Program kadencyjny
Działania Biblioteki Miejskiej w Suszu

Biblioteka Miejska w Suszu zajmuje ważne miejsce kulturotwórcze i informacyjne w
społeczności gminy Susz. Duży potencjał instytucji tkwi w otwieraniu się na nowe
możliwości technologiczne i wykorzystywaniu ich w działalności Biblioteki.
1. Misja Biblioteki
Upowszechnianie kultury, kreowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, łączenie
przeszłości z teraźniejszością poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno –
edukacyjnych
2. Wizja Biblioteki
Biblioteka Miejska w Suszu jest instytucją kultury działającą na rzecz ogółu społeczeństwa
bez względu na wiek, wykształcenie, poglądy, status materialny i społeczny. Otwarta na
współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami. Współuczestniczy w
kształtowaniu postaw i świadomości środowiska lokalnego, służącą im swoimi zasobami i
wiedzą.

Cele i priorytety Programu Kadencyjnego

1) Rozwój infrastruktury
Maksymalne przystosowanie pomieszczeń Biblioteki do potrzeb wszystkich grup
czytelników. Ergonomiczne wykorzystanie posiadanego metrażu dla dostępności
księgozbioru oraz przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych.
2) Wzmocnienie roli Biblioteki w lokalnym środowisku
Udostępnienie pomieszczeń Biblioteki na zajęcia, warsztaty, spotkania różnych grup
społeczności, pomoc w organizacji zajęć, partnerstwo w projektach. Gromadzenie i
udostępnianie zbiorów. Dostęp do strony internetowej Biblioteki i katalogu on -line.
Realizacja cyklicznych działań i wydarzeń oraz organizowanie przedsięwzięć włączających
lokalną społeczność w wydarzenia ogólnopolskie (Narodowe czytanie, Noc Bibliotek)

3) Rozwój oferty czytelniczej o nowe technologie
Sukcesywne zwiększanie możliwości dostępu do platformy książek elektronicznych oraz
powiększanie istniejącego zasobu urządzeń do ich czytania – czyli czytników ebooków.
Prenumerata cyfrowa dostępna dla szerokiego grona czytelników.
4) Zakup nowości czytelniczych ze środków własnych oraz dotacji zewnętrznych
5) Dokształcanie zawodowe pracowników
6) Rozwój oferty bibliotecznej służący większej aktywności czytelniczej różnych grup
wiekowych oraz o różnych zainteresowaniach.
Dorośli, dzieci, seniorzy, czytelnicy niepełnosprawni i ze specjalnymi potrzebami. Bieżące
badanie potrzeb czytelniczych i dopasowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań.
7) Nawiązanie współpracy z nowymi środowiskami twórczymi, wspieranie aktywności
literackiej, dziennikarskiej, artystycznej. Współpraca z Suskim Ośrodkiem Kultury.
8) Spotkania autorskie
9) Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami, zarówno wewnętrznie jak i
na zewnątrz ( współorganizacja wydarzeń kulturalnych)
10) Dostosowanie warunków pracy do nowoczesnych technologii (możliwość
przeprowadzenia zajęć online) oraz bezkontaktowej obsługi czytelnika (wyrzutnia,
kody Legimi, czytniki)
11) Poszukiwanie źródeł pozabudżetowych do finansowania realizacji zadań, udział w
konkursach grantowych, aplikowanie o środki z różnych źródeł: MKiDN,
stowarzyszeń, fundacji i sponsorów.
Podstawą dobrego funkcjonowania instytucji w określonym środowisku jest wsłuchiwanie
się w informacje płynące od mieszkańców miasta i gminy, od instytucji i stowarzyszeń
działających na danym terenie oraz zgrany, kompetentny i kreatywny zespół. To wszystko
pozwoli Bibliotece realizować założone cele i priorytety, oraz spełniać misję kreatora życia
kulturalnego.

