
 

str. 1  

 
 

RAPORT 
Z DIAGNOZY OPISUJĄCY 
 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU  

W BOBROWNIKACH  
ORAZ ZAKRES POTRZEB KULTURALNYCH  

MIESZKAŃCÓW GMINY BOBROWNIKI 
 
 



 

str. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. Wstęp .................................................................................................................................................................... 3 

2. Gmina Bobrowniki. ................................................................................................................................................. 4 

3. Charakterystyka mieszkańców ............................................................................................................................... 5 

4. O Bibliotece .............................................................................................................................................................7 

5. Działania Biblioteki Publicznej na przykładzie roku 2021..................................................................................... 11 

6. Mocne i słabe strony Biblioteki. Szanse i zagrożenia. .......................................................................................... 15 

7. Spotkania diagnozujące – interpretacja wyników… ............................................................................................. 17 

8. Ankieta - interpretacja wyników .......................................................................................................................... 18 

9. Podsumowanie diagnozy ..................................................................................................................................... 35 
 



 

str. 3  

1. WSTĘP 
 
 

Diagnoza na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki 
została przeprowadzona przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach na 
potrzeby zadania pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” realizowanego w ramach programu 
BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | 
ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA 
LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Realizacja wymienionego powyżej zadania dała Bibliotece Publicznej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu możliwość odkrycia oraz rozwinięcia lokalnego potencjału 
mieszkańców gminy Bobrowniki, pozwoliła na zainicjowanie działań w zakresie zawiązywania 
partnerstw i aktywizowania lokalnej społeczności w działania na rzecz promocji Biblioteki 
Publicznej oraz wzmocnienia jej kulturotwórczej roli w życiu mieszkańców gminy Bobrowniki. 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie podjętych w ramach procesu diagnozy 
działań. Będzie on podstawą do przygotowania i przedstawienia mieszkańcom nowej oferty 
Biblioteki ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb wyrażonych przez nich w realizowanym 
badaniu. Wnioski z diagnozy bezpośrednio wpłyną również na wyniki przeprowadzanego 
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach konkursu na najciekawszą 
inicjatywę lokalną. 

Wielokanałowe badanie pozwalające ocenić dotychczasową pracę Biblioteki, a także 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy Bobrowniki, zostało przeprowadzone w terminie 
od 1 października 2021 do 25 marca 2022 roku. Swym zasięgiem objęło łącznie 300 
mieszkańców w różnym wieku reprezentujących wszystkie miejscowości wchodzące w skład 
gminy Bobrowniki. Badaniu poddano również grupę, która dotychczas nie korzystała z usług 
Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. W celu 
zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano dwa narzędzia diagnozujące: ankietę 
oraz spotkania diagnozujące. 

Opracowany raport przedstawia szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań wraz 
z rekomendacjami do stosowania. 
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2. GMINA BOBROWNIKI 
 
 

Gmina Bobrowniki to gmina wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu 

będzińskiego. Gmina stanowi 14,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miejscowość 

Bobrowniki, aktualnie wójtem Gminy Bobrowniki jest pani Małgorzata Bednarek. 

W granicach gminy znajduje się 8 sołectw a jej powierzchnia to 51,99 km. 

kwadratowych. 
 
 
 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Bobrowniki_slaski 
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Gmina położona jest w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie miast aglomeracji 
śląskiej. Najsilniejsze związki funkcjonalne łączą gminę i jej mieszkańców z Piekarami Śląskimi, 
Bytomiem, Będzinem i Tarnowskimi Górami. 

Obszary gminy mają wysoką wartość przyrodniczą. Na terenie gminy znajdują się 
między innymi: park i zbiorniki wodne w Rogoźniku, stoki Góry Dziewiczej w Myszkowicach i 
Góry Buczyna w Rogoźniku. 

W gminie funkcjonują: 
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, 
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku, 
- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, 
- Szkoła Podstawowa w Siemoni wraz z oddziałem przedszkolnym, 
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach, 
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku, 
- Żłobek Gminny w Rogoźniku. 

 

Pomiędzy miejscowościami gminy funkcjonuje sieć autobusowa komunikacji 
pasażerskiej. 

 

 
3. CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW 

 
Gmina Bobrowniki ma 11 835 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,1% ludności 

powiatu. W gminie mieszka 6249 kobiet (52,8 %) oraz 5586 mężczyzn (47,20%). Średni wiek 
mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 
województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej 
Polski. 
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Gminę Bobrowniki zamieszkuje wg. stanu Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021 r.: 

 
• 0-15 lat 1849 osób (kobiety: 926, mężczyźni: 923) 

• 16- 19 lat 414 osób (kobiety: 206, mężczyźni: 208) 

• 20-24 lat 499 osób (kobiety: 224, mężczyźni: 275) 

• 25-44 lat 3223 osób (kobiety: 1662, mężczyźni: 1561) 

• 45-60 lat 2529 osób (kobiety: 1302, mężczyźni: 1227) 

• powyżej 60 lat 3321 osób (kobiety: 1929, mężczyźni: 1392) 
 

 

Liczba mieszkańców w rozbiciu na wiek 
 

 

0-15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat powyżej 60 lat 
 

Źródło: Urząd Gminy Bobrowniki 
 
 
 

Wśród społeczności Gminy Bobrowniki wyróżniamy: 

16,4% mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież przed 18) 

58,1% mieszkańców w wieku produkcyjnym (58,1% mieszkańców gminy Bobrowniki jest w 
wieku produkcyjnym) 

25,5% mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia 
i mężczyźni powyżej 65 roku życia) 
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Struktura wieku produkcyjnego mieszkańców 
 

 

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 

 
 

Źródło: Urząd Gminy Bobrowniki 
 
 
 

W Gminie Bobrowniki funkcjonuje wiele stowarzyszeń. Mieszkańcy poprzez działanie 

budują społeczność lokalną opartą na współdziałaniu w różnych aspektach życia. Przykładem 

mogą być liczne akcje społeczne i charytatywne, których celem jest między innymi zbiórka 

pieniędzy na leczenie dzieci i dorosłych czy przyborów szkolnych i odzieży dla potrzebujących. 

Mieszkańcy przejawiają duże zaangażowanie w akcje humanitarne. Wiele instytucji angażuje 

się w organizację różnych inicjatyw, między innymi: festiwali, koncertów, zawodów 

sportowych, festynów. 

 

 
4. O BIBLIOTECE 

 
 

Początki Biblioteki Publicznej w Bobrownikach datuje się na 1948 rok. 

Z dniem 31.12.1996r. na mocy uchwały Rady Gminy, Biblioteka Publiczna w 

Bobrownikach uległa likwidacji a majątek trwały i księgozbiór został włączony w struktury 

Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 

księgozbioru stało się statutowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. 
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Biblioteka na terenie gminy Bobrowniki działa w strukturze Gminnego Centrum Kultury 

i Sportu w Bobrownikach. Niezależnie od sposobu funkcjonowania, w celu prowadzenia 

jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów 

bibliotecznych i innych źródeł informacji, przynależy do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 

nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Narodowa. 

Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach swoje 

działania realizuje przez jedną bibliotekę główną – Bibliotekę Publiczną w Bobrownikach oraz 

cztery jej filie: Bibliotekę Publiczną w Dobieszowicach, Bibliotekę Publiczną w Rogoźniku, 

Bibliotekę Publiczną w Sączowie oraz Bibliotekę Publiczną w Siemoni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budynki, w których zlokalizowane są Biblioteki Publiczne GCKiS w Bobrownikach. Źródła własne. 
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Biblioteka w Dobieszowicach jako jedyna usytuowana jest w odrębnym budynku. To 

najnowocześniejszy obiekt przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Biblioteki w Bobrownikach, Sączowie i Siemoni znajdują się w budynkach 

współużytkowanych z Domami Kultury. W Rogoźniku Biblioteka mieści się w lokalu 

Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2022 r. planowane jest przeniesienie lokalizacji tej filii do 

nowego budynku. 

Wszystkie Biblioteki wchodzące w skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Bobrownikach obsługiwane są przez 3 pracowników merytorycznych (3,00 etatu). Obsługa 

pięciu oddziałów bibliotecznych przez 3 pracowników uniemożliwiła zapewnienie pracy 

wszystkich filii w ośmiogodzinnym wymiarze czasowym. 

 

 
Dzięki pełnieniu przez bibliotekarzy połączonej obsługi bibliotek utrzymana została 

działalności wszystkich oddziałów w następującym schemacie tygodniowym: 

• Biblioteka Sączów- 3 dni w tygodniu, 0,6 etatu 
 

• Biblioteka Siemonia – 2 dni w tygodniu; 0,4 etatu 

• Biblioteka Bobrowniki – 3 dni w tygodniu; 0,6 etatu 

• Biblioteka Rogoźnik – 2 dni w tygodniu; 0.4 etatu 

• Biblioteka Dobieszowice – 5 dni w tygodniu; 1,0 etatu 
 

 
Powyższy schemat został opracowany z uwzględnieniem danych statystycznych, 

miedzy innymi: liczby mieszkańców oraz liczby czytelników zarejestrowanych w danej filii 

bibliotecznej. Prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Dobieszowicach w pełnym 

wymiarze czasu jest konsekwencją realizacji zadania z dofinansowaniem zewnętrznym. 

Dogodna lokalizacja tej filii, w centrum gminy, pozwala na korzystanie z jej zbiorów 

mieszkańców z innych miejscowości. 
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Bibliotekarze prowadzą regularne działania w zakresie gromadzenia zbiorów. Realizują 

zakup nowości do bibliotek, w których pracują, uwzględniając na bieżąco listę oczekiwanych 

przez swoich czytelników tytułów. Polityka gromadzenia zbiorów przyjęta przez Biblioteki 

Publiczne GCKiS w Bobrownikach zakłada, iż zakup książek powinien być realizowany z 

uwzględnieniem propozycji książek zgłaszanych przez czytelników, nowości książkowych 

oraz aktualizowanych wykazów lektur szkolnych. 

 
Biblioteka co roku uczestniczy w realizacji zadania Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa i pozyskuje dodatkowe środki finansowe na zakup księgozbioru. 

Struktura księgozbioru Bibliotek Publicznych GCKiS w Bobrownikach kształtuje się 

następująco: 

Książki ogółem: 75 866 wol. w tym: 

• Literatura piękna dla dorosłych – 34 982 wol., co stanowi 46 % zbiorów, 
• Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 22 217 wol., co stanowi 29% zbiorów, 
• Literatura popularnonaukowa – 18 667 wol., co stanowi 25 % zbiorów. 

 
 
 

Biblioteka Ogółem 
Literatura dla 

dzieci i młodzieży 
Literatura dla 

dorosłych 
Literatura 

popularnonaukowa 
Bobrowniki 20 907 5182 10258 5467 

Dobieszowice 15 876 3441 7833 4602 
Rogoźnik 15 070 3562 9561 1947 
Sączów 12 379 5109 4121 3149 

Siemonia 11 634 4923 3209 3502 
Razem: 75 866 22 217 34 982 18 667 

 

 

Biblioteka prenumeruje 21 tytułów czasopism, udostępnia kody darmowego dostępu 

do ebooków w serwisach LEGIMI oraz IBUK LIBRA, gromadzi audiobooki oraz gry planszowe. 

Biblioteka nie posiada strony internetowej dedykowanej wyłącznie działalności 

bibliotecznej. Swoją aktywność w Internecie prowadzi na stronie internetowej Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu oraz w mediach społecznościowych (facebook) pod nazwą 

Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. 
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Na wymienionej powyżej stronie internetowej udostępnia elektroniczny katalog 

zbiorów książkowych w systemie bibliotecznym LIBRA NET. To narzędzie umożliwi bibliotece 

w przyszłości realizowanie wypożyczeń, zwrotów i prolongat w sposób w pełni 

zautomatyzowany. 

 
 

Struktura czytelników - stan na dzień 31.12.2021 r. 
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Bobrowniki 498 57 37 34 116 161 93 3498 

Dobieszowice 578 200 21 5 87 133 132 3575 

Rogoźnik 423 24 17 28 86 144 124 2518 

Sączów 445 97 38 35 67 126 82 3041 

Siemonia 363 108 21 13 51 107 63 1923 

Razem: 2307 486 134 115 407 671 494 14 555 
 
 

5. DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE ROKU 2021. 
 

Bibliotekarze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom czytelników udostępniając księgozbiory 

w dogodnych dla czytelników terminach, po telefonicznym umówieniu wizyty oraz 

dostarczając zamówione przez telefon książki pod wskazany adres. 
 

Biblioteka w czasie występowania pandemii prowadziła aktywność na stronie 

internetowej GCKiS oraz w mediach społecznościowych realizując cykl Biblioteka Cafe,  

w którym prezentowała twórczość zaprzyjaźnionych pisarzy: Adama Flaka, Włodzimierza 

Flaka, Janusza Hetmańczyka, Justyny Leśniewicz, Marcina Sindery czy Iwony Kałuży.  

Poprzez Internet zachęcała mieszkańców do artystycznej aktywności udostępniając 

informacje o konkursach i wydarzeniach realizowanych online oraz prezentowała laureatów 

bibliotecznych konkursów. 
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Rok szkolny 2021 przywrócił możliwość realizacji lekcji bibliotecznych dla 

najmłodszych. 12 października Bibliotekę Publiczną w Dobieszowicach odwiedziła grupa 

przedszkolna. Dzieci zapoznały się z dostępnym księgozbiorem, wysłuchały czytanych 

tekstów bajek, uczestniczyły w zabawach edukacyjnych. 9 listopada Bibliotekę w Siemoni 

odwiedzili uczniowie IV klasy szkoły podstawowej. Bibliotekarz, zapoznał uczniów ze 

zbiorami, wyjaśnił podział księgozbioru i zachęcił do czytania dostępnej w bibliotece 

literatury. Każdorazowo, po realizacji lekcji bibliotecznej, kilkoro uczniów powraca do 

biblioteki i rozpoczyna swoją samodzielną przygodę z czytelnictwem. 

W celu zachęcenia młodych mieszkańców do korzystania ze zbiorów, biblioteki 

realizują w ciągu roku kilka konkursów literacko-plastycznych adresowanych właśnie do 

uczniów szkół działających na terenie gminy. Wśród propozycji biblioteki dużym uznaniem od 

kilku lat cieszą się: 

- konkurs „Napisz recenzję!” ; cykliczny konkurs dla uczniów klas od IV-VIII szkół 

podstawowych na zrecenzowanie ulubionych publikacji; 

- konkurs „Moje podróże po literaturze” ; cykliczny konkurs na zeszyt lektur dla uczniów klas 

I-III szkół podstawowych; 

- „Mój literacki przyjaciel - miś”; konkurs plastyczny na ilustrację przedstawiającą przygodę 

dowolnego misia, bohatera utworu literackiego; 

- Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki. 
 

Biblioteki GCKiS w Bobrownikach włączają się w ogólnopolskie akcje czytelnicze, wśród 

których można wymienić Narodowe Czytanie czy kampanię społeczną „Mała książka - wielki 

człowiek”. Pierwsza pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypomina 

polską literaturę klasyczną, druga informuje o korzyściach wynikających z rodzinnego 

czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. 

 

Biblioteka wspierała realizację wydarzeń kulturalno-animacyjnych realizowanych przez 

GCKiS. Uczestniczyła w organizacji letnich i zimowych zajęć dla dzieci. Umożliwiła w swojej 

przestrzeni realizację warsztatów plastycznych czy folklorystycznych dla dzieci i dorosłych. 
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Jest miejscem organizacji cyklicznych zajęć dla mieszkańców, np.: warsztatów Jogi dla 

różnych grup wiekowych, czy nauki języka hiszpańskiego. 

Wśród innych propozycji biblioteki mających na celu zwiększenie zainteresowana 

mieszkańców jej ofertą było udostępnianie zdalnego bezpłatnego dostępu do zbiorów innych 

bibliotek. Od 2021 roku Biblioteka Publiczna GCKiS umożliwia dostęp do wypożyczalni 

Biblioteki Narodowej – Academica. Biblioteka Publiczna GCKiS kontynuowała w ramach 

Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego współpracę polegającą na 

udostępnianiu bezpłatnych kodów dostępu do platformy Legimi. Ibuk Libra był nową 

propozycją Biblioteki dla czytelników w 2021 r. 

Aby zachęcić do rodzinnych spotkań w bibliotece bibliotekarze systematycznie 

powiększają zbiory znanych i mniej znanych gier planszowych. Corocznie Biblioteka Publiczna 

GCKiS organizuje konwent gier planszowych pn.: „Bebok”. Dzień z grami planszowymi 

przyciąga do biblioteki fanów gier, umożliwia rodzinne spędzenie czasu oraz wspólny udział 

w konkursach z nagrodami. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach w 2021 r. zrealizowało I rok działań 

w ramach zadania „ Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”. Druga połowa roku wypełniona była 

wieloma wydarzeniami. Biblioteka w ramach współpracy z partnerami, organizacjami 

aktywnie działającymi na rzecz gminy Bobrowniki GCKiS usiłowała wpłynąć na podniesienie 

znaczenia Biblioteki Publicznej oraz określenie jej mocnego miejsca w tej przestrzeni. 

Wspólnie przeżyte chwile były dla wszystkich bez wątpienia bardzo cenne. Pokazały jak wiele 

ciekawych inicjatyw realizowanych jest w naszej gminie, ale też mocno potwierdziły 

konieczność wzajemnej współpracy przy kolejnych działaniach. Z przygotowanej ofercie 

szkoleniowej uczestniczyli pracownicy Biblioteki oraz partnerzy zadania. Łącznie 

przeszkolono 125 osób. 

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w I roku realizacji 

zadania wyniosło 55.000,00 zł. Dzięki temu wsparciu Biblioteka Publiczna przejęła inicjatywę 

w kreowaniu działań animacyjno-kulturalnych dla mieszkańców i zorganizowała: 

-  
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- koncert pieśni „Na patriotyczną nutę”, 

- spotkanie z pisarką Tanyą Valko, 
 

- rodzinny spektakl teatralny „Świnki 3” 

- wieczór poetycki „Miłosna Osiecka” w wykonaniu Katarzyny Żak. 

Łącznia liczba bezpośrednich odbiorców opisanych działań wyniosła 1115 osób. 

Biblioteka uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Dwukrotnie zorganizowała 
kiermasz książki, z których cały dochód został przekazany na leczenie chorych osób. 

Do działań Biblioteki, które udanie były realizowane przed 2021 r. należy zaliczyć: 

- „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, do udziału w których zaproszenie przyjęli 

pisarze dla dzieci i młodzieży: Waldemar Cichoń, Łukasz Wierzbicki, Barbara Kosmowska, 

Beata Ostrowicka czy Marcin Sindera, pochodzący z Siemoni debiutujący pisarz, rozkochany 

w literaturze fantasy; 

- udział biblioteki w Śląskich Targach Książki, podczas których młodzież z gminnych szkół 

uczestniczyła w zorganizowanych w ramach imprezy spotkaniach i warsztatach: spotkaniu z 

Mikołajem Marcelą - pisarzem i nauczycielem akademicki, spotkaniu z Marią Krasowską – 

polską youtuberką i pisarką książek fantastycznych dla młodzieży, warsztatach z ilustrowania 

bajek oraz „Labolatorium Słowa” - warsztatach dla grupy czytelników biblioteki 

zrealizowanych przez pracowników Biblioteki Miejskiej w Katowicach. 

 

  - udział Biblioteki Publicznej w Dniach Gminy Bobrowniki, podczas których prowadziła 

stoisko wymiany książek oraz plac zabaw z animatorami dla najmłodszych czytelników 

biblioteki. 

- do ciekawych wydarzeń zaliczyć można wystawy prac artystycznych lokalnych artystów, 

którzy udostępniają swoje dzieła dla czytelników. Odbyło się już kilka takich prezentacji. 

 

- „Poznajmy się” spotkanie dla mieszkańców i o mieszkańcach udanie zadebiutowało w 

2019r. Niestety jego dalszą organizację przerwała pandemia. 
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6. Mocne i słabe strony biblioteki. Szanse i zagrożenia. 
 

Mocne strony biblioteki 

• Infrastruktura 

• Uniwersalny księgozbiór adresowany do różnych grup wiekowych 

• Regularne uzupełnianie księgozbioru o nowości 

• Bezpłatność usług 

• Możliwość telefonicznego zamówienia materiałów bibliotecznych i ich dostarczenia 

bezpośrednio do czytelnika 

• Posiadanie profilu na Facebooku 

• Skuteczne pozyskiwanie środków na działalność biblioteczną 

• Dobra współpraca z lokalnym środowiskiem, samorządem, organizacjami poza 

samorządowymi 

• Doświadczenie pracowników merytorycznych oraz umiejętności organizacyjne 

koordynatora biblioteki 

• Swoboda w planowaniu i realizowaniu działań 
 
 

 Słabe strony biblioteki 

• Mała, niewspółmierna ilość pracowników merytorycznych do obsługiwanych 
placówek 

• Brak strategii oraz diagnozy potrzeb kulturowych 
 

• Brak wypracowanych standardów współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami 

GCKiS 

• Niewystarczające środki finansowe na podejmowanie nowych aktywności z zakresu 
edukacji i promocji czytelnictwa 

• Stała kwota środków budżetowych na zakup książek nieuwzględniająca corocznego 

wzrostu cen 

• Brak niezależnej strony internetowej 

• Słaba dostępność bibliotek dla czytelników 
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Szanse 

• Wzrost nakładów państwa na rozwój bibliotek i promocję czytelnictwa 

• Dostępność środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu 

kultury i edukacji 

• Pozyskiwanie sponsorów i darowizn 

• Wzrost świadomości na temat czytania, edukacji i wychowania dzieci wśród 

społeczeństwa 

• Wzrost liczby mieszkańców i pozyskiwanie nowych czytelników 

• Udział w ogólnopolskich kampaniach wspierających czytelnictwo 

• Dotarcie z ofertą biblioteczną do miejscowości pozbawionych biblioteki 

• Współpraca z dużymi bibliotekami w zakresie działań edukacyjnych i promujących 

czytelnictwo 

• Pozyskiwanie nowych zasobów ludzkich: pracowników, wolontariuszy, instruktorów 

• Brak ograniczeń w możliwości uzupełniania kwalifikacji przez bibliotekarzy 

• Akceptacja władz gminy dla proponowanych działań 

• Utworzenie partnerstw w celu wzmocnienia kulturotwórczej roli biblioteki 

• Pozycja biblioteki jako lidera współpracy lokalnej 

 

 

 Zagrożenia 

• Wyjazdy młodych mieszkańców do szkół ponadpodstawowych, przeniesienie ich 

aktywności do miejsc związanych z nowa szkołą 

• Odchodzenie od czytelnictwa, brak odpowiednich wzorców w domach rodzinnych; 

• Nieograniczony dostęp do materiałów i informacji w środkach masowego przekazu; 

• Bliski dostęp do innych bibliotek; 

• Brak możliwości zaspokojenia rosnących wymagań użytkowników; 

• Brak wystarczających środków na zakup nowości książkowych i działalność biblioteki; 

• Brak satysfakcji zawodowej pracowników i ryzyko obniżenia się standardów 

wynikające z braku narzędzi motywujących do wykonywania obowiązków 

• Brak ujęcia biblioteki w gminnej strategii rozwoju. 
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7.  SPOTKANIA DIAGNOZUJĄCE – INTERPRETACJA WYNIKÓW 
 

Spotkania diagnozujące stanowiły pierwszą część badań na temat działalności Bibliotek 
Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb 
kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki. Na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Bobrownikach odpowiedzieli liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz placówek oświatowych działających na terenie Gminy Bobrowniki. W 
badaniach jakościowych wzięło udział 58 osób. 

Wśród uczestników czterech spotkań diagnozujących zostały przeprowadzone badania 
jakościowe polegające na zebraniu odpowiedzi na poniżej wymienione pytania: 

 

1) Jak oceniasz dotychczasową działalność biblioteki? 
2) Jakie masz oczekiwania odnośnie przyszłych działań biblioteki? 
3)  Czy widzisz siebie jako propagatora działań na rzecz promocji Biblioteki oraz 
wzmocnienia jej kulturotwórczej roli w życiu mieszkańców Gminy Bobrowniki? 

 
Z przeprowadzonego badania jakościowego wynikają wnioski: 

Uczestnicy przeprowadzonego badania traktują w zdecydowanej większości Bibliotekę 
Publiczną jako samodzielną organizacyjnie, niezależną instytucję, identyczną jak biblioteki 
funkcjonujące w ościennych miastach i gminach. Z tego powodu większość działań 
dotychczas realizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Bobrownikach jest niedostatecznie identyfikowana z realizacjami samych bibliotek. 
Mieszkańcy utożsamiają organizowane w ramach jej pracy wydarzenia animacyjno-
kulturalne z działaniami poszczególnych Domów Kultury - fili GCKiS w Bobrownikach. Opinia 
mieszkańców o braku zaangażowania bibliotek wynika prawdopodobnie z ich 
niedostatecznej wiedzy na temat budowy struktury GCKiS w Bobrownikach oraz szczegółowej 
działalności Biblioteki Publicznej GCKiS. 

Ponadto uczestnicy badania zwrócili uwagę na częste zmiany godzin pracy, działanie 
bibliotek w niepełnym wymiarze godzinowym i słabą dostępność czytelników do zbiorów 
bibliotek. 

Badana grupa zasygnalizowała brak strony internetowej dedykowanej wyłącznie 
bibliotece. 

Wszyscy poddani badaniu wyrazili chęć uczestniczenia w budowaniu nowego wizerunku 
biblioteki oraz wspieraniu jej kulturotwórczej roli w życiu mieszkańców Gminy Bobrowniki. 
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8. ANKIETA – INTERPRETACJA WYNIKÓW 
 

Badanie ilościowe, to druga część badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Publiczną 
GCKiS w Bobrownikach w ramach zadania pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”. 

Badania były anonimowe i indywidualne. Respondenci, mieszkańcy Gminy Bobrowniki, 
wypełniali kwestionariusze ankiety w wersji papierowej oraz elektronicznej przez formularz 
Google, który udostępniono przez strony internetowe oraz media społecznościowe GCKiS w 
Bobrownikach, Urzędu Gminy w Bobrownikach, partnerujących instytucji i organizacji. 

Ankieta była realizowana przez Bibliotekę Publiczną GCKiS po raz pierwszy. Zawierała 
16 różnych pytań. Ankietę wypełniły 242 osoby, stanowi to 2% ogółu mieszkańców gminy. 

Raport z wynikami ankiety przedstawia pełne i obiektywne informacje zebrane podczas 
badania. W celu skutecznego diagnozowania przeprowadzona została intensywna kampania 
informacyjno- promocyjna, podkreślająca powagę podjętego tematu oraz zapraszająca do 
wypełnienia ankiety. 

W raporcie prezentujemy wszystkie wyniki, które udało się zebrać wraz z ich analizą. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

źródło: https://gckis.bobrowniki.pl/ 
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Zdecydowana większość badanych to kobiety. Mężczyźni stanowią zaledwie 17,8% 

ankietowanych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jak wskazują dane, najwięcej bo 36,4 % respondentów to osoby w wieku 25-44 lata. Następna 

grupa pod względem liczebności bo 31 % to osoby w wieku 45-60 lat. Sporą grupę stanowią 

również osoby powyżej 60 roku życia. (27,7 %). Natomiast najmniejszą grupą osób biorących 

udział w badaniu stanowią osoby w wieku do lat 24. 
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Największą, wśród osób objętych procesem badawczym, grupę stanowią osoby pracujące, 

bo aż 57,4 % ankietowanych. Drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby niepracujące – 35,7 

%. Pozostałe osoby to uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci. 
 
 

 
 

Jak wskazują wyniki ankiet najwięcej respondentów zamieszkuje sołectwo Siemonia, aż 31 

%. Kolejną zaangażowaną grupą, pod względem liczy wypełnionych ankiet, byli mieszkańcy 

Dobieszowic 16,4 %. Po ok.10 % mieszkańców reprezentowało miejscowości: Bobrowniki, 

Rogoźnik, Sączów, pozostałe miejscowości poniżej 6 % i mniej. Procesem badawczym udało 

się objąć mieszkańców wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Bobrowniki, co 

dla przeprowadzających diagnozę było bardzo istotne. 
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W pytaniu: Czym się Pani/Pan interesuje? Jakie jest Pani/Pana hobby? można było 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Ponad 40% badanych wskazało na literaturę, znaczna 

część na kino – 36,8 %. Duża część ankietowanych preferuje spędzanie czasu na wolnym 

powietrzu, ogrodnictwo – 32,6 %, sport - 31,4 %, turystyka i krajoznawstwo – 27,6 %. 

Rękodziełem jest zainteresowanych 21,3 % respondentów. Taniec i moda uzyskały powyżej 

14 %, nauki ścisłe i przyrodnicze, i motoryzacja około 10 %, kolekcjonerstwo – 4,2 %. 2,1 % 

osób objętych badaniem nie posiada żadnych zainteresowań. 

Dla biblioteki to bardzo istotny wskaźnik, który pokazuje potrzeby naszych  

respondentów.  Ankietowani  chętnie  rozwijają  swoje  pasje i zainteresowania. 

Zaobserwowana różnorodność zainteresowań mieszkańców umożliwi Bibliotece w 

przyszłości przedstawienie zainteresowanym szerokiego wachlarza propozycji działań. 
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W pytaniu uzyskano odpowiedzi nawiązujące do udzielonych w pytaniu o miejsce 

zamieszkania ankietowanych. Najwięcej respondentów korzysta z biblioteki w Siemoni - 

32,4 %, następnie z biblioteki w Dobieszowicach – 20,7 %, z biblioteki w Sączowie – 12 %, 

10,8 % z biblioteki w Rogoźniku, najmniej z biblioteki w Bobrownikach. Znaczna część 

ankietowanych nie korzysta z żadnej z wymienionych, to aż 18,3 %. To uwidacznia sytuację, 

że mieszkańcy najchetniej odwiedzają Bibliotekę położoną w ich miejscu zamieszkania. 

Ankietowani zamieszkujący miejcsowości, w których nie ma Biblioteki, w zdecydowanej 

większosci nie korzystają w ogóle z oferty bibliotek. Z żadnej z wymienionych bibliotek nie 

korzysta aż 18,3 %. 
 

     

 

Według wyników, ankietowani najchętniej odwiedziliby bibliotekę pomiędzy godz. 

16.00 a godz. 20.00. Duża grupa wybrałaby się do biblioteki w godzinach pomiędzy 12.00 a 

16.00. Poniżej 8 % ankietowanych wskazało na godziny od 8.00 do 12.00. 
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W pytaniu dotyczącym pracy biblioteki w soboty, aż 65,8 % ankietowanych nie jest za 

otwarciem biblioteki w soboty. Tylko 34,2 % uważa, że biblioteka powinna być czynna w ten 

dzień. Niezależnie od przeprowadzanej diagnozy w 2022 r. Biblioteka Publiczna GCKiS w 

Bobrownikach podjęła pracę w wybrane soboty. Zostało to podyktowane wymogami 

uczestnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, 

Priorytet 1. Kierunk interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 
 

 

                           
 

 

Ponad połowa ankietowanych (53,2 %) rzadko uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych przez bibliotekę (spotkaniach autorskich, warsztatach itp. . Duża część 

(32,9 %) nigdy nie uczestniczyła, natomiast 13,9 % ankietowanych często uczestniczyło w 

wydarzeniach kulturalnych. 
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Największą popularnością wśród ankietowanych cieszył się festyn realizowany przez GCKiS 

w Bobrownikach pod nazwą „Dni Gminy Bobrowniki”. Wzięło w nim udział 61,1% 

ankietowanych. 

Wśród wydarzeń cieszących się dużym zainteresowaniem były również spektakl teatralny 

(46,3%), oraz koncert muzyczny (40,0%). 

Grupę 26,3% stanowią uczestnicy wyjazdów na wydarzenia kulturalne i spotkań ze sławnymi 

osobami. 

Ponad 20% ankietowanych uczestniczyło w spotkaniach z pisarzem. 

Dość dobrą frekwencję odnotowały organizowane warsztaty edukacyjne zarówno dla dzieci 

(15,8%) jak i dorosłych (14,7%). 
 

Na kolejnych pozycjach znalazły się: wystawa prac lokalnych artystów, spotkanie z ciekawymi 

mieszkańcami, konkursy literacko- plastyczne. 
 

Pomimo corocznego organizowania akcji dla dzieci, w wakacje i ferie respondenci wykazali 

znikome zainteresowanie tą ofertą GCKIS w Bobrownikach. Należy rozważyć zmianę zmiany 

formy organizacji tego działania w kolejnych latach. 
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Osoby, które wzięły udział w badaniu najwięcej głosów oddały za koniecznością 

uwzględnienia w ofercie kulturalnej biblioteki takich wydarzeń jak: spektakl teatralny (42,9 

%), koncert muzyczny (40,5 %), wyjazd na wydarzenie kulturalne (38,1 %). 
 

Dużo respondentów opowiedziało się za warsztatami edukacyjnymi dla dzieci (27,1 %), 

warsztatami edukacyjnymi dla dorosłych (24,3 %), festynami np. Dni Gminy Bobrowniki 

(19,5 %). 

Spora część ankietowanych uważa, że w ofercie kulturalnej powinny znaleźć się spotkania z 

ciekawymi mieszkańcami gminy ” Poznajmy się „ (17,1 %), spotkania ze sławnymi osobami 

(14,8 %), oraz spotkania z pisarzem (13,8 %). 

Około 9 % jest zainteresowana wystawami prac lokalnych artystów i twórców. Za konkursami 

plastyczno-literackimi, oraz wydarzeniami on-line np. „Biblioteka cafe” opowiedziało się po 

4,3 % ankietowanych. 
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W obszarze zajęć, których brakuje w ofercie Biblioteki Publicznej w Bobrownikach faworytem 

okazały się zajęcia ruchowe (46,5 %), następnie spotkania tematyczne (np. z lekarzem czy 

dietetykiem) (32,3 %). Na kolejnych miejscach znalazły się zajęcia tematyczne: kulinarne, 

fotograficzne, rękodzieła ( 29,5 %) oraz zajęcia taneczne ( 24 %). Duże zainteresowanie 

wzbudził klub turystyczny (20,7 %), jak również warsztaty malarskie i dyskusyjny klub książki 

(8,3 %). 

 

Pojawiły się także pojedyncze propozycje od ankietowanych, takie jak: warsztaty 

florystyczne, warsztaty aktorskie, warsztaty dedykowane kobietom, warsztaty dotyczące 

profilaktyki zdrowia, koła zainteresowań, nauka języków obcych i wiele innych. 
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Jak wykazują dane, przeważająca większość respondentów to osoby wypożyczające książki 

(80,6 %). Ankietowani korzystający z pomocy przy doborze lektury stanowią grupę 18,1 %. 

Wiele osób odwiedza stronę na facebooku (12,1 %), odwiedza stronę internetową (10,3 %) i 

korzysta z ksera i/lub drukarki (9,1 %). Zamawiane są też książki przez telefon (4,7 %). 

Niewiele osób wypożycza audiobooki (3,4 %) i czasopisma (2,6 %), jeszcze mniej korzysta z 

czasopism w bibliotece i katalogu on-line (0,9 %). 

 

W pytaniu potwierdzona została wcześniejsza obserwacja, mianowicie z usług biblioteki nie 

korzysta 9,9 % ankietowanych. Wśród diagnozowanych osób są takie, które korzystają   

z innych bibliotek niż Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu  

w Bobrownikach. 
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Tylko 53 osoby wskazały, że nie korzystają z biblioteki. 

4,5 % z 242 osób objętych badaniem potwierdziło, że w ogóle nie czyta książek. 

Na pytanie o powód dla którego nie korzystają z usług biblioteki przeważająca większość 

respondentów odpowiedziała, że kupuje książki i ma własną biblioteczkę (39,6 %). 

Wiele osób przyznało, że nie zna oferty biblioteki (18,9 %), około 15 % ankietowanych nie 

odpowiadają godziny otwarcia biblioteki. 

Wśród mieszkańców są tacy, którzy nie wiedzą gdzie znajduje się biblioteka (3,8 %). 

W odpowiedziach na pytanie pojawiły się pojedyncze wpis, których przykłady przytaczamy 

poniżej: korzystam z innej biblioteki, korzystam z biblioteki w innej miejscowości, pożyczam 

książki od znajomych, czytam ebooki, biblioteka jest ciągle zamknięta, często jest nieczynna, 

słaba dostępność do biblioteki, ograniczony dostęp do biblioteki i inne. 

Należy szczególnie zwrócić uwagę na zasadność pojawiających się odpowiedzi: 

biblioteka jest ciągle zamknięta, często jest nieczynna, słaba dostępność do biblioteki, 

ograniczony dostęp do biblioteki. Zasygnalizowane przez mieszkańców problemy są 

niezwykle ważne dla zweryfikowania sposobu działania biblioteki i odbudowania 

zadowolenia mieszkańców z możliwości korzystania ze zbiorów bibliotek. 
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Zdecydowana większość ankietowanych zapytanych o to co utrudnia korzystanie  

z biblioteki wskazała na brak czasu (61,7 %),kolejną przeszkodą jest brak możliwości 

transportu (10,8%), oraz bariery architektoniczne (10 %) około 6 % to odpowiedzi: niechęć 

wychodzenia z domu, stan zdrowia, z innych przyczyn (większość to - niedogodne godziny 

otwarcia biblioteki, ograniczony czas pracy biblioteki tzn. za mało dni w tygodniu . 
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Ankietowani zapytani o to skąd czerpią informacje na temat biblioteki wskazali na 

bibliotekarzy (56,6 %), następnie na facebook (32,1 %), dużo osób dowiaduje się od 

znajomych (28,1 %), oraz ze strony internetowej GCKiS (17,7 %), ze strony internetowej 

Urzędu Gminy (10 %) i z plakatów (10 %). 

Pojawiły się też pojedyncze odpowiedzi np.: z konta na instagramie, telefonicznie, z 

informacji na drzwiach biblioteki, ale również wskazówki, że brak takich informacji, brak 

informacji o działalności biblioteki, nie potrafię wyszukać informacji i inne. 

Odpowiedzi na zadane pytanie pozwalają sądzić o dobrym kontakcie pracowników biblioteki 
z użytkownikami. Jednak należy zwrócić uwagę na konieczność poprawnego oznakowania 
lokali, aktualizowania i publikowania bieżących informacji o godzinach pracy bibliotek. 

Wyniki badania potwierdziły małą skuteczność przekazywania informacji dotyczących 
działalności Biblioteki Publicznej przez stronę internetową GCKiS w Bobrownikach. 
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36,4 % ankietowanych nie ma zdania na temat promocji działań biblioteki. 

34,7 % ankietowanych uważa, że promocja jest wystarczająca, a 28,8 % uważa że promocja 

raczej nie jest wystarczająca. 

 

13.W jaki sposób Pani/Pana zdaniem można wpłynąć na poprawę promocji działań 
biblioteki?  
 
Pytanie to miało formę pytania otwartego, ankietowani udzielili 68 różnych odpowiedzi. 
Pojawiło się wiele ciekawych propozycji, które można pogrupować tematycznie. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze. 

 
Najlepszą formą promocji biblioteki jest jej zaangażowane działanie na rzecz społeczności 
lokalnej. Ankietowani zaproponowali wyjście bibliotekarzy z działaniami ukierunkowanymi 
na konkretne grupy odbiorców poza lokal biblioteki, np. wyjście do przeszkoli i szkół. 

 
Pojawiły się sygnały, że biblioteka i jej działania nie są rozpoznawane, za mało informacji  o 
działalności biblioteki jest zamieszczanych w Internecie i mediach społecznościowych. 
Ankietowani zasugerowali stworzenie odrębnej strony internetowej poświęconej tylko 
działalności Biblioteki Publicznej oraz listy mailingowej. 
 
Ankietowani zwrócili uwagę na konieczność wykorzystywania tradycyjnych środków 
przekazu informacji tj. afiszy i ulotek. Biblioteka ma zwrócić uwagę na rozszerzenie ilości 
miejsc, w których są one upubliczniane, ze szczególnym uwzględnieniem licznie 
odwiedzanych miejsc użytku publicznego. 
Po raz kolejny ankietowani zwrócili uwagę na słaba dostępność biblioteki dla czytelników. 
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W pytaniu o poziom zaangażowania kulturalnego i społecznego ankietowani 
odpowiedzieli, że uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (36,4 %), duża część 
ankietowanych zachęca rodzinę i znajomych do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych (31,5 %), wiele osób jest członkiem lub działaczem społecznym (16 %), 
pozostała część ankietowanych pomaga organizować wydarzenia kulturalne i jest 
wolontariuszem stałym. Niewielka część nie jest aktywna i nie jest zaangażowana. 

 

 

       
 
 
 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety zdecydowana większość respondentów 
nie przejawia ochoty uczestniczenia w tworzeniu oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej 
GCKiS w Bobrownikach (74,3 %) a mała część respondowanych chciałaby uczestniczyć  
w tworzeniu oferty kulturalnej biblioteki. (25,7 %). 
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Pytanie to miało formę pytania otwartego, odpowiedziało na nie 17% ankietowanych. 
Zebrano 41 różnych odpowiedzi. 

 
Część diagnozowanych chciałaby mieć możliwości przestawienia własnego pomysłu na 
działanie. Inna grupa wskazała potrzebę udziału w głosowaniu propozycji działań 
kulturalnych do realizacji. 

 
Wśród udzielonych odpowiedzi znalazły się deklaracje poprowadzenia warsztatów 
tematycznych dla mieszkańców czy wsparcia organizacyjnego podczas realizowanych przez 
bibliotekę wydarzeń. 
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9. PODSUMOWANIE DIAGNOZY 
 

 
Ankieta na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury  

i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki 

była dla zespołu diagnozującego ciekawym wyzwaniem. Zrealizowaliśmy badania jakościowe 

i ilościowe, w których łącznie wzięło udział 300 osób. Diagnoza objęła różne grupy wiekowe. 

Dotarliśmy nie tylko do naszych aktualnych czytelników, ale również do osób, które jeszcze 

nie korzystają z bibliotecznej oferty lub korzystają z niej w niewielkim stopniu. By dotrzeć do 

różnych grup użytkowników wykorzystywaliśmy dotychczasowe kanały informacyjne, 

korzystaliśmy z promocji na stronach internetowych biblioteki oraz naszych partnerów, 

mediach społecznościowych, portalach informacyjnych. 

 

Z badań ilościowych (ankiety w formie elektronicznej oraz papierowej) oraz badań 

jakościowych (rozmów z liderami lokalnej społeczności) uzyskaliśmy wiele interesujących 

danych, które wykorzystamy w planowaniu dalszej pracy. Umożliwią one dostosowywanie 

oferty bibliotecznej do potrzeb lokalnej społeczności a co za tym idzie umożliwią zmianę 

postrzegania jej miejsca w przestrzeni publicznej Gminy Bobrowniki. 

 

Jak wynika z zebranych danych, mieszkańcy Gminy Bobrowniki mają różnorodne 

potrzeby w obszarze kultury. Znaczna część badanych wskazała na chęć udziału w 

koncertach, spektaklach teatralnych i festynach, chęć udziału w warsztatach, spotkaniach ze 

sławnymi osobami i osobami ciekawymi w lokalnej społeczności, w klubach zainteresowań.  
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Mimo różnych opinii mieszkańców na temat działalności biblioteki oraz jej 

specyficznego sposobu funkcjonowania (w strukturach innej instytucji kultury) Biblioteka 

radzi sobie dość dobrze a wysoką jakość jej usług potwierdza zajęcie wysokiego miejsca w 

rankingach Bibliotek Publicznych Powiatu Będzińskiego. 

 

Cieszy nas fakt, że społeczność lokalna widzi potrzebę rozwoju swoich zainteresowań, 

pasji i umiejętności poprzez udział w działaniach, które my, jako biblioteka możemy dla nich 

zorganizować. Państwa zaufanie daje nam przestrzeń do tworzenia oferty adekwatnej do 

oczekiwań mieszkańców oraz utrwalania wizerunku biblioteki jako „trzeciego miejsca”, 

jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju 

aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. 

 

Dzięki przeprowadzonej diagnozie i innym działaniom w ramach realizacji zadania 

„Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Bobrownikach ma szansę stać się liderem lokalnej współpracy umożliwiając wymianę 

doświadczeń, informacji oraz skuteczną promocję. Cieszy nas fakt, że podczas 

zainicjowanych działań pojawiło się wiele świeżych i niekonwencjonalnych pomysłów, które 

będą służyć rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczności naszej „małej ojczyzny” – Gminy 

Bobrowniki. 
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