Załącznik do Zarządzenia nr …2….…..
z dnia 10 maja 2017 r.

Koncepcja zadania pn. „Przebudowa wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ustroniu”
Planuje się, że zadanie obejmować będzie przebudowę wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ustroniu, w następujący sposób:
1) parter i I piętro: przebudowa pomieszczeń bibliotecznych, przebicie stropu, rozbiórki
i budowa nowych ścian, wykonanie antresol (zgodnie z dołączonymi rzutami);
2) roboty wykończeniowe: malowanie, wykładziny ceramiczne, instalacje sanitarne, elektryczne,
teleinformatyczne, zakup wyposażenia.
Ponadto planuje się, że po zakończeniu zadania, Biblioteka będzie:
1) prowadziła zadania w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży, np.
 „Klub f@ntastyki”, gdzie najmłodsi będą mogli słuchać tradycyjnie czytanych
bajeczek/baśni. Zajęcia prowadzone będą w połączeniu z grami i zabawami.
 „Klub młodego bibliofil@”. Klubowicze będą mogli uczestniczyć w zajęciach z cyklu
CYFROmedia (np. redakcja i edycja tekstu, rozmowy o książkach z wykorzystaniem
m.in. filmowych zapowiedzi wydawnictw dla dzieci i młodzieży), itp.;
2) prowadziła zadania wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowane do
zróżnicowanych grup (dzieci, młodzieży, mieszkańców w wieku produkcyjnym, seniorów), np.
 w ramach nowych działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do poszczególnych
grup wiekowych (w zależności od seansu) w Bibliotece powstanie tzw. „Kino za
rogiem” – mini sala kinowa/multimedialna, w której regularnie będą odbywać się
kameralne seanse filmowych adaptacji książkowych, wraz z panelami dyskusyjnymi,
 warsztaty teatrzyku „Kamishbai”,
 zajęcia plastyczne dla dorosłych oraz dla dzieci,
 zajęcia językowe e-learning i/lub z lektorem, itp.;
3) brała udział w lokalnym partnerstwie publiczno-społecznym na rzecz czytelnictwa, między
innymi poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami, a także w lokalnym
partnerstwie z instytucjami publicznymi na rzecz czytelnictwa, między innymi poprzez
współpracę ze szkołami, np.
 współpraca z „MDK Prażakówka” w konkursie pięknego czytania,
 współpraca ze szkołami w zakresie konkursów/warsztatów czytelniczych,
 współpraca z przedszkolami w ramach organizacji konkursu „Moja ulubiona baśń”,
 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie odczytów zajęć/warsztatów,
itp;
4) realizowała działania służące podnoszeniu kompetencji informatycznych (cyfrowych) lokalnej
społeczności, przy jednoczesnym właściwym zaplanowaniu wyposażenia dla tak definiowanej
funkcji, np.
 dla seniorów planuje się utworzenie „CYFROstrefy@seniora”, w ramach której
organizowane będą zajęcia dla osób 50+ z zakresu podstaw obsługi komputera
i Internetu, działania z zakresu biblioteka on-line – szkolenia dot. korzystania z
systemu bibliotecznego „Mateusz”, itp;
5) uruchomi nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek (np. system
automatycznych zwrotów książek lub inne procesy wspierające serwis biblioteczny), np.
 system automatycznych zwrotów książek – wrzutnia na książki,
 Biblioteka uruchomi e-informację – usługę informacyjną z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (e-mail, sms) dotyczących m.in.
dostępnych nowości wydawniczych, wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, repertuaru
„Kina za rogiem”, itp;
6) spełniała kryteria Certyfikatu Biblioteka +.

