Sprawozdanie z konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta i gminy Krzywiń dotyczących
przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej w Jerce.
W związku z ubieganiem się przez BPMiG Krzywiń o dofinansowanie z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek
2016-2020 i spełniając wymogi regulaminu, w dniach od 22 do 30 września 2016
roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się w formie
pisemnych ankiet, które można było pobrać ze strony internetowej biblioteki lub w
placówkach bibliotecznych i złożyć je w tych placówkach.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 72 ankiety.
Uczestnicy konsultacji odpowiadali na 8 pytań.
Wyniki:
1. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan techniczny budynku, w którym mieści się
biblioteka w Jerce?
Dobrze - 1
Źle - 47
Bardzo źle – 24

1,4%

Dobrze

33,3%

Źle
65,3%

Bardzo źle

2. Czy widzi Pan/Pani potrzebę remontu biblioteki w Jerce?
Tak - 71
Nie – 1

1,4%

tak
nie
98,6%

3. Czy uważa Pan/Pani, że modernizacja biblioteki, nowoczesne wyposażenie,
ciekawa aranżacja wnętrza podniesie atrakcyjność usług bibliotecznych?
Tak - 70
Nie - 2

2,8%

tak
nie
97,2%

4. Czy uważa Pan/Pani, że w pomieszczeniach bibliotecznych powinna być
wygospodarowana przestrzeń dla najmłodszej grupy użytkowników,
wyposażona w odpowiednie dla wieku atrakcyjne sprzęty, umożliwiające
prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dzieci.
Tak - 69
Nie – 3

4,2%

tak
nie
95,8%

5. Jak wg Pana/Pani powinna być dodatkowa oferta dla użytkowników biblioteki
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Miejsce dostępu nowych technologii (komputer, Internet, multimedia) - 56
Miejsce edukacji i rozwoju zainteresowań - 52
Miejsce spotkań, animacji społecznych - 48
Ośrodek aktywności lokalnej - 41
Inne (jakie?)………- 0
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6. Wiek
6,9%

Do 25 lat - 13
26-45 lat - 26
46-65 lat - 28
Powyżej 65 lat - 5

18,1%

do 25 lat
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38,9%
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7. Jestem:
Osobą uczącą się -10
Osobą pracującą - 42
Osobą niepracującą - 20

13,9%

Os. ucząca się

27,8%
Os. pracująca
58,3%

Os.
niepracujaca

8. Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?
Kilka razy w tygodniu - 2
Raz w tygodniu - 20
Przynajmniej raz w miesiącu - 37
Kilka razy w miesiącu – 13

2,8%
18,0%
27,8%

51,4%

kilka razy w
tygodniu
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kilka razy w
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Wnioski:
Konsultacje przeprowadzone przez BPMiG Krzywiń spotkały się z życzliwością i
pozytywnym odzewem użytkowników biblioteki. Potwierdziły słuszność projektu
zakładającego podniesienie atrakcyjności biblioteki poprzez jej unowocześnienie i
stworzenie miejsca przyjaznego najmłodszym. Pokazują także, w jakich obszarach
działalności skupiają się oczekiwania użytkowników. Ankietowani chcą, aby
biblioteka spełniając swe podstawowe zadania, była także miejscem, gdzie można
skorzystać z nowych technologii, była miejscem spotkań , ośrodkiem lokalnych
wydarzeń, miejscem, gdzie można rozwijać swe zainteresowania i poszerzać wiedzę.
Poprawa warunków lokalowych może podnieść poziom zadowolenia czytelniczego i
pozyskać nowych użytkowników biblioteki.

