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I. WSTĘP 

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach jest 

samorządową, posiadającą osobowość prawną instytucją kultury, podlegającą wpisaniu 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, którym jest Miasto i 

Gmina Mordy. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju 

Biblioteki. Siedzibą Biblioteki zgodnie ze Statutem jest Miasto Mordy. Zlokalizowana jest 

przy ulicy Kilińskiego 9. Ponadto w jej skład wchodzą dwie filie. Zbiory biblioteczne 

stanowi literatura pisarzy polskich i obcych, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura 

popularno-naukowa. Ponadto dział lektur szkolnych, a w czytelni encyklopedie, 

leksykony, słowniki, czasopisma. W bibliotece swą siedzibę ma Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Mordach, Zespół Kameralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach oraz 

Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej finansowany przez Starostwo Powiatowe w 

Siedlcach. Ponadto od lutego 2020 roku biblioteka w Mordach realizuje zadania 

biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego. 

 

II. MISJA BIBLIOTEKI 

  Biblioteka miejscem przyjaznym i zaspokajającym potrzeby czytelnicze 

i kulturalne społeczeństwa. Biblioteka łącząca ludzi, tradycję i nowoczesność, 

wzbogacająca życie mieszkańców i budująca lokalną społeczność.  

 

III. WIZJA BIBLIOTEKI 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach w perspektywie 2026 roku to 

aktywna instytucja, zapewniająca mieszkańcom w profesjonalny i przyjazny sposób 

dostęp do literatury, wiedzy i kultury, odpowiadająca na potrzeby społeczności, 

stwarzająca przestrzeń rozwoju, aktywności społecznej, wzbogacania życia. 

Pobudzająca czytelnictwo, promująca wiedzę o regionie, udostępniająca kulturę, 

wprowadzająca w świat nowych technologii, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów.  

 

IV. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEKI 

1. Szczegółowe zadania Biblioteki określa Statut, zgodnie z którym do zadań 

zaliczamy w szczególności:  

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;  

 przechowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu 

oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 

 organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów osobom 

z niepełnosprawnościami; 

 popularyzacja książek i czytelnictwa;  
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 sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych 

i  dokumentacyjnych; 

 doskonalenie form metod pracy bibliotecznej; 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury 

w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

 wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji;  

Biblioteka może także podejmować działania wynikające z potrzeb środowiska, 

a w szczególności świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, 

reprograficznych, sprzedaży książek i innych materiałów bibliotecznych. 

Zadania biblioteki powiatowej określone w Porozumieniu z dnia 12 lutego 

2020 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej:  

 pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez 
biblioteki samorządowe; 

 pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie;  

 doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych 
powiatu;  

 organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie 
powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, 
zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki;  

 zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów 
edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu;  

 pomoc w prowadzeniu kompleksowych i uzupełniających selekcji zbiorów 
w bibliotekach publicznych na terenie powiatu;  

 pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców 
powiatu;  

 opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym;  

 organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu;  

 tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych 
komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;  

 doradztwo w zakresie doboru, zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania 
komputerowego;  

 prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych 
w powiecie;  
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 pomoc i pośrednictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz 
usług bibliotecznych;  

 organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze 
ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych 
programów kulturalno-oświatowych;  

 organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach 
warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej;  

 instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu;  

 organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników 
merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie;  

 pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i 
seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne 
instytucje i organizacje;  

 współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-
kulturalnymi na terenie powiatu;  

 promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych;  

 realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną; 

 

2. Dostosowanie oferty Biblioteki do potrzeb użytkowników: 

 prowadzenie działalności kulturalnej z uwzględnieniem różnych grup 

wiekowych; 

 organizowanie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, wystaw artystycznych, 

spotkań autorskich, konkursów, koncertów, lekcji bibliotecznych, warsztatów, 

prelekcji; 

 udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych (Światowy Dzień Książki, Tydzień 

Bibliotek, Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka-Wielki 

Człowiek, itp.); 

 wzbogacanie i udoskonalanie oferty o usługi mobilne; 

 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej: 

 udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych w tym kwerendy; 

 opracowywanie nowości książkowych; 

 prowadzenie, uzupełnianie i melioracja katalogu; 
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 sporządzanie zestawień bibliograficznych na tematy zgłaszane przez 

czytelników; 

 

4. Promocja biblioteki i czytelnictwa: 

a) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i rozwój efektów czytelnictwa 

poprzez: 

 organizację lekcji bibliotecznych oraz warsztatów dla przedszkolaków oraz 

uczniów; 

 rozwijanie współpracy z instytucjami kultury na terenie Miasta i Gminy Mordy 

oraz Powiatu Siedleckiego; 

 rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi poprzez zapraszanie na 

wspólne zajęcia kulturalno-edukacyjne; 

 aktualizacja strony internetowej; 

 prowadzenie mediów społecznościowych; 

 współpraca z lokalnymi mediami; 

 

5. Prowadzenie działalności instruktażowo-szkoleniowej: 

 analiza działalności Biblioteki w zakresie czytelnictwa i form jego popularyzacji; 

 organizacja szkoleń dla bibliotekarzy; 

 instruktaż w zakresie obsługi programu bibliotecznego oraz prowadzenia 

dokumentacji bibliotecznej dla bibliotekarzy z terenu powiatu siedleckiego; 

 szkolenia dla użytkowników biblioteki; 

 

V. KONCEPCJA ROZWOJU - CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

 

CEL STRATEGICZNY 1 – BIBLIOTEKA JAKO CENTRUM PROMOCJI CZYTELNICTWA I 

KULTURY 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Wzbogacenie 

księgozbioru 

Rozwijanie księgozbioru, z uwzględnieniem 

zbiorów audiowizualnych oraz książek z dużym 

drukiem w odpowiedzi na potrzeby związane z 

dostępem do nowych treści oraz nowych 

nośników i dostępności literatury i wiedzy 

Narodowy 

Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 

MKiDN, dotacja 

powiatowa 

Systematyczna selekcja zbiorów - 
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Promocja czytelnictwa 

wśród dzieci i 

młodzieży oraz 

dorosłych 

 

Cykliczne lekcje biblioteczne/warsztaty dla 

dzieci i młodzieży 

Środki własne, 

programy MKiDN 

Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki Instytut Książki 

Ułatwienie dostępu do 

zdobywania wiedzy i 

udziału w kulturze 

Organizacja wykładów i warsztatów dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach 

Programy MKiDN 

Próby i koncerty Zespołu Kameralnego UTW w 

Mordach 

Środki własne 

CEL STRATEGICZNY 2 – WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Pobudzanie i 

wzmacnianie 

tożsamości kulturowej 

oraz regionalnej 

mieszkańców 

Organizacja wystaw, spotkań autorskich i innych 

działań o tematyce regionalnej, rozwijanie 

zbiorów i baz regionalnych (bibliografie 

regionalne, dokumenty życia społecznego) 

Programy MKiDN, 

środki własne 

Biblioteka 

przestrzenią wiedzy i 

rozwoju 

Udostępnienie grupom nieformalnym 

pomieszczeń, w których będą mogli realizować 

własne projekty, współpraca z UTW w realizacji 

działań programowych 

- 

Działalność akcyjna Organizacja akcji charytatywnych oraz innych 

działaniach pomocowych 

- 

CEL STRATEGICZNY 3 – ROZWÓJ KOMPETENCJI KADRY BIBLIOTEKARSKIEJ 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Szkolenia  Organizacja szkoleń dla bibliotekarzy powiatu 

siedleckiego 

Środki powiatowe, 

programy MKiDN 

oraz inne granty 

 Wymiana doświadczeń zdobytych podczas 

szkoleń, samokształcenie, dokształcanie w 

zakresie nowych technik informacyjnych 

 

CEL STRATEGICZNY 4 – ROZWÓJ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Wdrażanie 

nowoczesnych 

rozwiązań w pracy 

biblioteki 

Automatyzacja korzystania z biblioteki - 

uruchomienie modułu wypożyczalnia w 

programie bibliotecznym MAK+  

W ramach 

abonamentu 

Dostęp do informacji  Bezpłatne udostępnianie komputerów i 

Internetu w tym Wi-Fi oraz skanera, stanowisko 

Środki własne 
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do cichej pracy z komputerem, pomoc w 

poruszaniu się w świecie Internetu 

(wyszukiwanie informacji, urzędowe platformy 

cyfrowe i in.) 

Wzbogacenie zbiorów 

elektronicznych 

Rozwój zdalnego dostępu do książki 

(audiobooki, ebooki, biblioteka cyfrowa 

ACADEMICA) 

Narodowy 

Program Rozwoju 

czytelnictwa 2.0  

Dostęp do usług  Kontynuowanie możliwości odpłatnego 

korzystania z ksero i drukarki, (ceny 

umożliwiające pokrycie kosztów 

eksploatacyjnych). 

- 

Wsparcie inicjatyw 

oddolnych 

Udostępnianie komputerów, urządzeń 

wielofunkcyjnych, aparatów cyfrowych, 

rzutników i ekranów grupom spotykającym się 

w bibliotece w celach integracyjnych, 

edukacyjnych, związanych z udziałem w 

kulturze itp 

Programy MKiDN, 

środki własne 

CEL STRATEGICZNY 5 - WSPÓŁPRACA 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Organizowanie i 

koordynowanie 

imprez o zasięgu 

powiatowym we 

współpracy z 

bibliotekami powiatu 

siedleckiego 

Narodowe Czytanie, Powiatowe wieczory 

literackie 

Środki powiatowe 

oraz własne, 

granty 

Partnerstwa lokalne Współorganizacja gminnych imprez 

kulturalnych oraz  okolicznościowych  

Granty, środki 

własne 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

przy realizacji projektów na rzecz lokalnej 

społeczności 

Granty  

CEL STRATEGICZNY 6 – PROMOCJA BIBLIOTEKI 

CELE OPERACYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ FINANSOWANIE 

Wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom 

mieszkańców 

Dogodne godziny otwarcia biblioteki, stopniowe 

otwarcie biblioteki w soboty 

- 

Zaistnienie biblioteki 

w powiecie siedleckim 

 

Promocja biblioteki w lokalnych mediach - 
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Efektywna 

komunikacja 

Strona www biblioteki oraz profil w mediach 

społecznościowych 

Środki własne 

Opracowanie i kolportaż materiałów 

promocyjnych biblioteki - ulotka, zakładka do 

książek, plakaty 

Środki własne, 

granty 

Organizacja wydarzeń 

dla szerokiej 

publiczności 

Wychodzenie poza mury biblioteki i 

prezentowanie biblioteki w plenerze 

 

 

VI. WARUNKI ORGANIZACYJNO – FINANSOWE 

Program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach na lata 2022–

2026 to dokument opisujący działania planowane w instytucji w odpowiedzi na lokalne 

potrzeby i wyzwania. Jednocześnie nie jest zapisem wszystkich aktywności, które 

Biblioteka prowadzi i będzie prowadzić w ramach swojej działalności statutowej oraz 

potrzeb społeczeństwa. Realizacja założonych działań będzie zależna od sytuacji 

kadrowej, stopnia  dotacji podmiotowej otrzymywanej od Organizatora oraz 

skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych. Realizacja poszczególnych działań 

będzie poprzedzona staraniami o pozyskanie odpowiednich środków finansowych.  

Zgodnie z ustawą organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator 

powinien zapewnić instytucji kultury środki finansowe niezbędne do prowadzenia 

działalności kulturalnej oraz do utrzymania budynku, w którym jest ona prowadzona. 

Koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych celów statutowych przekazywane 

są w formie dotacji podmiotowej, która powinna zapewniać ciągłość działania instytucji. 

*kalkulacja kosztów to stan dzisiejszy instytucji. W ramach dotacji podmiotowej 

uwzględniającej podstawową działalność statutową na lata 2022-2026, przewidywane 

są następujące kategorie kosztów:  

 koszty osobowe - na poziomie 197.320 zł  

 koszty stałe - utrzymanie instytucji - na poziomie 44.633 zł 

 zakup księgozbioru - na poziomie 28.000 zł (dotacja powiatowa) 

 działania merytoryczne oraz zakup materiałów i wyposażenia na poziomie 

13.238 zł  

 pozostałe koszty – na poziomie około 5.000 PLN  

Na przychody M-GBP w Mordach składa się: dotacja podmiotowa, dotacja powiatowa 

oraz przychody własne:  

 dotacja podmiotowa – 275.000 zł w roku 2022 

 dotacja powiatowa na realizację zadań biblioteki powiatowej – 90.000 zł  
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 przychody własne – środki wypracowane przez M-GBP w Mordach – 1.000 zł 

(usługi ksero i wydruków, dochód z loterii fantowych) 

VI. PODSUMOWANIE 

Program zawiera podstawowe kierunki organizacji i funkcjonowania Biblioteki, 

należy jednak zauważyć, iż Biblioteka XXI wieku to miejsce specyficzne, ośrodek 

rozwijania i krzewienia kultury na wielu płaszczyznach. To nie tylko miejsce, w którym 

można wypożyczyć książki. Kontakt z biblioteką i z książką zapewnia rozwój 

zainteresowań czytelniczych, wzbogaca wiedzę, wychowanie, rozwija intelekt, jest 

źródłem rozrywki i zabawy, pozwala na trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne, 

zwiększa umiejętności korzystania ze źródeł informacji. Ważne jest, aby mieszkańcy 

chętnie i aktywnie uczestniczyli w życiu Biblioteki. Wyrażali opinie, zgłaszali swoje 

oczekiwania. Biblioteka powinna stanowić również atrakcyjne miejsce dla kreatywnego 

spędzenia wolnego czasu oraz zachęcać czytelników, aby korzystali z bogatej oferty nie 

tylko w celu zaspokojenia potrzeby obcowania z książką, ale też, aby mieli możliwość 

uczestnictwa w innych proponowanych przedsięwzięciach. Ma być miejscem, w którym 

można spotkać się z innymi miłośnikami literatury, sztuki, miejscem w którym można 

odpocząć, wyciszyć się, odnaleźć się w nadzwyczajnym świecie książki. 

 


