
 

Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej  

RODN „WOM” w Częstochowie  

lata 2010–2014 
Misja:  
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jako wyspecjali-

zowane centrum informacji pedagogicznej nawiązuje swoją działalnością do długoletniej tradycji instytucji wspierającej 

kształcących się i dokształcających nauczycieli. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez 

zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej. Promujemy nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej,  

prowadzimy działalność dydaktyczną na rzecz nauczycieli. Dbamy o aktualizację bogatych zbiorów bibliotecznych, zapew-

niamy dostęp do elektronicznych źródeł informacji z zachowaniem elementów biblioteki tradycyjnej.  

 

Wizja: 

 Nasza biblioteka jest nowoczesnym centrum informacji pedagogicznej.  
 Żywo reagujemy na przemiany w oświacie województwa i kraju. Systematycznie pozyskujemy i upowszechniamy  

informacje na temat zmian programowych, organizacyjnych i prawnych w systemie oświaty. 
  Naszą ofertę na bieżąco dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań użytkowników. 
 Systematycznie współpracujemy z nauczycielami. 
 Wdrażamy nowoczesne formy komunikacji z czytelnikami.  
 Tworzymy i wykorzystujemy nowoczesne źródła informacji. 
 Kadra pedagogiczna naszej placówki jest kompetentna i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 
 Posiadamy dobrze funkcjonujący system przepływu informacji oraz promocji świadczonych usług informacyjnych. 
 Jesteśmy znaną i cenioną w środowisku placówką oświatową. 
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I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PLACÓWKI 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014  
 

 Opracowanie i wdrożenie we-
wnętrznej procedury: 
 diagnozy potrzeb informa-

cyjno-bibliograficznych 
użytkowników biblioteki, 
w szczególności potrzeb 
nauczycieli związanych 
z wdrażaniem nowej pod-
stawy programowej; 

 analizy atrakcyjności oferty 
informacyjno-bibliogra-
ficznej i edukacyjnej; 

 analizy działań wspierają-
cych osoby korzystające 
z oferty biblioteki. 

 Powołanie zespołu koordynują-
cego prace diagnostyczno- 
-analityczne. 
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  Przeprowadzenie wśród nau-
czycieli badań diagnostycznych 
w zakresie potrzeb informa-
cyjno- bibliograficznych i edu-
kacyjnych. 

 Opracowywanie i wdrażanie 
nowych rozwiązań poszerzają-
cych możliwości gromadzenia, 
opracowania i upowszechnia-
nia informacji pedagogicznej.  

 

    

   Rozszerzenie procedury dia-
gnostycznej poprzez opraco-
wywanie i wdrażanie najno-
wocześniejszych form komuni-
kacji między biblioteką a nau-
czycielami i innymi użytkowni-
kami. 

   

    Opracowanie i przeprowadze-
nie badań ewaluacyjnych doty-
czących stopnia rozpoznawa-
nia potrzeb informacyjno-
bibliograficznych, w szczegól-
ności potrzeb nauczycieli.  

  

     Opracowanie i przeprowadze-
nie badań ewaluacyjnych doty-
czących działań  prowadzonych 
na rzecz zmieniających się po-
trzeb informacyjnych i  eduka-
cyjnych nauczycieli i innych 
użytkowników biblioteki.  
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II. PROCESY ZACHODZĄCE W PLACÓWCE 
2010 2011 2012 2013 2014  

 Zespołowe opracowywanie 
planu pracy na dany rok 
z uwzględnieniem wniosków 
z monitoringu procesów za-
chodzących w placówce. 

 Systematyczna rozbudowa 
elektronicznej bazy zbiorów 
gromadzonych w bibliotece.  

  Rozbudowa świadczonych 
usług bibliotecznych dostęp-
nych przez witrynę interneto-
wą biblioteki. 

     

  Komputeryzacja procesów 
bibliotecznych. Integracja 
wszystkich zasobów biblioteki 
dostępnych w formie elektro-
nicznej.  

 Elektroniczny monitoring reali-
zacji zadań biblioteki. 

 Prowadzenie e-learningowych 
szkoleń bibliotecznych. 

 

    

   Organizacja nowych form ko-
munikacji z nauczycielami i in-
nymi użytkownikami biblioteki 
(np. fora internetowe, chat). 

 

   

    Tworzenie wspólnych źródeł 
informacji z innymi bibliote-
kami w regionie i kraju. 

 

  

 



 5 

     Inspirowanie nowych roz-
wiązań w zakresie tworzenia 
i wykorzystywania nowocze-
snych źródeł informacji pe-
dagogicznej. 
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III. FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. 
2010 2011 2012 2013 2014  

 Analiza dotychczasowej 
współpracy z instytucjami i or-
ganizacjami działającymi 
w środowisku. 
 

 Diagnoza potrzeb środowiska 
wobec biblioteki. 
 

 Kontynuacja dotychczasowej 
współpracy i nawiązanie no-
wych kontaktów. 
 

 Promocja  zbiorów i usług 
świadczonych przez bibliotekę, 
z podkreśleniem znaczenia 
działań biblioteki dla edukacji. 
 

 Rozszerzenie zakresu współ-
pracy z bibliotekarzami biblio-
tek szkolnych. Zaplanowanie 
i organizacja wsparcia meto-
dycznego i merytorycznego 
wynikającego ze zdiagnozo-
wanych potrzeb środowiska 
bibliotekarzy szkolnych w re-
gionie. 
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  Pogłębianie zakresu współpra-
cy z instytucjami i organiza-
cjami na rzecz rozwoju wła-
snego i lokalnego. Rozwój dzia-
łań adekwatnie do potrzeb 
oraz możliwości środowiska. 

 Rozwój działań ukierunkowa-
nych na wsparcie bibliotekarzy 
szkolnych w zakresie nowych 
metod zarządzania biblioteką. 

 Realizacja kolejnych działań 
związanych z  promocją zbio-
rów i usług świadczonych 
przez bibliotekę. Upowszech-
nianie osiągnięć biblioteki po-
przez różnorodne źródła prze-
kazu informacji. 

    

   Systematyczna analiza 
i modyfikacja działań podej-
mowanych przez bibliotekę 
w ramach promocji zbiorów 
i świadczonych usług.  

   

    Współpraca z bibliotekami 
w regionie i w kraju w zakresie 
utworzenia wspólnych źródeł 
informacji. 

  

     Kontynuacja i rozszerzenie 
działań zmierzających do 
utrzymania pozytywnego wize-
runku biblioteki w środowisku.  
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IV. ZARZADZĄNIE PLACÓWKĄ 
2010 2011 2012 2013 2014  

 Planowanie własnego rozwoju 
zawodowego zgodnie 
z kierunkami  rozwoju biblio-
teki,  strategią rozwoju woje-
wództwa oraz priorytetami 
MEN i KO. 

 Delegowanie zadań: współpra-
ca nauczycieli bibliotekarzy 
w ramach  tworzonych na bie-
żąco stałych i doraźnych ze-
społów problemowo- zada-
niowych. 

 Pozyskiwanie i upowszechnia-
nie informacji na temat zmian 
programowych, organizacyj-
nych i prawnych w systemie 
oświaty/współpraca z nauczy-
cielami konsultantami. 

 Weryfikacja systemu zarzą-
dzania placówką / tworzenie 
i usprawnianie metod i narzę-
dzi dotyczących nadzoru we-
wnętrznego. 

     

  Unowocześnienie bazy 
i warsztatu informacyjnego bi-
blioteki.  

 Usprawnienie struktury orga-
nizacyjnej poprzez wykorzy-
stanie technik informatyczno- 
-komunikacyjnych. 
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   Usprawnienie przepływu in-
formacji wewnątrz placówki 
z wykorzystaniem technik in-
formacyjno-komunikacyjnych. 

   

    Przygotowanie narzędzi do 
ewaluacji wewnętrznej  biblio-
teki oraz wykorzystanie ich 
w praktyce. 

 Wymiana doświadczeń 
w zakresie zarządzania 
i organizacji bibliotek w Polsce 
i za granicą. 

  

     Analiza skuteczności podej-
mowanych działań statuto-
wych i wykorzystanie wyników 
badań efektów działalności  
biblioteki  do podnoszenia ja-
kości pracy. 

 Ewaluacja wewnętrzna zarzą-
dzania i sprawności organiza-
cyjnej biblioteki. 

 

 


