
Załącznik nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2022 r. określającej szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program 

działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie. 
 

 

 

Program działania  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie 

na lata 2022 – 2027 
 
 
MISJA 

 
Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, 

informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Chorzowa z wykorzystaniem zbiorów 
książkowych i nieksiążkowych, dostosowanych do wymagań zróżnicowanych grup społecznych. 
Równie ważne jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, wspieranie integracji społeczności 
lokalnej, budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz ochrona i promowanie dorobku 
kulturowego regionu. 

 
WIZJA 
Biblioteka zapewnia nieograniczony dostęp do informacji, wiedzy oraz treści kultury, jest 
otwarta na innowacyjne sposoby działania, współpracuje z miejscowymi instytucjami, 
organizacjami i stowarzyszeniami.  
Biblioteka jest i będzie:  

• miejscem aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu z podtekstem literackim  
w tle,  

• instytucją otwartą na wyzwania przyszłości, która adaptuje się do przemian kulturowych 
i technologicznych, jednocześnie pozostając wierną tradycjom i potrzebom lokalnej 
społeczności,  

• przestrzenią, w której użytkownik znajdzie sprzyjające warunki, do realizacji 
zainteresowań literackich, informacyjnych, edukacyjnych oraz artystycznych,  
a bibliotekarz będzie dla niego doradcą, przewodnikiem i partnerem. 

• instytucją kultury oferującą usługi na najwyższym poziomie, której niewątpliwym atutem 
jest kreatywny, otwarty, kompetentny i zespół ludzi. 

• miejscem pożądanym i priorytetowym na kulturalnej mapie Chorzowa. 
 

CELE STRATEGICZNE: 
Celem strategicznym Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej  
z zakresu kultury, edukacji i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów 
bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej, promocja pozytywnego wizerunku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chorzowie w celu pozyskania jak największej liczby Czytelników. Cel 
można zrealizować poprzez zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty za pomocą: 

a. badań potrzeb mieszkańców Chorzowa oraz pozostałych czytelników, 
b. dbałości o aktualizację i atrakcyjność zbiorów,  
c. promocję we wszystkich możliwych mediach w tym: na stronie www, mediach 

społecznościowych, prasie, 



d. nawiązywanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami, organizacjami,  
stowarzyszeniami oraz mediami. 

CELE OPERACYJNE: 
Aby stworzyć instytucję kultury pożądaną, niezbędną, nowoczesną i przyjazną konieczna jest 
kontynuacja celów krótkoterminowych, realizacja i wyznaczanie celów długoterminowych w taki 
sposób, aby sukcesywnie realizować wyznaczone zadania i osiągać zamierzone efekty.  
W latach 2022 – 2027 realizowane będą następujące działania: 

1. działania bieżące 

• Aktualizacja zbiorów bibliotecznych i otwarcie się na nowe inicjatywy i trendy kulturowe 
z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w oparciu o diagnozę 
potrzeb potencjalnych użytkowników biblioteki oraz potrzeb kulturalnych i specyfikę 
środowiska lokalnego. 

• Rozwijanie i wdrażanie nowych funkcjonalności internetowego systemu rezerwacji 
książek. 

• Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez dostępne środki komunikacji społecznej 
i mediów. 

• Wykorzystanie systemu informacji dla Czytelników przy użyciu możliwych środków 
komunikacji w tym sms-ów, maili, systemu bibliotecznego.  

• Budowa kompetentnego i profesjonalnego zespołu pracowników oraz stały ich rozwój 
celem pełnej realizacji zadań statutowych i misji. 

• Organizacja wydarzeń literackich w bibliotekach i przestrzeni miejskiej. 

• Autonomiczny rozwój filii dzielnicowych, tak aby stały się centrami społeczności. 
lokalnej i odpowiadały na konkretne potrzeby środowiska w którym działają. 

• Remonty pomieszczeń i systematyczne doposażanie filii bibliotecznych w niezbędny 
sprzęt pozwalający na pełną realizację zamierzeń programowych idąc za zmianami  
i postępem technologicznym w tym uwzględniających wprowadzanie możliwych 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
 

2. Działania długoterminowe: 

• Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych Bibliografii Chorzowa. 

• Optymalizacja sieci filii MBP zgodnie z polityką kulturalną miasta. 

• Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Biblioteki. 

• Realizacja postanowień Uchwał intencyjnych Rady Miasta Chorzów w kierunku zmiany 
siedziby Filii nr 9 w Chorzowie Batorym oraz siedziby MBP w Chorzowie. 

• Podjęcie kroków w celu przeprowadzenia remontu generalnego siedziby Filii nr 4 przy 
Placu Waryńskiego w Chorzowie Batorym. 

 


