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l:Jchvi alórlY' przez Radę Ministrów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa daje naszej
bibliotece możliwość przystąpienia do programu zdefiniowanego jako Priorytet 2
Infrastruktura bibliotek 2016-2020, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek
publicznych, dla których organem założycielskim jest gmina . Przystępując do programu
nasza biblioteka będzie mogła wykonać szereg zadań związanych z remontem,
modernizacją oraz wyposażeniem pomieszczeń biblioteki.
Planowane zadania związane z remontem i modernizacją pomieszczeń biblioteki obejmują:

-instalację schodołazu w celu ułatwienia dostępu do biblioteki , przede wszystkim osobom
niepełnosprawnym ,

- dostosowanie pomieszczeń biblioteki do obowiązujących przepisów dotyczących budynków
użyteczności publicznej

- adaptację pomieszczeń na salę audiowizualną i warsztatową dla młodzieży i dorosłych ,

wszystkich pasjonatów gier planszowych i zajęć artystycznych, w celu organ izowania
turniejów, warsztatów plastycznych oraz przeprowadzania szkoleń i zajęć edukacyjnych

-adaptację pomieszczeń dla dzieci (tzw. kącik malucha , miejsce do bezpiecznej zabawy , w
czasie korzystania z biblioteki opiekunów)

- utworzenia wygodnych kącików do czytania książek i czasopism
-montaż wrzutni książek , która umożliwi wszystkim użytkownikom zwrot wypożyczonych
zbiorów również po godzinach pracy bibliotek i,

Nowoczesne wyposażenie biblioteki w sprzęt do odsłuchu audiobooków i korzystania z e
zbiorów, zabawki i sprzęt do kącika malucha, a także słuchawki, kamery w czytelni
internetowej , wyposażenie (regały , stoły , itp.) pomieszczeń do szkoleń , zajęć edukacyjnych ,
gier planszowych i zajęć plastyczno-artystycznych , służyć będą wszystkim czytelnikom
biblioteki oraz mieszkańcom Gminy (dzieciom , młodzieży, dorosłym) , tym zainteresowanym
książką, czasopismem , grą planszową i tym, którzy są zwolennikami warsztatów
artystycznych i spotkań w gronie hobbystów. Uwzględniając w wyposażeniu biblioteki takie
elementy jak : zewnętrzna tabl ica informacyjna, system znaków informujących o bibliotece
rozmieszczony na terenie gminy, pragniemy zwiększyć popularność samej biblioteki oraz
dostępność do informacji o organ izowanych przez nas imprezach edukacyjno-kulturalnych
wśród mieszkańców Gminy. Popularyzację naszych zbiorów oraz wydarzeń kulturalnych
planujemy zwiększyć również poprzez wyposażenie biblioteki w nowoczesny system
ekspozycyjny (gabloty wystawowe, regały) .

W ramach konsultacji społecznych , uwzględniając potrzeby i oczekiwania mieszkańców

Świlczy, a także organizacji i instytucj i funkcjonujących w naszej Gminie, zwracamy się do
Państwa z prośbą o pisemne wyrażenie opinii dotyczącej planowanych przez Gminna
B i b li o tekę Publiczną w Świlczy zl s w Trzcianie działań związanych z tym projektem.
Równ ież cenne będą dla nas wszelkie uwagi , pomysły i oczekiwania związane z
dz i a ła l noś c i ą biblioteki na rzecz społeczności lokalnej, dołączone do opinii.
Pisma opiniujące prosimy kierować na adres biblioteki : Gminna Biblioteka Publiczna w



Świlczy z/s w Trzcianie 36-071 Trzciana 353 C lub wysłać w formie e-maila:
biblioteka.trzciana@onet.pl z dopiskiem Infrastruktura bibliotek.

Informacji w sprawie udziela: Dorota Madej tel .: 602306433
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