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1. Wstęp  

 

 Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Pleszewa została przygotowana 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka 

– tu jesteś u siebie!” dofinasowanego ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4.1. BLISKO 

Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność. 

Kluczowe cele programu to włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja 

społeczności lokalnych w działania na rzecz animacji kultury, w tym upowszechnianie czytelnictwa, 

nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych 

centrów dostępu do wiedzy i kultury, gdzie działa zaangażowana społeczność, a sama biblioteka jest 

tzw. „trzecim miejscem” - przestrzenią do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania 

aktywności czytelniczej i odpoczynku.  

Koncepcja projektu zakłada, że pleszewska biblioteka wraz z filiami bibliotecznymi rozmieszczonymi na 

terenach wiejskich, stanie się dla lokalnej społeczności trzecim miejscem, strefą pozaformalnej 

edukacji, rozrywki, gdzie zacieśniać się będą kontakty międzyludzkie, mieszkańcy będą realizować 

własne pomysły, a biblioteka służyć będzie wszechstronnym wsparciem w ich realizacji.  

 

 Głównym celem badań było zidentyfikowanie potrzeb kulturalnych, zainteresowań,  sposobów 

spędzania wolnego czasu oraz potencjału kulturowego lokalnej społeczności,  rozumianego jako m.in. 

aktywność w różnych dziedzinach życia czy gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne 

w przeprowadzonych badaniach było także poznanie opinii mieszkańców o dotychczasowej 

działalności biblioteki, ale i zebranie ich oczekiwań wobec funkcji pleszewskiej biblioteki.  Nie mniej 

istotne było poznanie ich problemów i ograniczeń związanych z uczestnictwem w życiu społeczno-

kulturalnym miasta i gminy.  

Pozyskana wiedza na temat lokalnej społeczności będzie fundamentem do określania kierunków 

rozwoju pleszewskiej biblioteki i planowania jej dalszej działalności, stworzenia spójnego programu 

działań. Niezwykle ważne jest, aby kształtować ofertę biblioteki dostosowaną do potrzeb i oczekiwań 

zarówno obecnych użytkowników jak i potencjalnych odbiorców. Pleszewska biblioteka otwarta jest 

na dialog  z mieszkańcami, a przeprowadzone badania potwierdziły celowość dotychczasowych 

działań.  

Ważną kwestią było poznanie oczekiwań względem funkcji, jaką według Pleszewian ma pełnić 

pleszewska biblioteka, oraz jak postrzegana jest jej dotychczasowa działalność.  

 

Ważnym aspektem jest również rozbudzanie wśród mieszkańców miasta i gminy Pleszew potrzeby 

działania w sferze kultury, zachęcenie ich do realizacji własnych, oddolnych inicjatyw społeczno-

kulturalnych, również przy wykorzystaniu zasobów BPMiG w Pleszewie.  
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Zgromadzone informacje z przeprowadzonej diagnozy były podstawą do doprecyzowania działań 

realizowanych w ramach projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”  w 2022 roku oraz posłużyły 

jako wskazówka do określenia charakteru inicjatyw w ogłoszonym  konkursie  na kulturalne inicjatywy 

oddolne.  

Zastosowane podczas przeprowadzania diagnozy różnorodne metody badawcze wzmocniły  także  

dotychczasowe kompetencje pracowników w tym zakresie,  które poszerzono podczas szkoleń 

realizowanych w ramach projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”.  

 

 

2. O bibliotece  

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew  to ważny punkt na mapie kulturalnej regionu, to instytucja 

dążąca do ciągłego rozwoju, zwiększenia lokalnego poziomu czytelnictwa i budowania oferty 

odpowiadającej potrzebom użytkowników. Jest biblioteką miejsko-gminną, jednak swoim działaniem 

obejmuje teren zamieszkały przez 61.716 mieszkańców - pełni bowiem zadania biblioteki powiatowej. 

Miasto i gmina Pleszew liczy łącznie 29.496 mieszkańców i zajmuje teren o powierzchni 156 km2.  

Sieć biblioteczna obejmuje siedzibę główną przy ul. Kolejowej 1 oraz 6 filii. Jedna z nich znajduje się 

w szpitalu miejskim – Pleszewskim Centrum Medycznym, natomiast pozostałe 5 znajduje się na 

terenach wiejskich w miejscowościach: Zawidowice, Taczanów Drugi, Kuczków, Piekarzew, Kowalew. 

 

Dane statystyczne  

Księgozbiór biblioteki głównej wraz z filiami w 2021 roku liczył  85.417 woluminów, i uzupełniono go 

w tym roku o 2.622 nowe książki. W zbiorach znajduje się również 1.480 audiobooków, a biblioteaka 

zapewnia również bezpłatny dostęp do elektronicznych baz książek w serwisach Legimi i Ebookpoint 

BIBLIO. W 2021 roku w bibliotece wypożyczono 89.132 książek i audiobooków.  

Prenumerowano … tytułów  czasopism , z których skorzystało ….. osób.  

31.855 odwiedziło bibliotekę oraz jej filie. Byli to uczestnicy 222 zorganizowanych imprez, a także lekcji 

bibliotecznych czy zajęć animacyjnych oraz osoby korzystające z zasobów biblioteki stacjonarnie 

i online. 

 

Zasoby materialne 

Od października 2018 roku biblioteka dysponuje wygodną, nowoczesną siedzibą mieszczącą 

w budynku zrewitalizowanego dworca kolejowego Pleszew Miasto, dysponując ponad 1000m2 

przestrzenią.  
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Oprócz wypożyczalni dla dorosłych, 
działu dziecięcego i czytelni, w tym 
czytelni  czasopism do dyspozycji 
użytkowników są m.in. sala 
widowiskowa, w której odbywają 
się spotkania autorskie czy 
spektakle, a także sala zabaw 
wyposażona w tablicę 
multimedialną, będącą miejscem 
zabaw edukacyjnych, gdzie 
realizowane są różnorodne zajęcia 
dla dzieci. 
 
 
 

 
 

 
W sali multimedialnej do dyspozycji 
młodzieży, oprócz sprzętu 
komputerowego, jest m.in. konsola 
PlayStation, a sala klubowa jest 
przystosowana do organizacji 
kameralnych spotkań w ramach 
klubów tematycznych, kół 
zainteresowań, warsztatów. 
 
 
 
 

 

 

Biblioteka posiada również znaczne 

wyposażenie techniczne tj. rzutniki, 

profesjonalny sprzęt nagłaśniający, 

akcesoria wykorzystywane do sesji 

fotograficznych, czytniki i czytaki 

przeznaczone do wypożyczania, 

roboty Photon do nauki  

programowania,  laptopy do 

przeprowadzenia szkoleń.  
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Systematycznie uzupełniany jest 
sprzęt i akcesoria wykorzystywane 
do przeprowadzania zajęć 
sensorycznych, tj. maty sensoryczne, 
duże klocki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korzystne umiejscowienie w przestrzeni miejskiej – w kompleksie kulturalnym, w obiektach 

podworcowych, w którym mieści się również Dom Kultury,  pozwala na organizację plenerowych 

wydarzeń wokół biblioteki, przy wykorzystaniu m.in. rampy czy peronów przy liniach kolejowych.  
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Działalność kulturalno-edukacyjna  
 

 

Główne kierunki działalności kulturalno-edukacyjnej pleszewskiej biblioteki to: 

 szeroka  promocja czytelnictwa skierowana do różnych grup wiekowych,  

 działania animacyjne w zakresie szeroko pojętej kultury, z naciskiem na kształtowanie 

nawyków czytelniczych wśród dzieci,  

 działania edukacyjne obejmujące aktualne trendy i zjawiska, 

 rozszerzenie oferty usług związanych z nowymi technologiami i dostępem do różnych form 

książki, 

 rozszerzenie działań na rzecz zachowania tożsamości regionalnej,  

 włączenie do grona użytkowników grup korzystających dotychczas w niewielkim stopniu 

z oferty biblioteki – młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami,  

 aktywizacja kulturalna seniorów. 

Powyższe kierunki dążą do wzmocnienia pleszewskiej biblioteki, w taki sposób, aby stała się „trzecim 

miejscem” dla lokalnej społeczności - centrum społeczno-kulturalnym, gdzie mieszkańcy będą się 

spotykać, integrować i aktywnie uczestniczyć w kulturze, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju 

i wzmocnienia czytelnictwa wśród mieszkańców. W ramach działalności biblioteki jako trzeciego 

miejsca dla mieszkańców, prowadzone są m.in.  różnorodne kluby tj.  Stacja Aktywnych Rodziców, 

Modelarze PPL, Klub Malucha ,,Lokomotywa", Lokalny Klub Kodowania, Klub Podróżnika, Stacja Kobiet, 

Lokalni Pstrykacze PPL czy Biblioteczne Gadu- Gadu. 

Oferta dla dzieci to przede wszystkim różnorodne zajęcia animacyjne, w tym zabawy angażujące 

wszystkie zmysły dziecka w ramach  cyklu "Stacja Smyka - sensoryka", spotkania autorskie, 

różnotematyczne warsztaty, konkursy czytelnicze, wydarzenia plenerowe, zajęcia biblioterapeutyczne. 

Niezmiernie ważna w zakresie promocji literatury  jest współpraca biblioteki z przedszkolami 

i bibliotekarzami ze szkół podstawowych, gdzie organizowane są wspólne przedsięwzięcia z zakresu 

animacji czytelnictwa.   

Młodzież uczestniczy m.in.: w wieczorach filmowych, nocach w bibliotece, warsztatach fotograficznych 

czy spotkaniach z ciekawymi osobowościami. Systematycznie rozszerzana jest oferta związana 

z szeroką tematyką komiksową, zarówno jeśli chodzi o zbiory jak i zajęcia animacyjne. Prowadzone są 

różne formy edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej, z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych 

uwzględniających również nowe technologie (m.in. biblioteki cyfrowe, nauka kodowania, 

multimedialne lekcje biblioteczne, gry mobilne). Ze strony biblioteki zapewniane jest również  wsparcie 

merytoryczne dla ich inicjatyw zgłaszanych przez młodych czytelników.  

Systematycznie rozszerzana jest oferta skierowana dla rodziców i opiekunów małych dzieci, którzy 

oczekują od biblioteki wsparcia w zakresie organizacji ciekawych zajęć, w których mogliby wziąć udział 

wspólnie z maluchami. Służy temu m.in. aktywnie działający Klub Malucha czy  Klub Stacja Aktywnych  
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Rodziców, którego spotkania wzbogacane są o zajęcia edukacyjne, dotyczące wspierania rozwoju 

dziecka w różnych aspektach.   

Dla osób dorosłych oferta obejmuje spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne tj. wykłady prozdrowotne, 

różnorodne warsztaty, wydarzenia plenerowe, koncerty, wieczory literackie, wystawy fotograficzne, 

recitale, monodramy, rajdy rowerowe czy przeglądy filmowe. Stałym elementem oferty bibliotecznej 

są comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.  Aktywnie działa również  

Stacja Kobiet – jest to przestrzeń dla pań – niezależnie od ich wieku, zainteresowań czy aktywności 

zawodowej, gdzie mają możliwość wymiany doświadczeń oraz mogą pogłębić swoją wiedzę  w zakresie 

rozwoju osobistego, zdrowia czy urody. 

Biblioteka w coraz szerszym zakresie zagospodarowuje wolny czas osób, które zakończyły aktywność 

zawodową. Realizacji tego  celu  służą  m.in. spotkania z interesującymi osobowościami, w tym także 

z terenu ziemi pleszewskiej, dotyczące historii regionu czy spotkania  ze osobowościami znanymi ze 

świata mediów.  

 

 

Zespół 

W bibliotece oraz filiach łącznie pracuje 19 osób. To zespół posiadający różnorodne kompetencje do  

prowadzenia działań edukacyjno-animacyjnych. Wśród członków kadry jest m.in.: osoba o dużych 

umiejętnościach i wiedzy na temat tworzenia grafiki komputerowej, ale także bibliotekarki z zacięciem 

artystycznym - zarówno jeśli chodzi o działania teatralne, jak i plastyczne. Zespół ustawicznie podnosi 

swoje kompetencje, uczestniczą   c w licznych szkoleniach i realizując różnorodne projekty czytelnicze.  
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3. Zastosowane metody i narzędzia badawcze   

Diagnoza lokalna obejmująca badanie użytkowników pleszewskiej biblioteki, a także osób, które                             

z różnych powodów nie korzystają z bibliotecznej oferty, realizowana była zarówno tradycyjnie,                      

z wykorzystaniem ankiet wypełnianych przez odwiedzających książnicę oraz online, jak również za 

pomocą metod animacyjnych. 

Zrealizowano wielokanałowe badania, obejmujące różne grupy wiekowe, w których udział wzięło 482 

osoby.  

 

3.1  Ankieta  

Było to badanie ilościowe - anonimowe i indywidualne wypełnianie kwestionariusza ankiety w wersji 

papierowej oraz elektronicznej (platforma Google).  

Ankiety były dystrybuowane wśród respondentów poprzez Facebooka, Instagram, stronę internetową 

biblioteki, a w wersji papierowej w bibliotece głównej oraz  filiach bibliotecznych. 

Ze względu na brak możliwości doboru losowego,  nie udało się uzyskać próby zbliżonej wiekowo do 

rozkładu całej populacji mieszkańców gminy Pleszew.  

W badaniu wzięło udział 205 osób.  
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Wiek badanych  

 

Jak wskazują dane, większość, bo aż 59 %  respondentów  to osoby w wieku 31-50 lat, czyli osoby 

zazwyczaj aktywne zawodowe. Najmniejszą grupę badanych za pośrednictwem ankiet stanowią 

osoby młode w wieku od 13-19 lat oraz osoby starsze po 60. roku życia.  

 

Płeć  

 

Zdecydowana większość badanych to kobiety, a mężczyźni stanowią 25 % ankietowanych, co wpisuje 

się w statystyczny profil polskiego czytelnika. W pleszewskich bibliotekach 22 % czytelników 

korzystających z Wypożyczalni dla dorosłych to mężczyźni, a w Dziale Dziecięcym chłopcy stanowią                  

34 %  czytelników.  

 

Czy w ubiegłym roku brałaś/brałeś udział w wydarzeniach organizowanych przez pleszewską 

bibliotekę?  

Na tak zadane pytanie 124 osoby odpowiedziały twierdząco. Jest to cenna informacja, która wskazuje 

że 81 ankietowanych nie korzysta z oferty kulturalnej biblioteki, co pozwoli w dalszej części poznać 

podawane przez nich powody takiego stanu.   

Wśród tych osób, 51% odpowiedziało, że powodem, przez który  nie uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych jest braku czasu, dla 30%  to brak znajomości oferty. Dla 10% respondentów godziny  

7 % 11 %

59 %

8 %
8 % 7 %

13-19 lat 20-30 lat 31-50 lat

51-60 lat 61-70 lat 70+ lat

85 %

25 %

kobieta mężczyzna
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otwarcia biblioteki są nieodpowiednie. Wśród wymienianych przez ankietowanych  przyczyn były 

również problemy logistyczne z dotarciem na wydarzenia.  

 

Osoby, które brały udział w imprezach kulturalnych zapytano „Co im się najbardziej podobało?” 

Odpowiedzi dotyczyły oceny zarówno samej organizacji wydarzeń przez pracowników biblioteki,  jak 

i doboru  tematów, zapraszanych gości czy form wydarzeń.  

Często pojawiały się odpowiedzi oceniające bardzo dobrze przygotowanie i przeprowadzenie  

wydarzeń tj.  miła atmosfera, profesjonalizm w organizacji imprez typu rajd rowerowy. Wymieniono 

również aspekt poczucia bezpieczeństwa, w sytuacjach, gdy dzieci zostawiane są pod opieką 

bibliotekarzy podczas zajęć. Kilkoro ankietowanych wyszczególniło zaangażowanie i  przygotowanie 

merytoryczne pracowników prowadzących warsztaty czy lekcje biblioteczne.  

Osoby, które brały udział w spotkaniach, wymieniając te, które najbardziej im się podobały (jesień 

2021r.) wymieniły spotkania z Agnieszką Cegielską, Olgą Bończyk, Katarzyną Nosowską, Filipem 

Springerem,  Karolem Wójcickim. Ankietowani dostrzegali także dużą różnorodność tematyczną 

imprez, co było podkreślane jako ten element, z którym pozytywnie kojarzą bibliotekę, począwszy od 

kulinariów, po podróże czy astronomię.   

Zauważono również szeroką ofertę form przeprowadzanych wydarzeń. Jako te, które spotkały się 

z największą przychylnością wśród badanych wymieniono: warsztaty dla dzieci, zajęcia plastyczne, 

akcje typu bookcrossing, walentynkowa akcja „Randka z książką”, akcja „52 książki”, wieczory z muzyką 

i poezją, escape room  dla dzieci, recitale, spotkania rodziców w Klubie Stacja Aktywnych Rodziców, 

wystawy fotograficzne.  Kilka osób wymieniło imprezy plenerowe, a jako przykład wyjątkowego 

wydarzenia, które szczególnie zapamiętano, wskazano pokaz mody alternatywnej - ręcznie 

malowanych sukien, zorganizowany na torowisku w przestrzeni na zewnątrz biblioteki.  

Ankietowani dostrzegali także aspekt edukacyjny spotkań, w których brali udział. Podkreślając wartość 

wydarzeń wymieniali m.in.: możliwość zdobycia konkretnej wiedzy (spotkania z rehabilitantką 

dziecięcą czy dietetyczką), rzeczowe spotkania i szkolenia organizowane w ramach współpracy 

pomiędzy bibliotekami różnych sieci.  

 

Zapytano również respondentów o to, z jakich zbiorów biblioteki korzystają ? 

96%  ankietowanych wypożycza tradycyjne, papierowe książki. Z platform udostepniających e-booki 

korzysta 8% ankietowanych, z audiobooków 5% ankietowanych. Czasopisma, z których można 

korzystać w czytelni lub wypożyczyć do domu korzysta 9% respondentów.  

 

Jakie są Twoje zainteresowania ? 

W najczęstszych  odpowiedziach to pytanie pojawiały się : książki/czytanie (25%), muzyka (17%),  filmy 

i seriale (12 %), sport (12%), rękodzielnictwo (11%),  historia, w tym historia lokalna (9 %), fotografia 

(6%) , kulinaria (5%).  
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Wielokrotnie pojawiały się również odpowiedzi : ogrodnictwo, psychologia, rozwój osobisty, przyroda, 

zdrowie, zdrowy styl życia, dietetyka, fantastyka , kryminalistyka, kryminologia,  ziołolecznictwo, góry, 

taniec, rozwój duchowy, działalność społeczna, rekonstrukcje historyczne.  

Jednorazowo pojawiły się takie odpowiedzi jak : wolontariat, śpiew, prawo, nordic walking, 

minimalizm, projektowanie wnętrz czy wegetarianizm, ezoteryka.  

Wśród rodzajów czytanej  literatury najczęściej wymieniano literaturę kryminalną, reportaże, literaturę 

obyczajową, romanse, thrillery psychologiczne i medyczne, biografie.  

Powyższe wyniki pokazują, że większość badanych swoje zainteresowania lokuje w obszarach 

związanych z szeroko pojętą kulturą. Interesują się literaturą, muzyką czy filmem. Dużą część osób 

interesuje się rękodziełem, rozwojem osobistym i tematami związanymi ze zdrowiem, w tym  zdrowym 

stylem życia.   

 

W jakich wydarzeniach wzięłabyś udział w ramach swoich zainteresowań ? 

Zapytaliśmy również o formułę wydarzeń, w których chcieliby wziąć udział respondenci. W powyższym 

pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.  

Dla 63% osób najodpowiedniejszą formą byłyby spotkania z osobami, które związane są z ich 

zainteresowaniami, 62% ankietowanych  wskazało wydarzenia muzyczne, w tym koncerty. Ponad 50%  

respondentów chętnie wzięłoby udział w pokazach filmowych, a 38% w imprezach plenerowych, w tym 

również w festynach.  

W przypadku form edukacyjnych,  chęć  wzięcia udziału w warsztatach zadeklarowało 37% 

ankietowanych, a w wykładach 31%.   

23 % badanych osób jest chętnych do udziału  w wystawach oraz wydarzeniach, które odbywałby się 

w bibliotece w porze nocnej.  

Także kluby, zrzeszające osoby o podobnych zainteresowaniach cieszą się dużym zainteresowaniem 

wśród badanych. Chęć udziału w nich zadeklarowało 18% ankietowanych.  

W grach terenowych, w tym questach wzięłoby udział 14% badanych, w rozgrywkach gier planszowych 

10%,  a gier PlayStation 8% badanych.  

Wśród wydarzeń zaproponowanych przez samych badanych były m.in.: spotkania dla fanów zjawisk 

popkulturowych połączone z escaperoomem, zajęcia plastyczne, zajęcia z kodowania dla dzieci, 

spotkania tematyczne np. związane z Harrym Potterem czy kulturą danego kraju, a także 

przypominające tradycję i przybliżające folklor regionu.  

Przeważająca część badanych wyraża chęć uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze 

rozrywkowym. Ale wnioskiem, który również płynie z analizy uzyskanych informacji, że interesuje ich 

również poszerzanie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach zainteresowań.  
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3.2 Punkt badawczy na targowisku miejskim  

Była to forma badania jakościowego – bibliotekarze rozmawiali z osobami  w przestrzeni publicznej 

w oparciu o kwestionariusz. Z uwagi na korzystanie z targowiska przez wiele osób z terenów wiejskich, 

ważne było w tym badaniu dotarcie do osób spoza samego miasta i zdobycie informacji 

o oczekiwaniach społeczności mieszkającej na terenie gminy Pleszew.  

Na targowisku miejskim rozmowy z przeprowadzały bibliotekarki, które łatwo nawiązują kontakt  oraz 

są rozpoznawalne w lokalnym środowisku. Rozmowy opierały się na pytaniach opracowanych 

w formularzu badania.  

W badaniu wzięło udział 39  osób.  

  

 

       

 

 

Wiek i płeć uczestników badania  

Zdecydowana większość respondentów były to kobiety (72 %),  udało się jednak zachęcić do rozmowy 

sporą liczbę mężczyzn, którzy podzielili się ciekawymi spostrzeżeniami na temat swoich zainteresowań.  

Przeważały osoby w wieku 40-60 lat (51 %) oraz osoby powyżej 60 roku życia (28 %). Z powodu  

dopołudniowej pory badań rozmawiano tylko z 1 osobą do 20. roku życia.   

Z uwagi na duży odsetek osób po 60. roku życia badanie to było cenne również z uwagi na możliwość 

rozmowy i poznania potrzeb seniorów.  

 

Formy spędzania wolnego czasu  

Na pytanie dotyczące spędzania wolnego czasu najczęściej padały odpowiedzi: telewizja, czytanie 

książek, jazda na rowerze, rozwiązywanie krzyżówek, spacery, czytanie czasopism, prace w ogrodzie, 

rękodzielnictwo, aktywność ruchowa (basen, spacery, tenis stołowy) i spotkania z rodziną.  
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W telewizji ankietowani oglądają głownie programy informacyjne, sportowe, dokumentalne oraz 

seriale. Najchętniej czytane książki to literatura obyczajowa, sensacyjna i historyczna, natomiast 

z czasopism czytają tygodniki społeczno-polityczne i tzw. czasopisma „babskie” i „plotkarskie”.  

 

Zainteresowania uczestników badania   

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na pytanie o zainteresowania  to: działka/ogrodnictwo, 

czytanie książek, szycie, szydełkowanie, kino, gotowanie, muzyka, malarstwo, robótki ręczne, 

rzeźbiarstwo, sport, zwierzęta domowe. Pojawiały się również pojedyncze odpowiedzi tj. kosmos, 

florystyka, podróże, matematyka, psychologia.  

 

Korzystanie z pleszewskiej biblioteki lub jej filii na terenach wiejskich  

Podczas tego badania chcieliśmy także dowiedzieć się, jaki odsetek osób, korzystających  z miejskiego 

targowiska, mieszczącego się nieopodal biblioteki jest użytkownikami biblioteki.  

29% rozmówców korzysta ze zbiorów biblioteki lub jest uczestnikiem organizowanych w niej wydarzeń. 

Wśród tych osób jest również grupa seniorów, która przychodzi do Działu Dziecięcego wypożyczać 

książki wyłącznie dla wnuków.  

Rozmowy na targowisku były również cenne z tego powodu, że dotarliśmy do stosunkowo dużej grupy 

osób niekorzystających z pleszewskiej biblioteki, poznając przyczyny tej sytuacji.   

Rozmówcy, którzy nie korzystają z naszych zbiorów  lub usług, zapytani o powód – najczęściej podają 

brak czasu. Padały również pojedyncze odpowiedzi tj. wada wzroku uniemożliwiająca czytanie, kłopoty 

z dojazdem do biblioteki, czytanie książek pożyczanych od znajomych i rodziny, brak informacji  

o wydarzeniach.   

W przypadku rozmówców będących użytkownikami biblioteki, połowa badanych wypożycza książki 

z Wypożyczali i są to głównie kryminały, literatura obyczajowa i książki historyczne.  

 

W jakich wydarzeniach wzięliby udział w bibliotece ? 

Zapytano rozmówców, w jakich wydarzeniach wzięliby udział, gdyby zorganizowano je w bibliotece 

w najbliższym czasie.  

Jeśli chodzi o formy wydarzeń – to wśród odpowiedzi dominowały spotkania i rozmowy 

z interesującymi i znanymi osobami.  

Respondenci poproszeni o doprecyzowanie i podanie konkretnych nazwisk osób, z którymi chcieliby 

się spotkać w bibliotece wymieniali osoby znane z mediów tj. Martynę Wojciechowską, Dorotę 

Szelągowską, Annę Stlemach; aktorów znanych z seriali m.in. Bożenę Dykiel, Katarzynę Zielińską oraz 

pisarki z nurtu literatury obyczajowej tj.:  Magdalenę Kordel, Katarzynę Michalak, Krystynę Mirek.   

Wśród mężczyzn padały najczęściej odpowiedzi dotyczące spotkań ze sportowcami, podróżnikami, 

historykami i reportażystami.  
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30 %  osób wyraziło również chęć wzięcia udziału w warsztatach np. kulinarnych czy psychologicznych.  

Kobiety, które rozmawiały z bibliotekarkami okazywały duże zainteresowanie różnymi rodzajami 

rękodzielnictwa. Wymieniały szydełkowanie, tworzenie makram,  dzierganie, decupge i scrapbookin, 

układanie kwiatów, tworzenie z wikliny. Kilka osób chętnie wzięłoby udział w wykładach dotyczących 

zdrowego stylu życia.  

Wśród wymienianych tematów wydarzeń wymieniano również: fotografię, architekturę wnętrz, 

ogrodnictwo, opiekę nad zwierzętami domowymi.   

 

Informacja o działalności biblioteki w środowisku lokalnym  

Chcąc dowiedzieć się jak odbierane są dotychczasowe działania biblioteki w środowisku lokalnym oraz 

jaki jest ich zasięg promocyjny, zapytaliśmy respondentów o to czy wiedzą, co się ostatnio działo 

w pleszewskiej bibliotece ? 

Większość badanych (55%) zadeklarowała, że zna ofertę biblioteki – z plakatów, mediów 

społecznościowych czy prasy. Wymienili  także konkretne wydarzenia, w których sami brali udział. 

Dominowały odpowiedzi związane z wydarzeniami plenerowymi tj. pokaz mody alternatywnej, 

koncerty, spotkania z osobami znanymi z mediów np. z Barbarą Bursztynowicz.  

 

Dostępność biblioteki  

Aby poznać preferencje mieszkańców co do czasu, w którym chcieliby korzystać z oferty biblioteki – 

zapytaliśmy ich  o dni tygodnia i  godziny, jakie byłby dla nich odpowiednie.  

W przypadku korzystania ze zbiorów, dla 70% badanych dotychczasowe godziny otwarcia biblioteki są 

wystarczające, kilka osób zaproponowało nawet skrócenie czasu otwarcia instytucji. 16% badanych 

wyraziło zdanie, że biblioteka powinna być czynna po godz. 18.00.  

Znaczna część osób z którymi rozmawiano na targowisku nie wiedziała o tym, że biblioteka jest również 

czynna w sobotę.  

W przypadku udziału w wydarzeniach kulturalnych, dla seniorów odpowiednie są zasadniczo wszystkie 

dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, natomiast osoby aktywne zawodowo zdecydowanie preferowały 

popołudniowe lub wieczorne godziny w sobotę lub niedzielę.  

 

Działalność biblioteki na terenach wiejskich  

Istotną kwestią podczas tej diagnozy było poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców terenów 

wiejskich i sposobów  uczestniczenia w życiu kulturalno-społecznym  swoich miejscowości.  

Mieszkańców z terenów wiejskich zapytano m.in. jakie wydarzenia w ich miejscowościach są 

organizowane, i czy w nich uczestniczą. Rozmówcy wskazywali, że na wsiach organizowanych jest 

niewystarczająca liczba  imprez o charakterze kulturalnym, a ich głównymi inicjatorami są działające 

tam koła gospodyń wiejskich lub szkoły.  
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Zapytani o to jakich zajęciach uczestniczyliby, gdyby zostały zorganizowane w filiach bibliotecznych, 

wymieniono warsztaty prozdrowotne z dietetyczką czy rehabilitantem.  

Rozmowy z mieszkańcami wsi były również okazją do poznania ich opinii na temat wprowadzenia 

usługi mobilnego punktu wymiany książek na wsiach tj. bibliobus. Większość osób była bardzo 

pozytywnie nastawiona do pomysłu i chętnie skorzystałby z usługi, a jako dzień tygodnia  

najodpowiedniejszy na tego typu przedsięwzięcie – wymieniano sobotę, w godzinach dopołudniowych.  

  

 

 3.3 Tablica pomysłów  „ Z kim chciałbyś spotkać się w bibliotece?” 

W holu w przestrzeni biblioteki, niedaleko wejścia głównego, ustawiono dużą tablicę, na której 

odwiedzający instytucję, mogli, przyklejając kolorowe kartki, wskazać nazwiska konkretnych osób, 

z  którymi chcieliby się spotkać w bibliotece.   

Na tablicy pojawiły  się 133 wpisy.  

 

                                  

 

 

Celem tego działania było zbadanie oczekiwań czytelników względem pisarzy, twórców czy innych 

ciekawych osobowości, które chcieliby spotkać w czasie imprez organizowanych przez bibliotekę.  

Z analizy proponowanych nazwisk wybrzmiała potrzeba organizacji wydarzeń skupiających się na 

twórcach z regionu - autorach czy naukowcach.  
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Najwięcej pojawiających się nazwisk związanych było jednak z  osobami znanymi ze świata mediów tj. 

Martyna Wojciechowska, Magda Gessler, Katarzyna Dowbor, Wojciech Mannn.  Pojawiło się również 

sporo nazwisk pisarzy tj.: Magdalena Witkiewicz, Andrzej Stasiuk, Grażyna Jagielska, Jakub Małecki,   

Marcell Moss, Wojciech Chmielarz, Mariusz Szczygieł czy Bogusław Wołoszański.  

Znaczna część osób, które odwiedzając bibliotekę, pozostawiały wpis na tablicy, chciałaby aby 

w bibliotece zorganizowano koncerty muzyczne np. z Kortezem, Krzysztofem Zalewskim czy zespołem 

Kwiat Jabłoni.   

 

 

3.4 Badanie źródeł informacji o ofercie biblioteki.  

 

Istotnym - z punktu widzenia promocji wydarzeń bibliotecznych - było badanie źródeł, z których 

pleszewianie korzystają, by dowiedzieć się o naszej ofercie. Przed 3 wydarzeniami kulturalnymi 

zorganizowanymi jesienią 2021r. w bibliotece przeprowadzono krótką sondę o tym,  skąd uczestnicy 

dowiedzieli się o danym wydarzeniu, w jaki sposób i przez kogo zostali zachęceni.  

W badaniu udział wzięło  69 osób.  

 

 

 

 

Badanie przeprowadzone w formie krótkich wywiadów w czasie spotkań skierowanych do różnych 

grup odbiorców we wrześniu i październiku 2021 roku pokazało, że wciąż należy doceniać tradycyjne 

formy promocji - plakaty, ulotki, foldery. Te odpowiedzi pojawiały się bowiem niemal idealnie tak samo 

często jak wskazanie na media społecznościowe (Facebook, Instagram). Nie bez znaczenia był 

marketing szeptany i informacje uzyskiwane od bibliotekarek. 
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3.5 Rozmowy podczas spotkań z  Parterami biblioteki  

 

Podczas spotkań z Partnerami projektu „Stacja Biblioteka – tu jesteś u siebie!”, ale także i podczas 

współpracy z pozostałymi organizacjami, instytucjami czy osobami zaangażowanymi w życie kulturalne 

miasta i gminy,  rozmawiano o zauważonych przez nich zjawiskach,  odnośnie uczestnictwa lokalnej  

społeczności w życiu społeczno-kulturalnym.  

  

 

 

Ważnym tematem rozmów było poznanie kierunków działań oraz zasobów poszczególnych instytucji, 

organizacji czy osób, które są swoistymi liderami działań kulturalno-społecznych w Pleszewie 

i okolicach. Uczestnicy wypowiadali się na temat możliwości  wspólnych działań partnerskich.  

Rozmawiano o zagrożeniach i utrudnieniach w realizacji działalności kulturalnej na terenie miasta, jak 

i szerzej powiatu. Niezwykle ważnym elementem było zlokalizowanie miejsc, w których przebywają 

różne grupy społeczne – m.in. osoby starsze, młodzież czy rodzice małych dzieci. Dyskutowano o tym 

jak zwiększyć ilość osób, które uczestniczą w kulturze – jednak jest to zazwyczaj uczestnictwo bierne, 

jako widz, i jak zachęcić ich do podejmowania różnych inicjatyw,  w których będą  współtworzyć lokalne 

wydarzenia kulturalne.  

Szczególnie cenne były spotkania z osobami  mającymi na co dzień kontakt z młodymi ludźmi. 

Rozmawiano o tym, jak trudno po okresie izolacji związanej z pandemią zaangażować młodzież 

z działania społeczne, oraz jak temu przeciwdziałać, jakie kroki podjąć, aby włączyć ich w życie 

kulturalne miasta,  jak sprawić aby sami chcieli tą kulturę współtworzyć. 

Jedną z najważniejszych wskazówek, z jakimi zakończył się ten etap diagnozy była potrzeba 

organizowania częstszych spotkań z młodzieżą, zwłaszcza z ich aktywnymi przedstawicielami,  

zaangażowanymi liderami, gdzie poprzez rozmowę poznawano by ich zainteresowania, potrzeby, ale 

i potencjał - zasoby, pasje, umiejętności,  które posiadają i na podstawie których można by wspólnie 

z nimi  stworzyć dla nich ofertę.  
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3.6 Animacyjne metody badań młodzieży 

 

Podczas spotkań z młodzieżą w przestrzeni  biblioteki, które prowadził socjolog i animator kultury - 

Jakub Walczyk, rozmawiano  z młodymi ludźmi  o ich zainteresowaniach, sposobach na spędzanie 

wolnego czasu, miejscach, w których ten czas wolny spędzają oraz o ich oczekiwaniach względem 

instytucji kultury  działających w mieście.  

 

W wydarzeniu uczestniczyli również bibliotekarze, którzy obserwowali, w jaki sposób można 
przeprowadzić animacyjne metody badawcze, będące idealnym narzędziem do poznania potrzeb 
kulturalnych młodych ludzi. Jedną z metod było mapowanie miasta, podczas którego młodzież 

zaznaczyła m.in. kluczowe dla nich miejsca na mapie Pleszewa. 

W 2 spotkaniach  udział wzięło 38  osób.  

 

 

 

 

Spędzanie wolnego czasu i zainteresowania 

Z rozmów z młodzieżą okazało się że mają bardzo dużo zainteresowań związanych z kulturą. Z jednej 

strony są odbiorcami kultury – czytają książki, słuchają muzyki (głownie polskiego rapu), grają w gry 

komputerowe, w tym gry fabularne, korzystają z serwisu You Tube, oglądają filmy i seriale – głownie 

na platformach streamingowych, słuchają podcastów (dużą popularnością cieszą się podcasty 

o tematyce kryminalnej). Z powodu odległości od większych miast, rzadko uczestniczą w koncertach – 

najczęściej muzyki słuchają indywidualnie lub w małych grupach.  
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W przypadku literatury, głównym źródłem informacji, po jaką książkę warto sięgnąć  – jest dla nich 

rówieśnik, który bardzo dużo czyta i jest dla nich autorytetem w tym zakresie. (Znamienna odpowiedź  

„ Czytam to, co mi Martyna poleci”).  

Jeśli chodzi o rodzaj literatury – młodzi najchętniej czytają kryminały, fantastykę, romanse a także 

bardzo dużo komiksów.  

Z drugiej strony młodzież jest  także  aktywnym twórcą  kultury –  część osób, z którymi rozmawiano 

w bibliotece,  uczestniczy w zajęciach teatralnych, gra na instrumentach muzycznych, rysuje, nagrywa 

filmiki na Tik Toka.  

Drugim obszarem, którym interesuje się młodzież – jest sport. Młodzież, biorąca udział w badaniu lubi 

biegać, jeździć na deskorolkach, rolkach, korzystać z basenu oraz pozostałej części kompleksu 

sportowego w Pleszewie. Kilkoro z uczestników badań jest członkami klubów sportowych np. 

piłkarskich.  

Rozmawiając o swoim wolnym czasie – młodzież zgłaszała, że ma dużo obowiązków szkolnych 

i pozaszkolnych tj. zajęcia pozalekcyjne i od poniedziałku do piątku nie chcą już uczestniczyć 

w dodatkowych  zajęciach, nawet jeśli byłby związane z ich zainteresowaniami. Chcą wówczas spotykać  

się ze znajomymi lub odpoczywać w domu np. oglądając serial. Najodpowiedniejszym dla nich czasem 

na udział w zorganizowanych wydarzeniach  jest weekend.  

 

Miejsca spotkań młodych ludzi  

Miejsca, w których spotyka się młodzież to głównie boiska przyszkolne i osiedlowe, skatepark, basen, 

park miejski, Planty, sklep muzyczny (gdzie bardzo cenią sobie rozmowę z właścicielem), punkty 

gastronomiczne tj. kawiarnia czy kebab;  przestrzeń wokół biblioteki i Zajezdni Kultury (wagoniki kolejki 

wąskotorowej).  

Korzystają z miejsc w plenerze, gdzie są np. ławki, i są to jednocześnie miejsca dość odizolowane od 

chodników czy ulic, gdzie mogą spotkać osoby z innych grup wiekowych. Zdecydowanie wolą 

przebywać w gronie rówieśników.   

Wiele osób wymieniło także, że z powodu braku miejsca spotkań „pod dachem” spotykają się we 

własnych domach.  

 

Sposoby komunikacji i pozyskiwania informacji  

Głównym kanałem informacji są dla nich media społecznościowe tj. Tik Tok. Rzadziej korzystają 

z Instagrama i Facebooka, gdzie biblioteka, ale i pozostałe instytucje kulturalne zamieszczają 

informacje o swoich działaniach.   
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Oczekiwania młodzieży wobec oferty biblioteki i pozostałych instytucji kulturalnych i sportowych   

Młodzież interesująca się sportem bardzo chętnie wzięłaby udział w wykładach z trenerem czy 

dietetykiem oraz w spotkaniach ze sportowcami, w tym także lokalnymi sportowcami np. koszykarzami 

z pleszewskiego Klubu Sportowego Kosz Kompaktowy Pleszew.  W bibliotece oczekują poszerzenia 

zbiorów o książki nt. diety sportowej czy kulturystyki, a także chętnie sięgnęliby po biografie znanych 

sportowców.   

Kolejną propozycją, którą wysunęli jest stworzenie klubu dyskusyjnego o serialach i filmach oraz zgłosili 

potrzebę organizacji większej ilości koncertów muzycznych oraz spotkań z yotuberami, których 

oglądają w serwisie.  

Wśród zgłaszanych przez młodzież propozycji wydarzeń pojawiły się również:  eventy tematyczne  np. 

w formie festiwalu kultur; warsztaty  fotograficzne, warsztaty rysowania karykatur.  

Młodzież chętnie przyjęła propozycję stworzenia w bibliotece przestrzeni, gdzie po prostu mogliby 

spędzić ze sobą czas, który w żaden sposób nie powinien być animowany przez osoby dorosłe, 

ponieważ jednym z kluczowych dla nich problemów w naszej miejscowości jest niewielka liczba miejsc 

„pod dachem”, w których mogliby się spotkać, nie ponosząc żadnych kosztów.  
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4. Wnioski i rekomendacje   

 

Przeprowadzona diagnoza pod kątem badania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności 

i jednocześnie dotychczasowej oferty pleszewskiej biblioteki,  pozwoliła na zaktualizowanie naszej 

wiedzy o zmieniających się potrzebach kulturalnych naszych mieszkańców. Zebrane informacje,  

opinie, refleksje, wskaźniki pozyskane podczas przeprowadzanych badań oraz analiza danych 

zastałych, w tym statystyk bibliotecznych, zostaną wykorzystane w planowaniu dalszej pracy oraz 

w opracowaniu strategii działania na najbliższe lata.  

Wyniki wyraźnie potwierdzają, że zmienia się pozycja biblioteki w społeczeństwie, a co za tym idzie  

oczekiwania względem jej działalności.  Utrwala się, kształtowany od lat wizerunek biblioteki jako 

„trzeciego miejsca”, przestrzeni, w której spędza się wolny czas, dającej możliwość relaksu, 

odpoczynku i swobodnego wyrażania siebie, rozwijania swoich pasji  czy zainteresowań.  

Ważny jest również sygnał, jaki wysłaliśmy do lokalnej społeczności – że chcemy poznać ich opinie,  że 

są one dla nas ważne, że ważne jest dla nas nawiązanie relacji i włączenie ich we wspólne 

przygotowywanie oferty. Dowodzi to jednocześnie naszej  otwartości na potrzeby i głosy mieszkańców 

powiatu pleszewskiego.  

 

Wnioski i rekomendacje z podziałem na następujące obszary:  

1. Działalność kulturalna – odbiorcy  

 Dzieci 
 

Warto kontynuować i rozszerzać dotychczasowe, sprawdzone kierunki działań czyli, 

organizację  różnorodnych w formie wydarzeń: od lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, 

imprez plenerowych po różnotematyczne warsztaty.  

Należy kontynuować dotychczasowy kierunek działań dedykowanych  rodzicom z dziećmi, 

którzy coraz częściej poszukują oferty wspomagającej stymulowanie rozwoju swoich dzieci tj.  

kluby malucha, zajęcia sensoryczne, bajkoterapia, wspólne warsztaty rękodzielnicze oraz 

spotkania edukacyjne w ramach Stacji Aktywnych Rodziców.  

 Młodzież  
 

Pleszewska młodzież stanowi duży odsetek czytelników naszej biblioteki, ale trafiają do niej  

głównie po lektury, a ważne jest aby stali się również uczestnikami wydarzeń kulturalnych  

w pleszewskiej książnicy lub korzystali z innych jej usług. Dlatego celem na najbliższe lata jest 

stworzenie obrazu  biblioteki jako alternatywnego miejsca do spędzania wolnego czasu.    

 

Dlatego też należy szerzej włączać ich w przygotowywanie programu wydarzeń tj. eventów,  

tematycznie związanych z ich zainteresowaniami np.  kulturą danego kraju, literaturą (Dzień 

Japoński, Dzień Słowiański) – oddanie im sprawczości, a jednocześnie spowoduje to  

nawiązanie dialogu z  młodymi ludźmi.  

Należy podejmować działania promocyjne, aby dotrzeć z informacjami o skierowanych do nich 

wydarzeniach  do miejsc, w których przebywają (sketepark, osiedlowe boiska sportowe, media 
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społecznościowe, z których korzystają młodzi ludzie (TIK TOK) oraz poprzez rówieśników, 

będących liderami w danej grupie. 
 

Warto organizować spotkania z osobami, najlepiej ich rówieśnikami, będącymi dla nich  

autorytetami, którzy osiągnęli sukces w danej dziedzinie np. lokalni sportowcy czy youtuberzy 

i nawiązywać współpracę z angażującymi się liderami nieformalnych grup, z którymi można 

konsultować proponowane wydarzenia.  
 

Istotne jest także systematycznie pogłębianie diagnozy potrzeb młodzieży, poprzez 

przeprowadzanie animacyjnych metod badawczych.  
 

W ramach zaproponowanych form warto rozważyć stworzenie klubu dyskusyjnego o serialach 

czy podcastach  oraz uruchomić dla nich przestrzeni w Sali Klubowej, gdzie będą mogli spotykać 

się w swoim towarzystwie, a samych młodych ludzi zaprosić do wspólnej aranżacji tego 

miejsca.   
 

Powinno się także organizować  cykliczne i ciekawych w formie wizyty klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych w bibliotece – w celu zaznajomienia ich  z przestrzenią biblioteki oraz jej 

zbiorami i usługami.  

 

 Osoby aktywne zawodowo 
   

W przypadku tej grupy należy rozszerzyć działania skierowane do mężczyzn, stanowiących 

tylko 22 % czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki. Mężczyźni przychodzą głównie na 

spotkania związane z ich zainteresowaniami, dlatego  powinno się  organizować więcej  

wydarzeń tematycznych np. dotyczących historii lokalnej, motoryzacji, wojskowości, podróży, 

sportu oraz spotkań z osobami, które są dla nich ekspertami w danej dziedzinie.  
 

Wśród osób aktywnych zawodowo widoczna jest chęć samorozwoju i  potrzeba tworzenia, 

dlatego warto organizować zajęcia, które będą odskocznią od pracy zawodowej tj. warsztaty 

rękodzielnicze oraz będą zwiększać wiedzę w obszarach związanych z wychowaniem dzieci czy 

zdrowym stylem życia.  

 

 Seniorzy  
 

W ograniczony sposób korzystają z Internetu i  mediów społecznościowych , dlatego warto 

rozszerzyć dotychczasową ofertę o zajęcia o charakterze e-włączenia.  
 

Biblioteka ma bardzo duży potencjał do stania się trzecim miejscem dla nich, ponieważ osoby 

starsze pozostają wierne z miejscem, z którym czują się związani. Przygotowując ofertę należy  

uwzględniać najczęściej pojawiające się zainteresowania tj.  spotkania na temat lokalnej 

historii czy kultury, zajęcia prozdrowotne czy warsztaty rękodzielnicze, kulinarne. 
 

W celu zachęcenia do przyjścia do biblioteki starszych osób, które nie uczestniczą 

w spotkaniach, należy organizować  dla nich spotkania z osobami znanymi z mediów tj.  aktorzy 

serialowi.  

 

 

 

 

 Nie użytkownicy  
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Należy podjąć działania w ramach inicjowania relacji z mieszkańcami, którzy nie są obecnie 

użytkownikami biblioteki – zwłaszcza nie korzystają z jej szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych 

poprzez docieranie z informacją o wydarzeniach zwłaszcza na tereny wiejskie czy nawiązując 

współpracuję z innymi instytucjami, organizacjami tj. Koła Gospodyń Wiejskich.  

 

2. Działalność kulturalna – formy i tematyka  wydarzeń  

 

W przypadku form wydarzeń najbardziej oczekiwanymi przez mieszkańców są spotkania 

z ciekawymi osobami, które związane są z ich zainteresowaniami. Bardzo konkretnie 

wybrzmiała również potrzeba organizowania zajęć edukacyjnych – zwłaszcza z zakresu 

zdrowia czy tematów lokalnych tj. kultura czy lokalna historia.  
 

Istnieje zainteresowanie udziałem w imprezach, nie kojarzonych dotychczas w szerszym 

kontekście z biblioteką – tj. wydarzenia muzyczne czy pokazy filmowe, wydarzenia 

organizowane w nocy. Dużą popularnością cieszą się imprezy plenerowe oraz wydarzenia 

o charakterze rozrywkowym.  
 

Wskazane jest zwiększenie oferty proponowanych zajęć praktycznych – (idea makerspace), 

organizowania warsztatów w małym gronie, niewielkich grupach, gdzie osoby znają się, darzą 

zaufaniem, wspólnie realizują swoje pasje. 
 

Bardzo dobry odbiór funkcjonowania dotychczasowo działających klubów wskazuje na 

konieczność kontynuowania tego kierunku, w tym także inicjowanie powstawania nowych 

klubów tematycznych. 
 

Dla lokalnej społeczności biorącej udział w badaniu bardzo istotne jest pielęgnowanie tradycji, 

historii i  kultury regionu, dlatego należy systematycznie rozbudowywać program działań 

biblioteki o różnorodne zajęcia  z tej tematyki. 
 

Warto, aby biblioteka inicjowała działania integrujące społeczność lokalną, ponieważ 

zwłaszcza po okresie pandemii,  zauważane jest w opiniach badanych rozluźnienie relacji 

międzysąsiedzkich, izolacja zwłaszcza osób starszych czy samotnych.  Rozwiązaniem tutaj są 

zarówno wydarzenia kulturalne w formie otwartych, plenerowych spotkań tj. pikniki 

tematyczne, spotkania sąsiedzkie, zwłaszcza na terenach wiejskich, jak i  gromadzenie się osób 

w ramach niewielkich liczbowo,  klubów tematycznych.  

 

3. Zbiory  

Biorąc pod uwagę ofertę biblioteki jeśli chodzi o zbiory zamieszczone na platformach                       

z e-bookami  i audiobooków, warto zwiększyć działania promocyjne w lokalnym środowisku na 

temat zalet korzystania z nich oraz zakupić dodatkowe czytniki e-booków do wypożyczeń.  
 

Obserwując wykorzystanie czasopism w bibliotece oraz obserwując aktualne trendy 

w sprzedaży czasopism, należy rozszerzyć prenumerowane czasopisma o tytuły hobbistyczne.  
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4. Komunikacja z użytkownikami i działania promocyjne  

Biblioteka posiada zróżnicowane kanały komunikacji z czytelnikami i w przeważającej mierze 

dociera z informacją o dedykowanych wydarzeniach  i  usługach do konkretnych grup 

odbiorców.  
 

Istnieje jednak potrzeba bezpośredniego dotarcia do młodzieży – przy wykorzystaniu nowych 

kanałów w mediach społecznościowych oraz poprzez trafienie z informacją do ich liderów 

rówieśniczych.  
 

W przypadku osób dorosłych należy rozszerzyć informację o tradycyjne kanały tj. plakaty 

dystrybuowane w miejscach, w których przebywają seniorzy (nie korzystający z Internetu) np. 

parafie, ośrodki zdrowia – zwłaszcza na terenach wiejskich.  

 

 5. Przestrzeń  

Biblioteka posiada wystarczającą przestrzeń, będącą zapleczem do działań dla dzieci (Dział 

Dziecięcy z salą zabaw) oraz dla osób dorosłych (Sala widowiskowa czy Czytelnia). Istnieje 

jednak potrzeba stworzenia miejsca dedykowanego młodzieży, i w tym celu w aranżację Sali  

klubowej na potrzeby młodych ludzi powinni zostać włączeni sami zainteresowani.   
 

Korzystne położenie biblioteki, na terenach podworcowych, umożliwia organizacje ciekawych 

wydarzeń plenerowych, które w opinii  badanych  cieszą się dużą popularnością.  

 

6. Personel  

Bardzo dobrą opinią cieszy się personel biblioteki. Osoby biorące udział w badaniach 

wymieniały  m.in.:  profesjonalizm, wyrozumiałość i zaangażowanie pracowników oraz 

otwartość na nowe inicjatywy. Dlatego też,  warto m.in.  kontynuować dotychczasowy 

kierunek profilu szkoleń, w których biorą udział bibliotekarze, podczas których rozszerzają 

swoje kompetencje, zwłaszcza w zakresie organizacji nowych, wartościowych form promocji 

czytelnictwa.  

 

7. Dostępność biblioteki dla użytkowników 

 

Osoby aktywne zawodowo preferują uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych 

w weekendy, dlatego należy kontynuować organizację części  wydarzeń, zwłaszcza 

w niedzielne popołudnia.  

W celu rozszerzenia informacji o otwarciu biblioteki w sobotę,  rekomendowane jest 

organizowanie w tym dniu  większej ilości działań dla dzieci, wraz z rodzicami,  w godzinach 

otwarcia biblioteki.  

 

 


