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 Program kadencyjny na okres od 1 lutego 2023r. do 31 stycznia 2026r. 

to kontynuacja założeń i działań rozpoczętych w ubiegłych latach, których 

nadrzędnym ich celem jest stworzenie biblioteki, wspierającej rozwój  społeczeństwa 

informacyjnego. Budowa pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej na nowe 

wyzwania, poprzez  poznawanie, rozwijanie  i otwieranie się na nowe potrzeby 

edukacyjne i kulturalne lokalnej społeczności. Wykreowanie wśród społeczności 

lokalnej postrzegania Biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, komunikacji 

społecznej i kultury. Placówki wykorzystującej innowacyjne rozwiązania i kreującą 

przyszłość przy ścisłej współpracy z samorządem, innymi instytucjami kultury, oświaty, 

organizacjami pozarządowymi oraz artystami działającymi na terenie miasta Sierpca 

i okolic ugruntowując pozycję instytucji w sferze kulturalnej miasta Sierpca. 

 

1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu 

Nadrzędnym działaniem biblioteki publicznej jest gromadzenie, opracowanie 

i ochrona materiałów bibliotecznych. 

Działanie: bieżące monitorowanie zapowiedzi nowości wydawniczych, przegląd 

prezentacji przesyłanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Biblioteka Główna 

Woj. Mazowieckiego Oddział Doboru i Selekcji Księgozbiorów.  

Działanie: współpraca z bibliotekami z powiatu sierpeckiego i instytucjami z terenu 

miasta w celu pozyskiwania materiałów dotyczących miasta i okolic. 

Działanie: współpraca z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca w celu 

pozyskiwania nowych materiałów dotyczących historii miasta. 

Działanie: umożliwienie użytkownikom biblioteki przedstawiania propozycji zakupu 

nowości książkowych do zbiorów biblioteki.   

 

2. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej 

Działanie: kontynuowanie udostępniania użytkownikom zbiorów Academici. 

Działanie: współpraca z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. 

Mazowieckiego w ramach Legimi Konsorcjum Mazowieckie 2023 umożliwiającą 

dostęp do platformy Legimi.  

Działanie: współpraca z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. 

Mazowieckiego w ramach konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych dot. 

zakupu dostępu do bazy IBUK Libra. 



 
 

Działanie: na bieżąco uaktualnianie bibliotecznych baz danych.  

 

3. Proponowane działania edukacyjne/kulturalne 

Działanie: organizowanie lekcji bibliotecznych dla dzieci z podziałem na grupy 

wiekowe 

➢ wprowadzenie w świat książki i wyrabianie nawyku korzystania z zasobów biblioteki. 

Zajęcia cykliczne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych poświęcone 

popularyzacji literatury z wykorzystaniem kalendarium rocznic literackich, jubileuszy 

czy wydarzeń historycznych. 

Działalnie: kontynuowanie wystaw tematycznych dotyczących rocznic literackich, 

ważnych wydarzeń historycznych i konkursów 

➢ zapewnienie potrzeb posiadania wiedzy na temat naszego regionu i miasta 

Sierpca oraz Polski. 

Działanie: organizacja spotkań autorskich z polskimi autorami książek dla dzieci  

jak i dorosłych 

➢ zapewnienie możliwości spotkań dla mieszkańców i wymiany przemyśleń 

związanych z potrzebami kontaktu z literaturą. 

Działanie: rozwój oferty spotkań i kursów dla różnych grup wiekowych 

➢ zapewnienie możliwości korzystania z platform e-lerningowych (w ramach 

posiadanych środków), 

➢ organizowanie zajęć komputerowych mających na celu bezpieczne korzystanie 

z Internetu, obsługi pakietów Microsoft Office.  

Działanie: prowadzenie tematycznych lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem nowych 

rozwiązań, m.in. wirtualnej rzeczywistości w ramach możliwości finansowych zakup 

Photonów. 

 

4. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury 

i organizacjami/stowarzyszeniami 

Działanie: współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami publicznymi, a także 

organizacjami pozarządowymi w celu organizacji imprez i realizacji zadań 

projektowych 

➢ współpraca ze szkołami z terenu miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego, 

m. in. Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 1, Liceum Ogólnokształcącym im. 



 
 

Biskupa Leona Wetmańskiego, I Prywatną Szkołą w Sierpcu, Szkołą Podstawową 

nr 2 i nr 3 , 

➢ Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca  - przy organizacji akcji 

skierowanych dla dzieci „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”, organizowanie 

wystaw, prelekcji i spotkań, 

➢ Centrum Kultury i Sztuki im. Józefa Piłsudskiego - współorganizowanie eliminacji 

miejskich konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, 

współorganizowanie Narodowego Czytania, w ramach posiadanych środków 

organizacja spotkań z ciekawymi osobowościami ze świata literatury, 

➢ Komendą Powiatową Policji w Sierpcu i Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Sierpcu w ramach organizacji zajęć i działań dla dzieci i młodzieży 

oraz osób starszych, 

➢ Zarządem Osiedla nr 7 – w ramach organizacji i wsparcia działań dla dzieci 

i młodzieży oraz osób starszych, 

➢ Powiatową Biblioteką Publiczną w Sierpcu – merytoryczny nadzór nad 

działalnością i realizacją zadań bibliotecznych przez MBP, aktywne uczestnictwo 

w zebraniach i szkoleniach organizowanych przez PBP w Sierpcu. 

Działanie: utworzenie w Sierpcu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  koła 

pozamiejskiego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu w celu zwiększenia 

możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł pozasamorządowych. Zwiększenie 

możliwości pozyskania dodatkowych środków  na działania edukacyjne i animacyjne 

dla użytkowników biblioteki, jak również dla pracowników.  

Działanie: utworzenie w ramach Grup Inicjatywy – grupy zrzeszającej dyrektorów 

z powiatu sierpeckiego. Inicjatywa ta ma na celu pogłębianie doświadczeń 

zawodowych w wąskim gronie, podejmowanie działań promujących książki 

i czytelnictwo.  

Działanie: współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Biskupa Leona 

Wetmańskiego w celu współorganizowania maratonu czytelniczego, propagującego 

czytelnictwo i zainicjowanie Młodzieżowego Klubu Miłośników Książki. 

  

5. Promocja działań biblioteki w środowisku lokalnym 

Działanie: kontynuacja organizacji pikników literackich/festiwal pięknej książki 

➢ imprezy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem placu przy Filii bibliotecznej nr 2, 

mające na celu promowanie literatury w formie zabawy. Główną atrakcję stanowi 



 
 

zaproszony gość specjalny: autor książek dla dzieci. Ponadto animacje czytelnicze 

dla całej rodziny: przygotowanie stanowisk tematycznych związanych z książką, 

przygotowanie gier i zabaw literackich. 

Działania: kontynuowanie dotychczasowych działań mających na celu pokazanie 

biblioteki jako miejsca otwartego i innowacyjnego. 

➢ Bookcrossing  

Ruchoma biblioteka – w ramach współpracy z MOSiR całoroczna opieka nad 

skrzynkami bookcrossingowymi nad sierpeckimi Jeziórkami.  

➢ Podziel się książką  

Od 2017 roku Biblioteka przekazuje książki, aby propagować czytelnictwo. 

Działanie: przekazanie książek m.in. Stowarzyszeniu w Trosce o Rodzinę na wzgórzu 

Loret w Sierpcu – świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin ubogich. 

➢ Zgłoś seniora  

Inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta Sierpca, którzy ze względu na stan 

zdrowia, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości dostępu do zbiorów 

bibliotecznych, 

➢ Akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  

Ogólnopolska Kampania społeczna mająca na celu promowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych czytelników. Zaproszeni goście czytają dzieciom ciekawą literaturę. 

Działania: współpraca z lokalną prasą i radiem mającą na celu promocję działań 

biblioteki w lokalnym środowisku.   

 

6. Pozyskiwanie środków ze źródeł innych niż dotacje organizatora 

Działanie: aplikowanie w ramach programów MKiDN w ramach priorytetów 

skierowanych do bibliotek 

➢ Promocja czytelnictwa - celem programu jest wspieranie wartościowych form 

promowania czytelnictwa, poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko 

zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, 

jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące 

zjawiska literatury współczesnej, 

➢ Partnerstwo dla książki - cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki 

w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń 

i bibliotek, 



 
 

➢ Kultura dostępna - celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu 

dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców 

i sprzyjających integracji społecznej, 

➢ Kultura interwencja - celem programu jest tworzenie warunków dla 

wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, 

lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów 

upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury 

w życiu społecznym. 

Działanie: aplikowanie w ramach grantów ogłaszanych przez fundację czy 

stowarzyszenie.  

 

7. Działalność usługowa 

➢ Tworzenie bazy regionalnej umożliwiającej dostęp do informacji o regionie  

➢ Usługi ksero 

➢ Wprowadzenie możliwości skanowania materiałów ze zbiorów bibliotecznych 

 

8. Propozycje zmian organizacyjnych 

Działanie: wzmocnienie dostępności do biblioteki poprzez doposażenie biblioteki 

w książkomaty, ułatwiające dostępność do zamówionych publikacji w godzinach 

zamknięcia placówki.  

Działanie: wydzielenie bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży mogących spotykać się 

w celu pogłębiania więzi między rówieśniczymi, wymiany doświadczeń 

i zainteresowań czytelniczych, stworzeniu Młodzieżowego Klubu Miłośników Książek 

i Klub Strategicznych Gier Planszowych  

Działanie: utworzenie Senioralnego Wolontariatu działającego przy MBP w Sierpcu. 

Członkowie Wolontariatu Senioralnego aktywnie uczestniczyliby w działaniach 

statutowych biblioteki, m.in. zajęcia z dziećmi z miejskich przedszkoli i szkół 

podstawowych, zwłaszcza dla uczniów ze szczególnymi potrzebami (kontynuacja 

zajęć rewalidacyjnych).  

 

9. Kwestie kadrowe 

Działanie: powołanie osoby pełniącej funkcję kierownika udostępniania, który byłby 

odpowiedzialny za pomoc przy koordynowaniu działań bieżących placówki. Osoba 



 
 

pełniłaby na czas nieobecności dyrektora zastępstwo, m. in. w sprawach bieżących, 

podpisywanie przelewów.   

Działanie: rozwijanie kompetencji i rozwój zawodowy pracowników. 

Umożliwienie pracownikom uczestnictwa w szkoleniach i zjazdach organizowanych 

dla bibliotekarzy umożliwiających rozwój osobisty i zawodowy.  

Działanie: rozwijanie współpracy w zespole pracowniczym 

Działania mające na celu reorganizację wewnątrz strukturalną i kadrową placówki. 

 

10. Poprawa warunków funkcjonowania MBP w Sierpcu 

Działanie: zakup nowych regałów bibliotecznych do Filii nr 2. 

Działanie: utworzenie czytelni letniej dla młodzieży w ogródku przy głównym budynku 

MBP. 
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