Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62 D, www.biblioteka.piekary.pl

kwartalnik, nr 1/2009

Mamy Strategię rozwoju !
Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich do roku 2015 to całościowy dokument, który ukierunkowuje długookresowo
rozwój Biblioteki, poprzez wyznaczenie priorytetów,
celów strategicznych i operacyjnych. Opracowanie
otwiera nowoczesny sposób myślenia o rozwoju Biblioteki dążąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystanych potencjałów i szans rozwojowych.
Podstawowym celem Strategii jest wypracowanie takich mechanizmów, które umożliwią jak najlepsze wykonywanie zadań statutowych Biblioteki,
przyczyniając się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa i promocji książki. Mechanizmów, które
wzbogacą ofertę kulturalną dla wszystkich grup
wiekowych, poprawią jakość placówek tak, by stały się one centrami informacyjnymi i kulturalnymi
w poszczególnych rejonach miasta.
Strategia wyznacza osiem priorytetów - Klient,
Sieć biblioteczna, Infrastruktura, Zbiory, Komputeryzacja i informatyzacja, Informacja, edukacja
i działalność kulturalna, Promocja Biblioteki i czytelnictwa, Zarządzanie organizacją.
Niezwykle nowatorskie rozwiązania zostały określone w priorytecie Sieć Biblioteczna. Zakłada on
utworzenie trzech nowoczesnych, bibliotecznych
centrów edukacyjno-kulturalnych i informacyjnych
z oddziałami dziecięcymi, zlokalizowanych w Szarleju, Brzozowicach Kamieniu i na Osiedlu Wieczorka.
Powstaną ośrodki silnie oddziaływujące, gwarantujące zadowolenie klientów z wysokiej jakości świadczonych usług w nowoczesnych wnętrzach. W nieco
dalszej perspektywie czasowej powstanie ośrodek
edukacji interaktywnej MULTICENTRUM.
Ważne miejsce w Strategii zajmuje poprawa jakości zbiorów bibliotecznych, podniesienie ich
atrakcyjności i aktualności. Zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie zakupu książek
do poziomu standardów Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
- IFLA. Oferta biblioteczna zostanie wzbogacona
o zbiory pozaksiążkowe.

Nasza Biblioteka jest miejscem,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie

Zgodnie ze Strategią Rozwoju MBP, w najbliższej przyszłości nastąpi pełna komputeryzacja
wszystkich procesów bibliotecznych. Zostanie to
osiągnięte poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego obejmującego całość
zbiorów i wszystkie placówki MBP.
Priorytet - Informacja, edukacja i działalność
kulturalna, wyznacza cele strategiczne w zakresie
rozpoznawania i zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, a także
wskazuje na konieczność aktywizacji intelektualnej i kulturalnej środowiska lokalnego. Zostanie to
osiągnięte przez takie działania, jak zapewnienie
szerokiego dostępu do sieci internetowej, udostępnianie profesjonalnych baz informacyjnych, organizacja spotkań edukacyjnych dla pokolenia 40+
przybliżających tematykę bankowości internetowej i poczty elektronicznej, lekcji bibliotecznych,
spotkań autorskich, wystaw, konkursów literackich, recytatorskich i wieczorów poezji.

Jak zapisać się do biblioteki?
Wystarczy dowód tożsamości ze zdjęciem, z którym należy udać się do najbliższej placówki.
Dzieci do biblioteki zapisują rodzice. Korzystanie z bibliotek jest bezpłatne

Priorytetem dla Biblioteki jest także promocja
i budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki
w środowisku a także popularyzacja czytelnictwa.
Ważne jest tworzenie dobrych relacji z użytkownikami i otoczeniem biblioteki. Służyć temu ma mi.:
profesjonalna i atrakcyjna strona internetowa,
włączanie się Biblioteki w ważne wydarzenia społeczności lokalnej, współpraca z instytucjami kultury w mieście, bibliotekami zagranicznymi, a także organizowanie wydarzeń literackich i wychodzenie z ofertą czytelniczą poza mury biblioteczne.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki
Publicznej do roku 2015 stworzy optymalne warunki do realizacji Misji Biblioteki. Będzie gwarancją zadowolenia klientów i wysokiej jakości świadczonych usług. Stworzy niepowtarzalną szansę do
tego, aby piekarska Biblioteka stała się jedną z najlepszych bibliotek publicznych w regionie.
Trwa stopniowe wdrażanie założeń Strategii.
Wybrane placówki mają już dostęp do szerokopasmowego Internetu. Prowadzone są rozmowy dotyczące pozyskania budynku na Osiedlu Wieczor-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Olsztynie - Multimedialna Biblioteka
Młodych Planeta 11.
Na taką bibliotekę mamy szansę.

ka. Działa nowa strona WWW Biblioteki. Działa
też sieć czujników elektronicznych zapewniająca
bezpieczeństwo majątku i ludzi w budynku Biblioteki Centralnej. Udostępniamy także profesjonalną bazę dotyczącą przepisów prawnych w oparciu
o zasoby LEX.

„Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce,
na jeden żywot jest skazany“

J. Czechowicz

BookCrossing
- nowa forma czytelnictwa
Idea bookcrossingu jest modna na całym świecie i polega na
zostawianiu książek w specjalnie oznaczonych miejscach.
Książki pozostawia się, by ktoś
mógł je zabrać, przeczytać
i znów zostawić w tym samym
lub innym wyznaczonym to tego miejscu. Może to
być przychodnia zdrowia, kino, kawiarnia, szpital
czy biblioteka. Ruch bookcrossingowy zyskuje coraz większe grono sympatyków i co ważne kontynuatorów. Cele bookcrossingu są bardzo proste
i oczywiste: chodzi o popularyzację książki, by nie
zaginęła sztuka czytania, by rozwijało się czytelnictwo w różnorodnych jego formach. Jeśli każdy
kolejny znalazca książki zaznaczy na stronie bookcrossingu fakt jej znalezienia, a po przeczytaniu

postąpi jak jej poprzedni właściciel, to książka może przebyć długą drogę i trafić do wielu ludzi.
Funkcjonuje strona bookcrossing.pl gdzie można
zapoznać się z listą uwolnionych książek, przeszukać bazę danych według zdefiniowanego kryterium,
poznać ludzi ze środowiska bookcrossingowego oraz
odnaleźć miejsca, w których znajdują się oficjalne
miejsca na uwalniane książki. Wkrótce takie miejsca znajdą się w naszym mieście, by piekarzanie mogli włączyć się w ogromną społeczność ludzi dzielących się książkami i śledzących ich drogę.
Słowo pisane wnosi wiele w życie każdego, mimo dostępności do nowych technologii nadal odgrywać będzie nieocenioną rolę w rozwoju człowieka i całych społeczeństw. Dzielmy się więc książkami, uwalniajmy je pamiętając, że książka żyje wtedy, gdy jest w rękach czytelnika.

Bezprzewodowy Internet!
W Bibliotece Centralnej oraz filii 1, 5, 6, 7 i 9 można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu.
Ze względu na małą liczbę komputerów prosimy o przynoszenie własnych laptopów.
Zapraszamy do korzystania z nowej usługi naszej Biblioteki!

Dla każdego
coś miłego
Piekarska Biblioteka, a konkretnie jej filia w BrzozowicachKamieniu, już od 1990 roku zaspakaja potrzeby czytelnicze osób
z dysfunkcjami wzroku. Zbiory gromadzone w dziale, który przez
bibliotekarzy nazywany jest potocznie Oddziałem Książki Mówionej. Zbiory wypożyczać mogą w pierwszej kolejności osoby niewidzące, czytelnicy z wadami wzroku, dysleksją, a także ci, którym
brak czasu nie pozwala na samodzielną lekturę tekstu. Wiele z korzystających z książki mówionej osób traktuje ją jako sposób na
uatrakcyjnienie takich czynności, które powszechnie można
uznać za nużące, długotrwałe czy banalne jak długa podróż, pobyt
w szpitalu czy nawet prasowanie.
Biblioteka oferuje zainteresowanym literaturę nagraną na różnych nośnikach. Największą popularnością wśród wypożyczających cieszą się płyty CD, a także kasety magnetofonowe. Osoby
niedowidzące, które są w posiadaniu kieszonkowego urządzenia
cyfrowego o nazwie Czytak mogą w naszej bibliotece wgrywać wybrane książki i słuchowiska na karty SD.
Na chwilę obecną placówka dysponuje zbiorem 238 różnorodnych tematycznie tytułów. Oto niektóre propozycje: BROWN D.:
Kod Leonarda da Vinci, GAARDER J.: Świat Zofii, SUSKIND P.:
Pachnidło, TOLKIEN J. R. R.: Władca Pierścieni, BUŁHAKOW
M.: Mistrz i Małgorzata, uznane pozycje literatury polskiej tj. Lalka, Potop, Pan Tadeusz itd., lubiane przez wielu kryminały A.
Christie, H. Cobena, S. Kinga.
Biblioteka współpracuje z piekarskim oddziałem polskiego
związku niewidomych Członkowie związku korzystają z naszego
zbioru książek mówionych, niejednokrotnie korzystają także
z naszych powierzchni lokalowych, aby zaprezentować swoje rękodzieła: tj. prace plastyczne, obrazy, robótki ręczne. W maju,
w ramach obchodzonego co roku T y g o d n i a
B i b l i o t e k , dzięki uprzejmości pani prezes oddziału piekarskiego PZN Hildegardzie Krzyżańskiej w filii nr 6 odbędzie się
wystawa eksponatów opatrzonych pismem Braille’a. Wystawa
organizowana jest z okazji 200.lecia urodzin tegoż twórcy.
Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki w Brzozowicach
Kamieniu.

Niektóre tytuły w formie
dla niewidomych i niedowidzących

Letnia Czytelnia Prasy
Biblioteka Centralna już od maja zaprasza do korzystania z Letniej Czytelni
w ogrodzie bibliotecznym. W naszej ofercie ponad 40 tytułów prasowych!

Biblioterapia

- czy książka może leczyć ?
W literaturze medycznej,
psychologicznej i bibliotekoznawczej coraz więcej miejsca
poświęca się biblioterapii. Trudności dnia codziennego, choroby,
stresy powodują, że ludzie potrzebują wsparcia psychicznego.
Sposobem walki z problemami,
wykorzystywanym z coraz większym powodzeniem staje się biblioterapia.
Biblioterapia (biblon - książka i therapeo - leczę) to forma
psychicznego wsparcia poprzez
obcowanie z odpowiednią literaturą. Zakłada ona wykorzystanie książek i czasopism do regeneracji psychiki człowieka chorego. Obiektem działania tej formy arteterapii są pacjenci szpitali, więźniowie oraz chorzy,
a w jej zakres wchodzi działalność praktyczna polegająca na
doborze odpowiednich lektur
oraz metod i form pracy z czytelnikiem, który wymaga opieki.
Dzięki literackim bohaterom
uczestnicy terapii mogą nabrać
dystansu do siebie i swoich problemów, co dodaje siły do walki
z chorobą, sprzyja budowaniu
właściwych postaw wobec swojej
niepełnosprawności i przyczynia się do twórczej aktywności.
Książki
wykorzystywane
w biblioterapii pełnią różną
funkcję: uspokajającą (baśnie,
Fantazy, literatura młodzieżowa), pobudzającą (książki przygodowe, podróżnicze, wojenne),
bądź refleksyjną (powieści obyczajowe, romanse, biografie).
Nie jest łatwo dobrać odpowiednią literaturę dla czytelni-

ka, bowiem książka może wydobywać z podświadomości czytelnika zarówno radosne, jak
i przykre przeżycia. Dobór lektur oraz metod i form pracy zależy od tego, kto potrzebuje biblioterapii, gdzie się odbywa
(szpital, szkoła, więzienie) i kto
ją prowadzi. Każde leczenie
książką ma inne cele: instytucjonalne zapewnia choremu rekreację, kliniczne - leczenie za-

burzeń, a wychowawcze - korygowanie postaw.
Literatura piękna oddziałuje
na człowieka, wyrabia w nim
nowe spojrzenie na świat, daje
wzory do myślenia, przeżywania
i zachowania, ma olbrzymi
udział w rozwoju osobowości
i pomaga utrzymać równowagę
emocjonalną.
Zatem, czytajmy wszyscy!

Lekcje biblioteczne dla szkół
Wszystkie placówki zapraszają na lekcje biblioteczne z zakresu przysposobienia czytelniczego.
Istnieje także możliwość lekcji na określony temat po wcześniejszym uzgodnieniu.

