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World Cafe
Spotkanie stolikowe w Bibliotece o Bibliotece

3.12.2021 r. w naszej bibliotece zorganizowaliśmy spotkanie mające na celu
uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas bibliotekarzy pytania. Zaprosiliśmy

kluczowych przedstawicieli naszej społeczności lokalnej.
W sprzyjających warunkach i przyjacielskiej atmosferze wypracowaliśmy na

podstawie zadanych pytań wstępny zarys oczekiwań i planów dla naszej instytucji.
Pytania jakie zadałyśmy:

1.Jaki potencjał rozwojowy widzi Pani/Pan w bibliotece ?
2.Co docenia Pani/Pan w bibliotece ?

3. Jakie widzi Pani/Pan możliwości współpracy z biblioteką ?
4.Czego brakuje w bibliotece ?

 
 



Czego sie dowiedzieliśmy...?!

 
Wg. respondentów biblioteka posiada duży potencjał rozwojowy. Pytani doceniają
kompetencje i kreatywność dyrektora, uważają, ze na rozwój biblioteki skutecznie

wpłynie współpraca z innymi instytucjami i organizacja wspólnych imprez.
Zauważono że wartościowym potencjałem jest rozwój kompetencji i umiejętności

cyfrowych( w tym nauka obsługi programów graficznych, a także możliwość
dotarcia do różnego rodzaju informacji i obejrzenia wystaw. Szczególna uwagę

zwrócona została na galerie przeszłości gminy Nielisz i możliwość spotkań z
autorami i miejscowymi twórcami.

 

Jaki potencjał rozwojowy zauważono?



Co badani doceniają w bibliotece?
Badani doceniają rozwój naszej infrastruktury. Cieszy ilość i jakość zasobów książkowych.

Zwracano uwagę na coraz większe zasoby cyfrowe( biblioteka oprócz tradycyjnych
audiobooków posiada także kody do Legimi). Respondenci doceniają

„wielopłaszczyznowość” działań biblioteki w tym organizacje warsztatów o różnorodnej
tematyce. Szczególna uwaga została skierowana na zajęcia komputerowe i kształtowanie
kompetencji informatycznych (Biblioteka ma w swojej ofercie „ podnoszenie kompetencji
cyfrowych”- pomaganie w tym szczególnie ludziom wykluczonym cyfrowo z zapoznaniem
się z wirtualnym światem i poznaniem podstaw administracji cyfrowej), oraz na imprezy

cykliczne takie jak NOC BIBLIOTEK. Doceniono bibliotekę jako miejsce efektywnego
uczenia, rozwoju zainteresowań oraz pomocy w samokształceniu. Wg. badanych dużymi

zaletami są także dostępność biblioteki dla wszystkich- niezależnie od wieku,
profesjonalna kadra oraz miła i przyjazna atmosfera.



Jakie zauważono możliwości współpracy z biblioteką?

Respondenci widzą możliwość współpracy z biblioteką we wspólnej organizacji
eventów gminnych. Ciekawym sygnałem okazała się potrzeba organizacji spotkań i
warsztatów dla pracowników wszelakich jednostek gminnych (w tym również szkoły

Senior+, GOPS i przedszkole) a także organizacja wspólnych wydarzeń padło tu
hasło „święto książki”. Zwrócono uwagę na wykorzystanie możliwości lokalowych

biblioteki do organizacji szkoleń i realizacji projektów. Zauważono możliwość
współpracy z biblioteką w opracowywaniu i wzbogacaniu zasobów historycznych
Gminy Nielisz i potrzebę organizacji wieczorków czytelniczych dla różnych grup

wiekowych.
 



Na pytanie "czego brakuje w bibliotece?",
odpowiedziano....

Zadane zostało także pytanie o braki jakie badani dostrzegają w bibliotece padły tu
konkretne odpowiedzi takie jak: brak multimedialnych programów komputerowych, brak

konkursów poetyckich i literackich a także czytelniczych dla różnych grup wiekowych.
Zasygnalizowano potrzebę organizacji zajęć lub warsztatów dla seniorów, a także

częstszych spotkań autorskich. Przy tym zauważono, że w/w zajęcia mogły by odbywać się
po godzinie 15.30 i w soboty. Wg. badanych w bibliotece brak lekcji patriotycznych
związanych z obchodami świąt narodowych i kalendarzowych, które mogły by być

współorganizowane z innymi jednostkami. Nasi respondenci wiedzą również, że na
realizacje wszystkich tych zadań potrzebne są zasoby finansowe dlatego wskazują

fundusze i dofinansowania jako ważny brak w naszej instytucji.
 



Wnioski i rekomendacje 



Rozpoczniemy prowadzenie wirtualnego
katalogu "Galerii przyszłości" i zaangażujemy
w prace szkoły na terenie gminy oraz lokalną

społeczność w ramach kultywowania tradycji i
patriotyzmu lokalnego.



Będziemy organizować w miarę
możliwości wszystkie warsztaty

w godzinach 15-17 oraz w
pracujące soboty



Ponadto cały czas przeprowadzamy rozmowy/wywiady z
użytkownikami biblioteki. W wyniku rozmów z

czytelnikami powstało kilka pomysłów na działania
animacyjne, w tym jedno szczególnie zwracające nasza

uwagę, polegające na wykorzystaniu potencjału zasobów
ludzkich.

 


