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1. Wprowadzenie 
  

 Strategia Rozwoju jest podstawowym narzędziem procesu zarządzania strategicznego  

w danej instytucji i obszarze. Strategia jest wieloletnim programem, który diagnozuje problemy, 

słabe i mocne strony, wskazuje cele i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju 

infrastruktury technicznej oraz oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na lata 2020 - 2030 to 

długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju i zawierający takie kierunki 

oraz priorytety działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. 

Podstawowym celem Strategii Rozwoju BPiCK w Trzciance jest określenie kierunku rozwoju 

instytucji. Wybór zadań i działań jakie należy podjąć aby Biblioteka stała się nowoczesnym, 

innowacyjnym i kreatywnym centrum kultury, odpowiadającym na potrzeby środowiska, 

wyzwania cywilizacyjne, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju czytelnictwa oraz 

zapewniającym dostęp do szeroko rozumianej informacji, otwartą na zmieniające się potrzeby 

czytelników i użytkowników w każdym przedziale wiekowym. 

Strategia Rozwoju pozwala na wypracowanie mechanizmów (organizacyjnych, prawnych oraz 

finansowych) pozwalających na podnoszenie jakości usług oferowanych przez instytucję, 

przystosowanych do współczesnych tendencji rozwoju bibliotekarstwa. Strategia Rozwoju 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na lata 2020 - 2030, wraz z wszystkimi 

celami i zadaniami w nim sformułowanymi jest spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Trzcianka 

na lata 2015 -2030. 

 

 

2.  Zasoby BPiCK w Trzciance 

BPiCK prowadzi działalność w obiektach: 

 Budynek przy ul. Sikorskiego 22 w Trzciance - Biblioteka Publiczna 

 Filie w Białej, Łomnicy, Niekursku, Nowej Wsi, Rychliku, Siedlisku 

 Centrum Integracji Społecznej na Placu Pocztowym 25 w Trzciance - 

Centrum Kultury, Podmioty Ekonomii Społecznej 

 
Stałe formy pracy: 

 Dyskusyjny Klub Książki, Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki 

 Klub Czytających Rodzin 

 Sztukamy – Klub nie tylko literacki 

 Mamoteka 
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 Czytamisie 

 Zespoły muzyczne 

 Zespół Pieśni „Malwy” 

 Orkiestra Dęta 

 Grupy fotograficzne 

 Zespół wokalny  

 Grupy taneczne: taniec towarzyski, współczesny, latino, 

 Grupy rękodzieła artystycznego „Szydełkowy Art-Kącik” 

 Zespół rysunkowo - malarski 

 Kreatywne Soboty 

 Akcja Lato, Zima 

 Konkursy, projekty, wystawy. 
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3. Potencjał BPiCK w Trzciance 

BPiCK w Trzciance stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, oświaty  

i gospodarki regionu. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną.  

 
 

MOCNE 
STRONY 

 
SŁABE 

STRONY 

 

 lokalizacja w centrum miasta, 

 doświadczona, wykształcona, rozwijająca 

się merytorycznie i zaangażowana w pracę 

kadra, 

 organizowanie lub 

współorganizowanie wydarzeń 

kulturalnych o znaczeniu 

ponadlokalnym i regionalnym, 

 wprowadzenie Punktu Informacji 

Turystycznej, 

 szeroki zakres działalności, 

 urozmaicona oferta wydarzeń 

kulturalnych oraz artystycznych, 

 sekcje zainteresowań (taniec, teatr, 

wokal, joga, rękodzielnictwo, 

fotografia, nauka gry na 

instrumentach, rysunek itp.) 

 otwartość na pojawiające się pomysły 

osób indywidualnych i grup, 

 pozytywny wizerunek BPiCK  

w środowisku lokalnym, 

 dobra współpraca z Urzędem 

Miejskim oraz innymi instytucjami  

i organizacjami, 

 współpraca z lokalną prasą, tv,  

 strona Internetowa, faceebook, 

 dogodne godziny otwarcia placówki, 

 COVID 19 – mimo panującej pandemii 

realizowany jest szereg inicjatyw dla 

mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 niewykorzystanie wszystkich 

możliwych form działalności, np. 

Letniej Czytelni, Czytelni dla 

Dorosłych, Działu Zbiorów 

Specjalnych znajdującego się na 

parterze budynku, w czytelni, który 

posiada w swoich zasobach 

urządzenia dla użytkowników  

z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją 

ruchową, 

 niewystarczające wykorzystanie 

potencjału filii bibliotecznych jako 

potencjalnych ośrodków kultury, 

 niewystarczająca liczba pracowników 

do realizacji zadań, szczególnie na 

terenach wiejskich, 

 częściowe niedostosowanie BPiCK 

(filie) do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 niska aktywność wolontariuszy, 

 niedostateczna promocja działań 

BPiCK, 

 brak klubu, kawiarni – miejsca 

spotkań różnych grup społecznych, 

 brak sprzętu multimedialnego  

i kulturobusa (nagłośnienie i sprzęt do 

projekcji filmów w plenerze, auto do 

działań kulturalnych w terenie), 

 brak środków na działania 

wspierające turystykę,  

 brak systemu wystawienniczego w CIS, 

 brak pomieszczeń magazynowych  

w CIS,  

 brak w strukturach placówki studia 

nagrań, 

 COVID 19 – zmniejszenie się ilości 

imprez adresowanych do przedszkoli, 

szkół, koncertów i spotkań dla 

mieszkańców. 
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SZANSE 
 

                      ZAGROŻENIA 

 

 integracja środowiska wokół BPiCK jako 

miejsca inspirującego, tworzącego nowe 

wartości, 

 współpraca z organizacjami 

pozarządowymi realizującymi projekty 

kulturalne, edukacyjne, artystyczne, 

turystyczne, społeczne, 

 współpraca z innymi podmiotami z terenu 

gminy, 

 współpraca z mediami i ich 

zainteresowanie działalnością BPiCK, 

 udział młodzieży jako wolontariuszy w 

działaniach kulturalnych – Młodzieżowa 

Rada Kultury, 

 powołanie Rady Kultury składającej się 

z lokalnych artystów, 

 wyjście do społeczności lokalnej  

z animacją kulturalną, 

 rozwój turystyki i promocja gminy 

poprzez reaktywowanie Punktu 

Informacji Turystycznej, współpraca  

z Urzędem Miejskim w Trzciance,  

 poszerzenie działalności o ofertę 

skierowaną dla mieszkańców w oparciu  

 o przeprowadzone badania potrzeb 

kulturalnych w gminie Trzcianka,  

 wzbogacenie oferty dla osób 

niepełnosprawnych, młodzieży  

i najstarszych, 

 pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację projektów dla „nowoczesnej” 

instytucji kultury, 

 dostosowanie warunków lokalowych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych w BPiCK, 

 powstanie klubu, kawiarni – miejsca spotkań 
różnych grup społecznych, 

 powstanie ośrodków kultury na obszarach 

wiejskich, 

 posiadanie w strukturach studia nagrań, 

systemu wystawienniczego,  

 udział w szkoleniach i rozwój indywidualny 

kadry, 

 rozwój rekreacji w regionie i dobra promocja 

gminy, 

 COVID 19 – rozwój nowoczesnych 

technologii prezentacji wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych. 

 

 

 

 zmniejszenie dotacji organizatora na 

podstawową działalność dla BPiCK,  

 brak środków budżetowych na 

realizację założonych celów, 

 likwidacja filii co przyczyni się 

do ograniczenia rozwoju kultury 

na obszarach wiejskich, 

 niekorzystne opinie radnych 

Rady Miejskiej, 

 roszczeniowość mieszkańców, 

 konkurencyjność kulturalna 

gminy,  

 COVID 19 – spadek ilości odbiorców  

i użytkowników oferty BPiCK, słaba 

aktywność oddolna mieszkańców, 

zanikanie więzi społecznych, słaby kontakt 

i wymiana informacji między BPiCK  

a mieszkańcami. 
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4.  Kierunki rozwoju BPiCK w Trzciance 

Sformułowanie misji i wizji Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 

Iłłakowiczówny w Trzciance to określenie jej tożsamości i ogólnych kierunków rozwoju, to 

filozofia działania przenikająca codzienne życie instytucji widoczna w strategii, strukturze i stylu 

zarządzania.  

Misją Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance jest dążenie do najwyższego, 

profesjonalnego poziomu świadczonych usług, zarówno w obszarze działalności kulturalnej, jak  

i edukacyjnej oraz społecznej.  

Stan ten można osiągnąć poprzez: 

 Rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeby kulturalnej mieszkańców gminy.

 Pełnienie funkcji ponadlokalnej instytucji dostarczającej wrażenia kulturalne, 

aktywizującej ruchy artystyczne i kreującej zdarzenia o charakterze edukacyjnym.

 Dbanie o rozwój placówki poprzez budowanie bogatej oferty programowej  

i proponowanie zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego, aby każdy, bez 

względu na wiek i zainteresowania, mógł znaleźć w  placówce interesujące dla siebie 

propozycje.

 Promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne  

i lokalne.

 Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki oraz atrakcji turystycznych Gminy Trzcianka.

 Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców kultury.

 Stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do 

angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym.

 Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług 

oraz otoczenie ich szczególną troską.

 Dbanie o rozwój pracowników BpiCK oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych 

warunków pracy dla nich.
 

 

Wizja to wyobrażenie i opis tego, czym instytucja ma być w przyszłości, jakie usługi ma 

świadczyć, na jakie potrzeby odpowiadać, jak ma się komunikować z mieszkańcami, z jakimi 

partnerami ma współpracować. 

BPiCK w Trzciance, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, powinna stale  

poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców  

i otoczenia. Musi też umieć wykazać sens swego istnienia pokazując, w jaki sposób przyczynia 

się do rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju całej gminy. Aby zrealizować te cele BPiCK  

w Trzciance powinna stać się: 
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 Przestrzenią dla każdego, kto pragnie spędzić ciekawie, ambitnie i aktywnie swój 

czas, nadto przestrzeń publiczną wypełniać swoimi różnorodnymi działaniami, 

odpowiadając na potrzeby kulturalne społeczności lokalnej całego regionu.

 Bogatą bazą pomysłów i działań, warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych  

i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz kuźnią talentów i rozwoju 

międzypokoleniowego.

 „Nowoczesnym” ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, 

szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

 Instytucją promującą środowisko lokalne i jego działania.

 Miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu.

 Miejscem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę  

z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego (otwartość na 

wszystkie grupy społeczne, wspieranie inicjatyw oddolnych), wzmacniając w ten 

sposób potencjał kulturalny, społeczny i ekonomiczny gminy.

 Miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość, wielostronną współpracę  

z partnerami, które pozwolą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego 

skutkom oraz umożliwi współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 Instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne 

technologie.

 Jednostką służącą rozwojowi gminy Trzcianka, gwarantującą poprawę warunków 

życia jej mieszkańców.

 

 
 

5.  Cele i kierunki działań BPiCK 
Niniejsza strategia rozwoju BPiCK w Trzciance została zaplanowana na lata  

2020-2030. Cele strategiczne i działania kluczowe zdeterminowane zostały określoną Misją, 

Wizją, celami głównymi w korelacji z kierunkami i celami określonymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Trzcianka na lata 2015-2030. 

Wybrane cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030:  

Cel strategiczny 1. Wysoki standard życia społeczności lokalnej. 

  Cel operacyjny 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

Cel operacyjny 1.4 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie Infrastruktury Społecznej, 

poprzez działanie: wsparcie dla procesów adaptacji pomieszczeń i budynków z terenu gminy 

na cele społeczne; szersze wykorzystanie gminnej bazy oświatowej, sportowej i kulturalnej dla 

działań aktywizujących społeczeństwo; zapewnienie szerokiego dostępu do dóbr kultury; 

Cel operacyjny 1.5 Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poprzez działanie: 

kształtowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej; wzmacnianie aktywności obywatelskiej 
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mieszkańców i wspieranie oddolnych inicjatyw społeczności lokalnej; współpraca  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami społecznymi w zakresie realizacji zadań 

publicznych; wspieranie i promowanie wolontariatu. 

 

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem rozwoju turystyki  

i kultury. 

 Cel operacyjny 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki i ochrona obiektów zabytkowych, poprzez 

działanie: organizowanie otwartych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych  

i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym; odpowiednie wyeksponowanie atrakcji 

turystycznych gminy w lokalnych i ponadlokalnych środkach masowego przekazu; aplikowanie 

o dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego (oraz jednostek im podległych, podmiotów 

wykonujących usługi publiczne, w których większość udziałów ma gmina, szkół oraz instytucji 

kultury) zewnętrzne finansowe środki pomocowe, wspomagające rozwój turystyki; wsparcie  

i organizacja imprez o charakterze kulturalnym; uczestnictwo w pozagminnych imprezach  

o charakterze kulturalnym; współpraca z miejscowymi artystami, rękodzielnikami i zespołami 

ludowymi; prowadzenie i wspieranie współpracy w zakresie turystyki i kultury z miastami 

partnerskimi i partnerami zagranicznymi. 

Cel operacyjny 2.4 Stworzenie nowoczesnego i aktywnego programu promocji gminy, poprzez 

działanie: promocja gminy w lokalnych i ponadlokalnych mediach; współpraca z sąsiednimi 

gminami w celu wspólnej promocji inwestycyjnej i turystycznej regionu; rozwijanie współpracy 

międzynarodowej, w szczególności z miastami partnerskimi; promocja gminy poprzez 

wspieranie i organizację ponadlokalnych imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych; 

wydawanie materiałów promocyjnych, folderów, map, przewodników. 

 

Cel strategiczny 4. Ochrona i zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego. 

 Cel operacyjny 4.4 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działanie: 

tworzenie programów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży (edukacja mieszkańców), 

edukacja społeczności lokalnej w zakresie nowych technologii ochrony środowiska i zagrożeń 

ekologicznych; prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce ekologicznej 

ochrony środowiska naturalnego (tj. Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Światowy 

Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata itp.); organizacja imprez, wystaw, konkursów 

aktywizujących społeczność lokalną w trosce o środowisko przyrodnicze; propagowanie 

ekologicznego stylu życia; 

 

 

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030 
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Kierunki działań: 
1.1.1. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie kultury w lokalnej społeczności 

1.1.2. Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców w tym grup nieformalnych 

1.1.3. Prowadzenie form podnoszenia kompetencji w zakresie nowoczesnych 

technologii 

  

Kierunki działań: 
1.2.1. Podejmowanie inicjatyw proekologicznych 
1.2.2. Wspieranie działań prozdrowotnych i aktywizujących społeczeństwo 

 
 

Kierunki działań: 
1.3.1. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

na terenie Gminy Trzcianka 
1.3.2. Budowanie partnerstw służących realizacji celów statutowych, pozyskanie 

ambasadorów projektów 
1.3.3. Wolontariat jako grupa edukatorów kultury 
1.3.4. Młodzieżowa Rada Kultury, Rada Kultury – Lokalni Artyści  
1.3.5. Współpraca z uczelniami wyższymi 

 
 

 
Kierunki działań: 

1.4.1. Promowanie działalności kulturalnej, artystycznej placówki, zespołów i artystów 
1.4.2. Promowanie  walorów  turystycznych  gminy  we  współpracy  z instytucjami 

branżowymi 

1.4.3. Prowadzenie strony internetowej, wydawanie publikacji i opracowań 

popularyzujących gminę 

 

 

 

 

 

 

Promocja gminy, jego kultury i tradycji 

CEL STRATEGICZNY 4 

Inicjowanie włączenia społecznego mieszkańców gminy 

CEL STRATEGICZNY 1 

Wzbogacenie form działalności kulturalnej 

CEL STRATEGICZNY 2 

Wzmocnienie roli BPiCK w środowisku lokalnym 

CEL GŁÓWNY 1 

Partnerstwa i współpraca z instytucjami działającymi na terenie gminy 

CEL STRATEGICZNY 3 
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Cel główny 2 

 

 

 
Kierunki działań: 

2.1.1. Rozwój działalności bibliotecznej i promocji czytelnictwa poprzez stałe 

wzbogacanie bazy materiałowej  

2.1.2. Prowadzenie akcji, warsztatów, zajęć i spotkań bibliotecznych, czytelniczych, 

literackich dla różnych grup wiekowych 

2.1.3. Współpraca z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania 

czytelnictwa 

2.1.4. Przygotowanie projektu letniej czytelni jako formy „Ekologicznego Parku Książki” 

2.1.5. Realizacja zadań związanych z Punktem Informacji Turystycznej 

 

 
Kierunki działań: 

2.2.1. Zakup i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

2.2.2. Dokonywanie świadomego wyboru przy zakupie nowości wydawniczych  

i dbałość o ich standard 

2.2.3. Dbanie o stan księgozbioru poprzez systematycznie przeprowadzoną selekcję  

i renowację księgozbioru 

 

 

 
Kierunki działań: 

2.3.1. Rozbudowanie w perspektywie sieci bibliotecznej poprzez utworzenie punktów 

bibliotecznych 

2.3.2. Wzmacnianie roli filii bibliotecznych jako ośrodków kultury na obszarach 

wiejskich 

 

 

Cel główny 3   

 
 

Rozwój działalności bibliotecznej i promocji czytelnictwa BPiCK w Trzciance 

CEL STRATEGICZNY 1 

Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów 

CEL STRATEGICZNY 2 

Rozwijanie sieci bibliotecznej 

CEL STRATEGICZNY 3 

Upowszechnianie kultury 
i wzrost uczestnictwa mieszkańców Gminy Trzcianka w kulturze 

CEL GŁÓWNY 3 

Promowanie czytelnictwa  

CEL GŁÓWNY 2 
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Kierunki działań: 
3.1.1.  Przygotowanie kalendarza imprez kulturalno-edukacyjnych we współpracy  

z miejscowymi instytucjami kultury, UM, placówkami oświaty i stowarzyszeniami 
3.1.2.  Organizowanie koncertów, spotkań, wydarzeń, wystaw, konkursów, 

przedstawień teatralnych, 
3.1.3. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalno-edukacyjnych, plenerowych  

i rekreacyjnych  
 

 

Kierunki działań: 
3.2.1. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych 
3.2.2. Upowszechnianie wiedzy o kulturze 
3.2.3. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci   

i młodzieży 

Kierunki działań: 
3.3.1. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką 
3.3.2. Tworzenie warunków do rozwoju rękodzieła artystycznego 
3.3.3. Stworzenie miejsca spotkań różnych grup społecznych 

 
 

 
 

Cel główny 4  

 

 

Kierunki działań: 
4.1.1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

4.1.2. Pozyskiwanie środków finansowych z dochodów własnych oraz innych źródeł  

np. sponsorów.

Aktywizacja i edukacja kulturalna lokalnej społeczności 

CEL STRATEGICZNY 2 

Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania 

CEL STRATEGICZNY 1 

    Dodatkowe źródła finansowania BPiCK 

CEL GŁÓWNY 4 

              Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych 

CEL STRATEGICZNY 1 

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego  

w różnych dziedzinach aktywności 

CEL STRATEGICZNY 3 
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6. Zarządzanie realizacją Strategii 
 
W celu zapewnienia prawidłowej i właściwej realizacji Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej  

i Centrum Kultury w Trzciance na lata 2020 - 2030 konieczne jest opracowanie zintegrowanego 

systemu jej wdrażania i ewaluacji. System zarządzania realizacją procesów rozwojowych BPiCK 

powinien umożliwiać efektywne współdziałanie różnych podmiotów, jak również zapewniać 

spójność i wzajemne uzupełnianie się procedur. 

 

6.1. Zmiany prawne i organizacyjne w BPiCK 

Zadania i kierunki rozwojowe przewidywane w Strategii Rozwoju BPiCK w Trzciance są zgodne 

i spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030. 

 

6.2. Monitoring realizacji Strategii 

Wdrażanie opracowanej Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance 

będzie polegać na jej monitorowaniu, ocenie i upowszechnianiu. Nadzór nad całością 

realizowanych projektów sprawuje Dyrektor BPiCK w Trzciance. 

 

6.3. Ewaluacja Strategii 

Planuje się sporządzenie dokumentacji będącej potwierdzeniem realizacji zadań oraz przyjętych 

kierunków rozwoju. Wdrożenia Strategii przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance oraz jej filii w szczególności poprzez: 

 wzrost znaczenia książki w procesie wychowania i edukacji, 

 wzrost wykorzystania zasobów bibliotecznych, 

 wprowadzenie do Biblioteki kreatywnych oraz innowacyjnych rozwiązań i wyposażenia, 

 zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury na obszarach wiejskich, 

 zwiększenie atrakcyjności BPiCK jako centrum kultury i edukacji, 

 wypracowanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy kulturą a edukacją w procesie 

kształtowania społeczeństwa wiedzy, nauki i tradycji. 

 

 

 

 

p.o. Dominika Wiśniewska 


