Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowopowstającej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wąsewo dofinansowania w wysokości do
75% kosztów zadania budowy nowopowstającej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wąsewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura
bibliotek 2016-2020, Wójt Gminy przeprowadza konsultacje społeczne mające na celu
zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie budowy biblioteki w gminie.
Realizacja zadania „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie” jest
planowana w miejscowości Wąsewo na działce 544 za budynkiem Urzędu Gminy Wąsewo.
Konsultacje będą prowadzone za pomocą ankiety w dniach od 29 stycznia do 10 lutego 2016 r.
Ankieta zostanie udostępniona:
1) w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, pok. 8;
2) na stronie internetowej www.wasewo.pl oraz bip.wasewo.eur.pl
Wypełnioną ankietę należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo, pok. 8 w godzinach
pracy, przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adres: biblioteka@wasewo.pl w wyżej
wyznaczonym terminie.
W załączeniu ankieta konsultacyjna - ANKIETA
Przeprowadzenie konsultacji jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosku w odpowiedzi
do konkursu ogłoszonego przez Instytut Książki - Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA
BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.
Celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych wchodzących w
skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach
priorytetu ogłoszono nabór na zadania związane z budową, rozbudową, remontem oraz
wyposażeniem budynku biblioteki.
Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
- dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się
potrzeb i standardów,
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych,
w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez
odpowiednie wyposażenie bibliotek,
- dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób
niepełnosprawnych,
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami
publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

