć , filmów, dotyczących 
starej Krynicy. Wykonanie 
techniczne zlecone profesjonalnej 
firmie.  

2014 Magdalena 
Krzeszowska 

- Urząd Miejski  
- PTTK 
-biura turystyczne 
-przewodnicy 
-sanatoria i ośrodki 
wypoczynkowe 

- budżet biblioteki 
- sponsorzy 
- granty 

 

b) 
Lekcje regionalne 

- Prowadzenie lekcji o regionie dla 
młodzieży miejscowej i 
przyjezdnej (4 lekcje podczas 
wakacji, w roku szkolnym raz na 
kwartał) 
 

2011/2014 Joanna Moskała - szkoły 
 - grupy dzieci i 
młodzieży na 
zimowiskach, 
wakacjach 

- budżet biblioteki 
 

 

c) wydawanie 
gazety lokalnej 
"Krynickie 
Zdroje" 

kontynuacja redagowania i 
wydawania gazety lokalnej 
"Krynickie Zdroje" 

2011/2014 Dyrektor  - urzędy, instytucje, 
stowarzyszenia i 
osoby prywatne, 
mieszkańcy 
Krynicy- Zdroju 

- budżet biblioteki  

   3.4 Pozyskanie nowych grup użytkowników 
 

a) 
Zakup 
audiobooków 

- udostępnianie audiobooków 
osobom niewidomym i pozostałym 
czytelnikom 

2012/2014 Agata Jarosz - Związek 
Niewidomych 
- Związek Emerytów 

-budżet biblioteki 
- granty 
- fundusze dla osób 

 



 
 

i Rencistów 
- NZOZ 
-Opieka Społeczna 

niepełnosprawnych 

b) 
"Przyjdź do 
biblioteki" 
program pomocy 
korzystania z 
komputerów 

- stworzenie możliwości (w 
bibliotece Centralnej i w każdej 
filii)  korzystania ze sprzętu 
komputerowego, pomoc w pisaniu 
podań o pracę osobom 
bezrobotnym, wysyłanie ofert 
pocztą elektroniczna, drukowanie.  
Wyznaczenie jednego dnia w 
tygodniu na tego typu pomoc. 
 

2011/2014 Małgorzata Sołtys - Urząd Pracy 
-Opieka Społeczna 
-Urząd Miejski 
-Związek Emerytów 
i Rencistów 
 

-budżet biblioteki 
 

 

c) 
Spotkania z 
seniorami 

- szkolenia z zakresie korzystania z 
komputera i internetu  
- obsługa poczty elektronicznej  
 - pracownicy biblioteki i 
wolontariusze współpracujący przy  
stronie internetowej biblioteki 
 - raz w miesiącu 

2010/2014 
 
 

Małgorzata Pomietło -Opieka Społeczna 
-Urząd Miejski 
-Związek Emerytów 
i Rencistów 
- młodzież ze szkół 
średnich   

 - budżet biblioteki 
 - sponsorzy 

 

 
 
 
 
 
 



 VII. EWALUACJA PLANU ROZWOJU BIBILIOTEKI 
 

Plan rozwoju biblioteki będzie co roku omawiany i aktualizowany. Planuje się sporządzenie 

dokumentacji, opisującej odrębnie każde zadanie, wg. ustalonego schematu (działanie, statystyka, 

uwagi pracowników i obserwatorów, wywiady, krótkie ankiety, analiza i wnioski). W celu 

sprawdzenia poziomu realizacji i aktualnych strategii powołano zespół monitorujący realizację 

strategii w składzie: Grażyna Lubańska - dyrektor,  Lucyna Szambelan - księgowa, Marta Sowa – 

Dział Instrukcyjno- Metodyczny Powiatowej i MGBP w Starym Sączu.  

W celu aktualizowania i wprowadzania nowych zadań w planie operacyjnym powołano 

zespół w składzie: Magdalena Krzeszowska- z-ca dyrektora, Agata Jarosz - pracownik Centrali, 

Małgorzata Pomietło - pracownik Centrali.  

 


