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1. Wizytówka biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej swoją działalność prowadzi od 14

stycznia  1949  roku.  Została  powołana  z  inicjatywy  Samorządu  Gminy  i  objęła  swym

zasięgiem mieszkańców całej  gminy.  Siedziba biblioteki  zmieniała się wielokrotnie,  aby

ulokować  się  ostatecznie  w  samym  centrum  miejscowości  Komarówka  Podlaska  w

budynku Gminnego Centrum Kultury. 

Biblioteka działa jako samodzielna jednostka. Posiada jeden punkt biblioteczny w Szkole

Podstawowej w Walinnie. Biblioteka działa jako jednoosobowa jednostka. Od 2011 roku

biblioteka  znajduje  się  w  obecnym lokalu,  zyskała  wówczas  estetyczne  i  nowoczesne

umeblowanie,  rozwinęła  dobrze wyposażony kącik  dla  dzieci,  kącik  komputerowy oraz

miejsce warsztatowo - czytelnicze. 

Biblioteka  jest  miejscem,  gdzie  oprócz  wypożyczenia,  można  ciekawie  spędzić  czas.

Dzieci  mogą rozwijać  swoje  zdolności  manualne,  a  dorośli  edukować się  lub  rozwijać

swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Organizowane są też spotkania z pisarzami,

imprezy, warsztaty, szkolenia, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy zarówno dla dzieci i

dorosłych. Ponadto biblioteka jest jedyną instytucją, gdzie można bezpłatnie skorzystać ze

sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz takich usług jak wydruk, xero czy

skan. 

Biblioteka  chętnie  współpracuje  ze  szkołami  znajdującymi  się  na  terenie  gminy,  z

przedszkolem,  Ochotniczą  Strażą  Pożarną,  organizacjami  pozarządowymi  działającymi

lokalnie. 
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2. Wizytówka społeczności.

Gmina  Komarówka  Podlaska  jest  jedną  ze  170  gmin  wiejskich  znajdujących  się  w

województwie  lubelskim.  Położona  jest  we  wschodniej  części  powiatu  radzyńskiego.

Graniczy ona tylko z jedną gminą powiatu - od zachodu z gminą Wohyń, od północy z

gminami Drelów i Łomazy (powiat bialski),  od wschodu z gminami Rossosz i  Wisznice

(powiat bialski) oraz od południa z gminą Milanów (powiat parczewski).

Mapa 1 Położenie gminy Komarówka Podlaska na tle województwa lubelskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org

Siedzibą gminy jest miejscowość Komarówka Podlaska, oddalona o 27 km od Radzynia

Podlaskiego - siedziby powiatu, 80 km od stolicy województwa lubelskiego oraz 160 km od

Warszawy. Najbliżej zlokalizowanymi portami lotniczym są: port Lublin-Świdnik - 84 km

oraz port Warszawa – Okęcie – 166 km. Komarówka Podlaska położona jest w odległości

45 km  od  polsko-białoruskiego  przejścia  w  Sławatyczach  oraz  62  km  w  Terespolu

(Barwinek – 337 km, Cieszyn – 467 km). 

Gmina  Komarówka  Podlaska  cechuje  się  dobrym  dostępem  do  dróg  tranzytowych  o

znaczeniu  regionalnym i  krajowym.  Przez  południową część  gminy  przebiega  odcinek

drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski – Wisznice. Do podstawowego układu dróg w gminie

należy również droga wojewódzka nr 813 Parczew – Międzyrzec Podlask.
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Gminę Komarówka Podlaska zamieszkuje 4 093 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią

kobiety, a 50,6% mężczyźni (źródło GUS, stan na dzień 31.12.2021). Gmina Komarówka

Podlaska  składa  się  z  13  wsi,  z  których  każda  stanowi  odrębne  sołectwo.  Brzeziny,

Brzozowy  Kąt,  Derewiczna,  Kolembrody,  Komarówka  Podlaska,  Przegaliny  Duże,

Przegaliny Małe, Walinna, Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna  i Żulinki. 

Gmina Komarówka Podlaska należy do gmin o dużym bogactwie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i czystym środowisku naturalnym. Głównym atutem mogącym przyciągnąć

w  okolice  Komarówki  Podlaskiej  jest  możliwość  obcowania  w  krajobrazie  praktycznie

nieskażonym, bardzo czystym ekologicznie. Znajduje się na obrzeżu Europejskiej  Sieci

Ekologicznej  (ECONET)-  spójnym  przestrzennie  i  funkcjonalnie  systemie

reprezentowanych  i  najlepiej  zachowanych  pod  względem  różnorodności  biologicznej

obszarów Europy. Gmina położona jest na skraju jednego z korytarzy ekologicznych o

randze krajowej pod nazwą „Dolina Krzny”.

Gmina  ma  typowo  rolniczy  charakter,  rolnictwo  jest  głównym  źródłem  utrzymania

mieszkańców.

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, dwie Szkoły Podstawowe oraz

Liceum Ogólnokształcące. 
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3. Misja.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia wiedzę i informację, w szczególności dbając
o  dorobek  kulturowy  regionu.  Kreuje  i  dąży  do  zaspokajania  potrzeb  kulturalnych,
edukacyjnych,  a  przede  wszystkim  czytelniczych,  dbając  o  współudział  lokalnej
społeczności, przyczyniając się do jej integracji.
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4. Analiza zasobów.

Mocne strony Słabe strony

➢ Lokalizacja  obiektu  (w  centrum
miejscowości)

➢ Lokal  przystosowany  dla  osób
niepełnosprawnych (brak barier)

➢ Godziny  otwarcia  (9.00  -  17.00)
(czynna  także  w  jedną  sobotę  w
miesiącu)

➢ Usługi (Internet, xero, scan, wydruk)
➢ Dobrze dobrany księgozbiór
➢ Zajęcia  dla  dorosłych  (Klub

Rękodzieła, Dyskusyjny klub Książki,
Wieczory z historią)

➢ Praca  animacyjna  z  dziećmi  (Klub
Małego  Lwa,  współpraca  z
Przedszkolem, Szkołą Podstawową)

➢ Bezpłatne zajęcia i imprezy
➢ Dobrze wyposażony kącik dla dzieci
➢ Współpraca z różnymi instytucjami
➢ Katalog komputerowy 
➢ Dobra  opinia  czytelników  na  temat

działalności biblioteki
➢ Kadra rozwijająca się, biorąca udział

w szkoleniach

➢ Słabo  rozwinięta  sieć  punktów  (1
punkt)

➢ Brak filii bibliotecznych

➢ Zbyt mała ilość pracowników

➢ Bak  miejsca  dla  starszych  dzieci  i
młodzieży

➢ Zbyt  mała  oferta  kierowana  do
młodzieży

Szanse Zagrożenia

➢ Pozyskiwanie  środków  z  zewnątrz,
udział w projektach

➢ System  Alma  (nowoczesny,
bezpłatny)

➢ Działalność  na  terenie  gminy
organizacji pozarządowych

➢ Dobra współpraca z władzami gminy
➢ Organizacja  różnorodnych  form

aktywności społecznej, edukacyjnej i
kulturalnej

➢ Rozwój technologii
➢

➢ Brak zainteresowania czytelnictwem
➢ Ogólnopolski  słaby  poziom

czytelnictwa
➢ Inne  preferencje  spędzania  czasu

wolnego  przez  użytkowników,
zwłaszcza młodzieży

➢ Niski  poziom  wykształcenia
mieszkańców

➢ Starzenie się społeczeństwa
➢ Słabe perspektywy znalezienia pracy

na terenie gminy
➢ Aktywna młodzież wyjeżdża 
➢ Odjazd  do  domu dzieci  i  młodzieży

po  zakończonych  lekcjach
bezpośrednio z parkingu szkolnego
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5. Kierunki rozwoju.

I. Poprawa usług bibliotecznych

Podążając  za  trendami  chcę  zwiększyć  ofertę  multimedialną  dla  użytkowników

biblioteki.  Poszerzę  ofertę  w  zakresie  e-usługi  (będzie  możliwość  zamówienia

książki z domu przez Internet) oraz uzupełnię zbiory elektroniczne, których oprócz

Academiki,   nie  było  w  bibliotece  do  tej  pory  (audiobooki,  dostęp  do  platformy

elektronicznej).  Chcę  poprawić  funkcjonalność  biblioteki  poprzez  wyminę

wyposażenia takich sprzętów jak drukarka, skaner (wniosek o dofinansowanie z

programu "Kraszewski.  Komputery dla bibliotek")  oraz sprzętu multimedialnego -

projektor z ekranem. 

II. Rozwój kompetencji ogólnych wśród dzieci.

Dużym  zainteresowanie  cieszą  się  zajęcia  w  dziecięcym  Dyskusyjnym  Klubie

Książki  oraz  inne  zajęcia  warsztatowe  a  także  zajęcia  dla  młodszych  dzieci  w

Klubie  Małego  Lwa.  Wychodząc  na  przeciw  ich  potrzebom,  chcę  poszerzyć  i

udoskonalić dotychczasową ofertę. Duża grupa dziecięcego DKK wymaga podziału

na  dwie  mniejsze  w  celu  lepszej  komunikacji.  Zamierzam  założyć  "Klub

Kreatywnych  Dzieci"  dla  zainteresowanych  zajęciami  warsztatowymi,  chcących

rozwijać swoje zdolności manualne.

III.  Rozwój kompetencji ogólnych wśród młodzieży i osób dorosłych

Według  socjologicznej  teorii  Raya  Oldenburga,  życie  człowieka  koncentruje  się

wokół trzech miejsc: domu, pracy i – trzeciego miejsca – neutralnej przestrzeni dla

spędzania czasu wolnego. „Trzecie miejsca” wzmacniają poczucie przynależności

do  otoczenia  oraz  więzi  społecznej.  Są  to  miejsca  znaczące  dla  środowiska

lokalnego.  W  naszej  gminie  takim  miejscem  może  stać  się  biblioteka,  jest  to

ogólnoświatowy  wciąż  rozwijający  się  trend.  Niezbędne  zatem  staje  się

kontynuowanie  działalności  funkcjonujących  klubów,  oraz  ich  rozwój  poprzez

pozyskanie nowych członków. 

Małe zainteresowanie wśród młodzieży biblioteką, skłania do podjęcia kroków, aby

ta grupa stała się jej aktywnych użytkownikiem. Duży potencjał, daje znajdujące się

na  terenie  gminy  Liceum  Ogólnokształcące.  Chcę  poszerzyć  ofertę  biblioteki  o

działania skierowane do tej grupy społecznej, poprzez konkursy, wystawy, szkolenia
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z zakresu posługiwania się katalogiem bibliotecznym czy cyfrową wypożyczalnią

(Academica).

6. Cele strategiczne. 

1.1.  Zwiększenie liczby czytelników i wypożyczeń

1.2.  Poszerzenie zbiorów bibliotecznych o zbory elektroniczne

1.3.  Poszerzenie usług bibliotecznych poprzez e-usługi

2.1.  Ułatwienie rozwoju edukacyjnego i artystycznego dzieci i dorosłych

2.2.  Zwiększenie kompetencji społecznych dzieci

2.3.  Zwiększenie zainteresowania biblioteką młodzieży

7. Plan operacyjny.

L.p. Nazwa zadania Opis zadania Termin
zadania

1. Rozbudowanie
oferty biblioteki

Poszerzenie oferty o zbiory specjalne (audiobooki,
ebooki dostęp do platformy cyfrowej np. Legimi). Z
budżetu własnego oraz dofinansowanie z Biblioteki
Narodowej  z  Narodowego  Programu  Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2023-
2026

2. Unowocześnienie
sprzętu
multimedialnego

Wymiana  takich  sprzętów  jak  drukarka,  skaner,
zakup  nowego  projektora  multimedialnego.
Wniosek  o  dofinansowanie  z  programu
"Kraszewski. Komputery dla bibliotek" ogłaszanego
przez Instytut Książki.

2024-
2026

3. Poszerzenie oferty
dla dzieci

Założenie  "Klubu  kreatywnych  dzieci",
rozwijającego  zdolności  manualne  oraz
integrującego społecznie dzieci. 

2022-
2026

4. Poszerzenie oferty
dla młodzieży

Zorganizowanie  ciekawych  konkursów,  wystaw
szkoleń skierowanych do młodzieży. Współpraca z
Liceum  Ogólnokształcącym  w  Komarówce
Podlaskiej. 

2022-
2026

Dokument został opracowany przez: Elżbietę Maksymiuk
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