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I. Wizytówka biblioteki
Gmina Drawno położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w
powiecie choszczeńskim, na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej. W granicach
administracyjnych znajduje się 13 sołectw. Znaczny obszar gminy objęty jest przez
Drawieński Park Narodowy wraz z otuliną (ponad 70% powierzchni). Zarówno pod względem
obszaru jak i zaludnienie 5401 (osób) gmina Drawno należy do jednych z większych gmin w
regionie. Miasto Drawno okalają dwa jeziora przez , które przepływa rzeka Drawa. W okresie
letnim odbywają się tu spływy kajakowe „Szlakiem Papieskim”. Biblioteka Publiczna w
Drawnie posiada 1 filię mieszczącą się w Barnimiu. Użytkownicy bibliotek mają dostęp do
komputerów, Internetu, drukarek i skanerów. W zbiorach biblioteki są książki i czasopisma
w ilości 30 000. Biblioteka zatrudnia 3 osoby. Pracownicy posiadają umiejętność poruszania
się po Internecie, wyszukiwania informacji, tworzenie prezentacji multimedialnych. Stanowią
kompetentny, zgrany i sympatyczny zespół, który współpracuje z różnymi organizacjami.
Odwiedzając Drawno wstąp do biblioteki, w której uzyskasz informacje o zabytkach gminy
oraz innych atrakcjach .

Zachęcamy do kontaktu:

Biblioteka Publiczna
Szpitalna 2 , 73-220 Drawno
Regina Budrewicz
Email: biblioteka-drawno@wp.pl, biblioteka-drawno@wp.pl
Telefon: 957682163
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II. Potencjał biblioteki
Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki
1. Miła i sympatyczna obsługa. 2.
Kompetentna kadra. 3. Godziny otwarcia
dostosowane do potrzeb użytkowników. 4.
Dostęp do komputera, Internetu, drukarki,
skanera dla użytkowników. 5. Uzupełnianie
księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem
czytelników.

Szanse

Słabe strony biblioteki
1. Zła lokalizacja. 2. Niewystarczające
warunki lokalowe. 3. Bariera dla
niepełnosprawnych. 4. Zbyt mała liczba
pracowników. 5. Niewystarczające
wyposażenie biblioteki. 6. Mała aktywność
społeczności lokalnej. 7. Niska motywacja
finansowa dla pracowników. 8.Istnienie
innych bibliotek (szkolne)
Zagrożenia

1. Stworzenie wolontariatu. 2. Rozszerzenie
współpracy z innymi organizacjami
(dotychczas z nami nie współpracującymi) .
3. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych
(składanie wniosków). 4. Pozyskiwanie jak
najmłodszego czytelnika od 0 – 2 lat i
przedszkolaka. 5. Prenumerata nowych
czasopism.

1. Wyludnienie miejscowości(emigracja
zarobkowa) 2. Łączenie z innymi
instytucjami. 3. Zmiana władz
samorządowych. 4. Niż demograficzny. 5.
Rosnący podatek VAT. 6. Niekorzystne
regulacje prawne. 7. Wzrost znaczenia
informacji udostępnianych w Internecie.

Potencjał biblioteki
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Biblioteka mieści się w budynku Drawieńskiego Ośrodka Kultury, zajmując parter. Jest
usytuowana w centrum miasta. i dobrze oznaczona. Składa się z wypożyczalni dla dzieci i
dorosłych oraz czytelni. Jest wyposażona w sprzęt komputerowy, drukarki, skaner i ksero. Z
Internetu korzystają głównie uczniowie, dla których szybkość przesyłu informacji jest
wystarczająca przy normalnym funkcjonowaniu - bez zacięć. Pracownicy bibliotek posiadają
umiejętność poruszania się po Internecie, wyszukiwania informacji, doradztwa i pomocy przy
korzystaniu z zasobów bibliotek oraz obsługiwania programów graficznych. Biblioteka ściśle
współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich,
Parafialny Zespół Caritas. Wraz z TPZD i KGW realizowane są takie projekty jak: Wojewódzki
Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej, Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego Wojewódzki
Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej, Mistrzostwa w Grzybobraniu. Natomiast z Parafialnym
Zespołem Caritas w Barnimiu organizowany jest DZIEŃ DZIECKA- festyn rodzinny. Biblioteka
wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom najmłodszego czytelnika, organizując spotkania z
przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego w Drawnie. W czasie tych spotkań młody czytelnik
zapoznawany jest z biblioteką i jej zasobami. Przeprowadzane są konkursy, spotkania
autorskie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dorośli chętnie korzystają z
organizowanych dla nich kursów komputerowych. Placówka gromadzi dokumenty życia
społecznego, które wykorzystuje w organizowanych wystawach okolicznościowych.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej
Zasoby lokalne

Ludzie

Zasoby ludzkie z jakimi współpracuje nasza placówka to: - lekarz medycyny rodzinnej, który
chętnie udziela się głosząc prelekcje na temat zdrowia oraz służy pomocą medyczną w
trakcie różnych imprez; -prezes miejscowej organizacji samorządowej (TPZD), osoba znająca
się na organizacji imprez masowych, chętnie z nami współpracuje; - pracownik UM w
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Drawnie zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych , często służy nam radą w sprawach
pisania projektów unijnych; - redaktor gazety samorządowej, który przyczynia się do
promocji naszej działalności oraz współpracuje z nami w organizowaniu imprez; - pracownik
Nadleśnictwa Drawno- współpracuje z nami poprzez pomoc metodyczną związaną z
przyrodą.

Zasoby materialne

dostęp do Internetu, ksero, skaner, drukarki, sala widowiskowo - kinowa, sala klubowa,
świetlica, stadion sportowy

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

W ciągu ostatnich 2 lat możemy stwierdzić, że praca biblioteki spotyka się z życzliwym
odbiorem ze strony radnych RM w Drawnie. W trudnych,
zwłaszcza sytuacjach
merytorycznych jak i finansowych nie zostajemy sami z problemami. TPZD jest organizacją,
z którą nasza placówka współpracuje czynnie od 12 lat. Sztandarowymi wspólnie
wypracowanymi imprezami są: Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej,
Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej, Mistrzostwa w Grzybobraniu, Powitanie
wiosny ( Nordic walking), i inne. OSP-instytucja samorządowa, która współpracuje z nami,
prowadząc działalność na rzecz edukacji młodzieży szkolnej. P. Z. Caritas to organizacja
pozarządowa, z którą biblioteka współpracuje od kilkunastu lat. Wspólnie organizujemy
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Rada sołecka i KGW pomagają nam przy organizacji
spotkań okolicznościowych takich jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień seniora, Dzień
Kobiet, Dzień Matki, Dzień Rodziców, Czekoladowy pączek, Mikołajki, Sylwester. Przedszkole
Miejskie- współpracujemy z nimi m. in. np. w ramach Tygodnia Bibliotek, edukując młodych
przyszłych czytelników, oraz w organizowaniu poranków przedszkolaka, czytając im bajki.
Drawieński Ośrodek Kultury służy nam pomocą lokalową jak i sprzętową w organizacji
naszych imprez.
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Zasoby globalne

Wśród naszych znajomych osób dostępnych przez e-maila, którzy służą nam swoją wiedzą z
danych dziedzin są: dr Grzegorz Jacek Brzustowicz - historyk, regionalista, autor wielu książek
i publikacji, dyrektor ZS Nr 1 w Choszcznie. Szutowicz Andrzej - historyk - amator, wojskowy
na emeryturze, pisze wiele artykułów dotyczących historii regionu oraz z pasją poszukuje
pozostałości po II wojnie światowej, a swoimi znaleziskami wzbogaca zbiory muzealne
naszego regionu, Sztuk Grzegorz -prowadzi swoją pracownię plastyczną gdzie wykonuje
rzeźbę portretową, monumentalną – plenerową oraz przestrzenne elementy scenografii
teatralnej i inne prace artystyczne. W chwili obecnej biblioteka korzysta z pomocy Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie. Przy katalogowaniu zbiorów bibliotecznych cennym źródłem
informacji dla nas są strony www.nukat.edu.pl,
www.biblioteka.org
www.ebib.net.pl/biblioteki/baza/szczegoly.php?id3=626 rekordy bibliograficzne ściągane są
z Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z
przeprowadzonych badań

Gmina Drawno znajduje się na 4 miejscu pośród gmin powiatu Choszczno pod względem
liczby mieszkańców. Duży udział ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym i
poprodukcyjnym. Na strukturę ludności gminy znaczny wpływ mają migracje. W ostatnich
latach nastąpił odpływ młodzieży za pracą do innych miast. Przyczyną tej sytuacji jest duże
bezrobocie na naszym terenie. Biblioteka stara się wyjść na przeciw potrzebom społeczności
lokalnej dostosowując strukturę zakupów zbiorów do ich oczekiwań. Organizuje wiele
cyklicznych imprez przy współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Biblioteka prowadzi również działalność k-o skierowaną do szerokiego grona odbiorców.
Zdaniem użytkowników biblioteki, placówka nie posiada wystarczającej powierzchni
lokalowej na prowadzenie działalności kulturalno -oświatowej oraz różnego rodzaju spotkań
towarzyskich. Biblioteka chcąc zbadać potrzeby czytelników oraz opinię mieszkańców o
placówce, w tym celu rozprowadziła w marcu 2012 r. ankietę. Na rozdanych 50 ankiet
odpowiedziało nam 42 osób. Wśród ankietowanych przewagę miały kobiety było ich 27,
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natomiast mężczyzn15. Częstotliwość odwiedzin biblioteki była różna, ale najwięcej
udzielonych odpowiedzi było, że ,,raz w tygodniu". Na pytanie ''W jakim celu odwiedzają
bibliotekę?", aż 35 osób stwierdziło, że głównym celem ich odwiedzin jest wypożyczenie
książek. Wiele osób przychodzi także korzystać z czytelni czasopism, z Internetu i oglądać
wystawy. W sposobie korzystania z potrzebnych informacji i księgozbioru 31 osób
zaznaczyło, że korzysta z pomocy bibliotekarza, 7 ankietowanych sami przeglądają zawartość
regałów, a 4 respondentów przychodzi już z konkretną listą tytułów. Natomiast na pytanie "
Czy Pana(i) zdaniem znajdujące się w bibliotece informacje o zabytkach gm. Drawno są
wystarczające, na 42 ankietowanych, aż 30 respondentów udzieliło odpowiedzi, że zbyt
mała. Z ankiet wynika , że najmniej można znaleźć informacji na temat historii obiektów
sakralnych na naszym terenie, które są jednym z głównych atrakcji turystycznych.
Ankietowani jednoznacznie wskazali, że wydanie monografii przyczyni się do wzbogacenia
źródeł informacji naszej placówki. Pomoże również w promocji naszego regionu, poprzez
podniesienie poziomu wiedzy, którą uczniowie okolicznych szkół wykorzystają w
organizowanych konkursach wiedzy o regionie. Z ankiety wynika, że większość
ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, w przedziale
wiekowym od 35 do 65 lat oraz młodzież gimnazjalna. Drugą formą badania
przeprowadzonego przez biblioteką była rozmowa focusowa z członkami Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej. Jest to stowarzyszenie skupiające doświadczonych ludzi,
wykształconych osób, którzy pełnią w środowisku lokalnym różne funkcje: radni, nauczyciele,
leśnicy, urzędnicy, rolnicy. Rozmowa trwała 55 min. nie była nagrywana. Stowarzyszenie od
lat współpracuje z biblioteką i pozytywnie ocenia jej pracę. Oczekiwania wobec biblioteki: organizowanie większej ilości spotkań z ciekawymi ludźmi, -dalsza współpraca z TPZD, korzystanie ze sprzętu biblioteki.

IV. Misja i wizja biblioteki
Misja
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"Biblioteka- skarbnicą wiedzy" BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI O REGIONIE. Biblioteka
Publiczna w Drawnie miejscem przyjaznym czytelnikowi, popularyzującym wiedzę o regionie,
współpracująca z miejscowymi organizacjami.

Wizja

Wizja Biblioteka miejscem społeczności lokalnej zaspakajająca potrzeby informacyjne,
edukacyjne i kulturowe, z szerokim dostępem do informacji I ZASOBÓW DOTYCZĄCYCH
DOROBKU KULTUROWEGO REGIONU. Prowadzona przez kompetentna kadrę i wspierana
przez wolontariuszy.

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i
działania
Obszar

Partnerstwo na rzecz edukacji regionalnej.

Cel 1

Rozpowszechnianie wiedzy o historii sakralnej regionu wśród
300 osób .Wydanie monografii w terminie do 30 października
2015r

Działanie 1

Gromadzenie i opracowywanie materiałów do monografii.
Spotkanie z proboszczami okolicznych parafii w celu uzyskania
niezbędnych informacji i materiałów. Ogłoszenie wśród
mieszkańców zbiórki dokumentacji fotograficznej dot. historii
kościołów. Zebranie i opracowanie historyczne kościołów z
terenu gminy Drawno.

Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie

Z przeprowadzonych 50 ankiet wynika, że jest zbyt mała ilość informacji
historycznej o kościołach gminy Drawno. Wydanie monografii stanie się
ważnym źródłem wiedzy nie tylko dla młodzieży szkolnej, która cyklicznie co
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odpowiada

roku bierze udział w konkursach wiedzy o regionie, ale również dla
mieszkańców i przybywających na nasz teren turystów.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje działania będą osoby wyłonione z
grupy koordynacyjnej: - Dyrektor biblioteki Regina Budrewicz, - Historyk amator Andrzej Szutowicz, - Filip Sońta - informatyk Urzędu Miejskiego w
Drawnie.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Proboszczowie parafii, Andrzej Szutowicz-historyk , pracownicy biblioteki,
informacje uzyskane od mieszkańców gminy + stare i nowe fotografie, księgi
parafialne, dostępne źródła historyczne ,aparat fotograficzny, środki
finansowe. Szacunkowy koszt wynosi 10000 zł.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Redagowanie monografii w oparciu o dostępny sprzęt komputerowy
biblioteki i urzędu miejskiego. Umieszczenie jej na stronie internetowej
biblioteki. Zdigitalizowana monografia będzie cennym źródłem informacji
naszej placówki. Monografia będzie uhonorowaniem 700-lecia naszego
miasta. Naszym zamierzeniem jest promocja poprzez organizowanie spotkań
z twórcami w/w dokumentu.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

30 październik 2015r

Rezultaty

Wydanie monografii historii kościołów gminy Drawno w
nakładzie 100szt. Podniesienie poziomu wiedzy wśród
młodzieży szkolnej oraz samych mieszkańców i turystów,
zwiększenie ilości użytkowników biblioteki poprzez
odwiedziny w bibliotece jak również wejścia na naszą stronę
internetową . Planujemy zwiększenie użytkowników biblioteki
o 5%.

Obszar

Rozwijanie świadomości rodziców dotyczącej wychowania
dziecka.

Cel 1

Stworzenie klubu młodej matki do 20 czerwca 2013r z
udziałem 10 osób

Działanie 1

Działalność klubu młodej matki. Młoda mama w bibliotece.
Przygotowanie ulotek oraz plakatów i umieszczenie ich w USC
,na placach zabaw i w przedszkolach. Organizowanie spotkań z
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ekspertami w dziedzinie wychowania i medycyny oraz opieki
nad dzieckiem. Planujemy spotkania raz w miesiącu.
Potrzeby społeczności
lokalnej, na które działanie
odpowiada

Z rozmów przeprowadzonych w grupie 20 osób wynika, że jest
zapotrzebowanie na stworzenie grupy młodej matki. Młode matki nie mają
fachowego wsparcia gdyż jedyną forma edukacji są rozmowy na placach
zabaw. Nie posiadają wiedzy o fachowych czasopismach i książkach, które
oferuje biblioteka.

Osoba odpowiedzialna za
realizację

Osobami odpowiedzialnymi za realizację działania klubu będą : - Barbara
Zajączkowska - pracownik biblioteki, -Bucka Dorota - położna, - Dorota
Konopelska - pracownik filii.

Zasoby potrzebne do
realizacji zadania

Aktyw biblioteczny, wychowawcy w przedszkolu, pracownik USC Drawno,
środki finansowe na zakup ciekawych materiałów dla młodych matek takich
jak: czasopisma, książki, poradniki. Szacunkowy koszt 1000zł.

Sposoby wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

Zredagowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów w oparciu o sprzęt
komputerowy biblioteki. Wiedza i umiejętności zdobyte przez młode matki w
trakcie spotkań, pomoże im w opiece nad swoim potomstwem.

Do kiedy zadanie zostanie
zrealizowane

15 marca 2013r.

Rezultaty

Zwiększenie użytkowników o młode matki i młodszych
czytelników o 5%

VI. Zarządzanie realizacją strategii
1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Drawnie jest samodzielną instytucją kultury, zatrudniająca 4 osoby, w
tym 2 pracowników merytorycznych oraz dyrektora placówki. Biblioteka posiada własną
stronę internetowa. Powołanie zespołu koordynującego pracę złożonego z informatyka,
regionalisty i bibliotekarza odpowiedzialnego za całokształt realizacji programu. Planujemy
spotkania raz na kwartał.
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2. Monitoring realizacji planu

1. Monitoring będzie polegać na kontroli procesów związanych z realizacją obszarów
wytyczonych poprzez pozyskiwanie oraz dostarczanie materiałów dla twórcy opracowania.
2. Spotkanie z proboszczami okolicznych parafii, aktywem bibliotecznym, informatykiem,
przedstawicielem władz samorządowych - wrzesień 2012r. 3. Powołanie zespołu
koordynującego pracę złożonego z informatyka, regionalisty i bibliotekarza
odpowiedzialnego za całokształt realizacji programu. 4. Narzędziami monitoringu będą plan
spotkań i kosztorys wydatków. 5. Analiza i rozliczenie planu: zestawienie wydatków, listy
obecności, sprawozdania ze spotkań( raz w m-cu) oraz wyniki własnych obserwacji
dokonanych przez bibliotekarza nadzorującego. 6.Sprawdzanie czy koszty realizacji i druku
monografii mieszczą się w zakładanym harmonogramie wydatków, czy nie istnieją zagrożenia
związane z przesunięciem terminów realizacji.

3. Ewaluacja

1. Zapoznanie grup wsparcia z obszarami naszych działań - wrzesień 2012r. 2.Podanie do
publicznej wiadomości planowanych działań w ramach PRB - październik 2012r. 3.Analiza
dotychczasowych działań oraz sporządzenie raportu dotyczącego przebiegu realizacji zadania
podczas następnego spotkania - październik 2012r. Sporządzenie harmonogramu kolejnych
spotkań. 4. Uwagi i wnioski nad poprawą jakości działań i ewentualne naniesienie zmian do
planu.

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i
partnerom

1. Podawanie na bieżąco do publicznej wiadomości planowanych działań biblioteki - strona
www. biblioteka-drawno.strony.bazagmin.pl i w gazecie lokalnej. 2. Po spotkaniu z grupą
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wsparcie zostanie sporządzona notatka o działaniu, która zostanie przedstawiona władzom
samorządowym. 3. Umieszczenie sprawozdania na stronie internetowej biblioteki i Gminy
Drawno oraz w prasie lokalnej.

ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach jej udziału
w Programie Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa
i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim
bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

