ZAL4CZNIK Nr 1
do umowy z dnialpmaja 2022 r.
Program dzialalnosci Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
1. Misja Instytucji
1) Zapewnienie bezplatnego, otwartego i rownego dostepu do idei i informacji
wszystkim czlonkom spoiecznosci lokalnej.
2) Prqmowanie informacji, edukacji oraz aktywnosci kulturainej poprzez udostepnianie
ksia^ek, czasopism oraz materialow bibliotecznych na roznych nosnikach z
uwzglednieniem powszechnego i bezplatnego dostepu do Internetu.
3) Zapewnienie Czytelnikom dostepu do wszelkiego rodzaju informacji, ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na uzytkownikow niepelnosprawnych oraz tych,
ktorzy znajduj^ sie w trudnej sytuacji spotecznej.
4) Tworzenie Biblioteki przyjaznej, zyczliwe traktowanie wszystkich, ktorzy chca^
korzystac z oferty biblioteki.
5) Dbanie o stafy rozwoj pracownikow, osi^ganie satysfakcji i radosci z pracy.
2. Wizja, planowane dzialania w celu realizacji Misji Instytucji
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn ma bye nowoczesnym centrum edukacji, informacji i
kultury wspieraj^cym aktywnosc w zdobywaniu wiedzy i informacji; ma bye Instytucj^
Kultury przyjaznq, wspolpracuj^c^ z roznymi partnerami ze srodowiska lokalnego i
ponadlokalnego, otwart^ na zmieniaj^c^ si? rzeczywistosc. Biblioteka ma odpowiadac na
potrzeby czlowieka od poziomu dziecka do naukowca, angazowac wszystkie grupy
spoleczne.
3. Cele Instytucji:
1) Krotkoterminowe:
pobudzenie zainteresowah czytelniczych wsrod najmlodszych,
popularyzacja historii i tradycji lokalnej poprzez gromadzenie, digitalizacj^; i
udostepnianie zasobow historycznych, publikacje,
- aktywna promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowan wsrod seniorow.
2) Dlugoterminowe:
- modernizacja sieci bibliotecznej; Zapewnienie przyjaznej dla uzytkownikow przestrzeni i
nowoczesnej infrastruktury bibliotecznej (nowy lokal, bibliobus),
ksztaltowanie atrakcyjnej oferty uslug dodatkowych i ich promocja,
budowa wielostronnych relacji partnerskich biblioteki ze srodowiskiem lokalnym,
- zbudowanie marki i wizerunku Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn, wypromowanie
Biblioteki jako instytucji waznej dla gminy, posiadaj^cej profesjonalna^ wyksztafcon^
kadre otwart^ na rozwoj i postep,
rozwoj w kierunku biblioteki hybrydowej, l^cz^cej elementy biblioteki tradycyjnej i
elektronicznej, w ktorej obowi^zuj^ zasady charakterystyczne dla organizacji ucz^cej si?.
4. Koncepcja finansowania poszczegolnych elementow programu i celow w perspektywie
krotkoterminowej i dlugoterminowej.
Podstawowe zrodlo przychodow Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn okresla Statut
BPGN i jest nim dotacja Organizatora.
Nieustannie podejmowane beda^ starania w celu pozyskiwania srodkow finansowych z
innych zrodeJ - projekty z udzialem srodkow europejskich, dotacje rz^dowe (MKiDN).
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