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1. O AUTORZE
Dariusz Rybacki (ur. 20 marca 1989 r. w Wejherowie) – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (filologia
polska) i Uniwersytetu Warszawskiego (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), pracownik Działu
Edukacji i Promocji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (2011-2013) i Działu Promocji Gdyńskiego
Centrum Sportu (2013-2015). W latach 2015-2021 kierownik Działu Marketingu i Promocji Literatury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
W MBP Gdynia odpowiedzialny za strategię komunikacyjną, rebranding jednostki (zmiana identyfikacji
wizualnej), organizację lub współorganizację kilkuset wydarzeń promujących czytelnictwo: m.in.,
letniej czytelni na miejskiej plaży, branżowej konferencji dla pracowników bibliotek KierunekWizerunek, gdyńskiej edycji Afery Kryminalnej, wydarzeń w ramach Miasta Słowa (Nagroda Literacka
Gdynia), a także licznych spotkań autorskich, spektakli teatralnych gier miejskich, debat i warsztatów.
Odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania miękkie podejmowane przez
Bibliotekę Gdynia.
Członek zespołów organizacyjnych ds. inwestycji bibliotecznych (budowa Biblioteki z Pasją, Biblioteki
Śródmieście, Biblioteki Wiedzy), w których zajmował się tworzeniem koncepcji funkcjonowania
i badaniami potrzeb odbiorców. Aktywny uczestnik konferencji, wizyt studyjnych, praktyk. Opiekun
wolontariuszy przydzielanych do Działu Marketingu i Promocji Literatury m.in. z Białorusi, Armenii,
Hiszpanii czy Rumunii. Rzecznik prasowy Biblioteki Gdynia.
Od 2015 roku aktywny współpracownik Urzędu Miasta Rumi specjalizujący się w zagadnieniach
związanych z promocją dziedzictwa historycznego miasta. Pomysłodawca i producent seriali
dokumentalnych “Śladami dawnej Rumi” (2019) i “Świadkowie historii” (2020). Autor scenariuszy lekcji
szkolnych dot. historii miasta, przewodnik po mieście, współautor wystaw zewnętrznych „Uzdrowisko
Zagórze” i „Skrzydła nad Rumią” prezentujących nieznane epizody z dziejów Rumi. Autor książki
„Śladami dawnej Rumi” (wydanie w 2022 roku), a także kilkudziesięciu artykułów o historii miasta
w lokalnej prasie. Pomysłodawca i twórca Wirtualnego Muzeum Rumi (www.historia.rumia.pl),
opiekun miejskich zabytków ruchomych, współpracownik kilkudziesięciu placówek muzealnych
w Polsce.
Ponadto twórca filmów krajoznawczych i historycznych publikowanych na autorskim kanale YouTube
śledzonym przez 30 tys. subskrybentów. W latach 2016-17 współautor bloga Surge Polonia. Od 2020
r. społeczny pełnomocnik burmistrza Rumi ds. historii miasta.
Prywatnie miłośnik motoryzacji (zabytkowej i współczesnej), aktywnego wypoczynku, organizator
turystyki PTTK.
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2. WSTĘP
WYZWANIA ROZWOJOWE
2.1 EWOLUCJA
W ostatnich latach w województwie pomorskim podjęto liczne działania mające na celu modernizację
bibliotek gminnych w samorządach różnej wielkości.
Nowoczesne placówki biblioteczne powstały m.in. w Straszynie (Mediateka Wiejska w Straszynie),
Kartuzach (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach) czy Trójmieście (Biblioteka z Pasją,
Biblioteka Śródmieście, Sopoteka i inne).
Rozwój infrastruktury w połączeniu ze zmianami organizacyjnymi i dostosowywaniem działalności do
współczesnych potrzeb społecznych każdorazowo wpływał na wzrost zainteresowania ofertą danej
placówki oraz zwiększenie prestiżu gminy - jako miejsca dbającego o społeczne i kulturalne potrzeby
mieszkańców.
Rewolucja w myśleniu o funkcjonowaniu bibliotek w naszym regionie rozpoczęła się od Biblioteki
Manhattan (filia WiMBP w Gdańsku, otwarcie w 2012 roku) oraz Stacji Kultura (biblioteka główna
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, otwarcie w 2014 roku). Od tego czasu Stacja Kultura
wypracowała silną markę zarówno wśród mieszkańców, czytelników, jak i wśród osób
zainteresowanych życiem kulturalnym.
Tym samym kluczowym zadaniem rozwojowym w najbliższych latach powinno być utrzymanie silnej
marki Stacji Kultura, a także dalsza praca nad budową wizerunku zarówno instytucji, jak i miasta, jako
przestrzeni wyjątkowo atrakcyjnych kulturalnie – np. poprzez dalsze inwestycje w obrębie pozostałych
filii bibliotecznych.

2.2 MISJA I CELE WYSOKOPOZIOMOWE

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”.
W myśl tego powiedzenia opis strategii funkcjonowania należy zacząć od sformułowania jasnej misji,
którą realizować powinna Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi. Jej sprecyzowanie ułatwia określenie
zadań oraz kierunków rozwoju placówki. W opinii autora niniejszego opracowania misją MBP powinno
być:
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„Tworzenie otwartej, nowoczesnej i dostępnej placówki kulturalnej
spełniającej różnorodne potrzeby mieszkańców w zakresie
uczestnictwa w kulturze i szeroko pojętego samorozwoju”.
Cele wysokopoziomowe:
✓

Biblioteka jako miejsce kreacji kultury literackiej, w którym można zaspokoić wszelkie potrzeby
związane z obcowaniem z literaturą - zarówno w kontekście lektury książek, jak i uczestnictwa
w życiu literackim.

✓

Biblioteka jako sieć nowoczesnych, schludnych, jasnych i przyjaznych przestrzeni wspomagających
obcowanie z kulturą.

✓

Biblioteka jako „trzecie miejsce”, w którym spędza się czas wolny, realizuje pasje
i zainteresowania.

✓

Biblioteka jako punkt dystrybucji wysokiej jakości informacji („hub” informacyjny), w którym
nabywa się rzetelną, opartą na naukowym fundamencie wiedzę.

✓

Biblioteka jako miejsce dla dzieci i młodzieży, w którym mogą realizować swoje pomysły przy
wsparciu animatorów kultury.

✓

Biblioteka jako miejsce dla grup wykluczonych: seniorów, niepełnosprawnych, obcokrajowców,
którzy dzięki placówkom bibliotecznym mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym swojego miasta.

✓

Biblioteka jako instytucja kulturalna wyznaczająca trendy w zakresie budowania oferty,
przeprowadzania inwestycji infrastrukturalnych czy komunikowania się ze swoimi odbiorcami.

✓

Biblioteka jako miejsce pracy pasjonatów, w którym członkowie zespołu wykonując swoje zadania,
realizują jednocześnie własne pasje i zaspokajają potrzebę samorozwoju.

Działania na rzecz realizacji wyżej wymienionych pozwolą na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych
w Rumi usług bibliotecznych i dalszy wzrost czytelnictwa.

3. ORGANIZACJA PLACÓWKI
BIBLIOTEKA OD WEWNĄTRZ
3.1 ZADANIA

Wstępna analiza stanu organizacyjnego, w jakim obecnie znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna
w Rumi wskazuje na szereg zagadnień, które powinny usprawnić funkcjonowanie całej instytucji.
Należą do nich:
✓ Praca nad schematem organizacyjnym instytucji (obecny obowiązuje od 2016 roku) – jego
modyfikacja w taki sposób, aby uwzględniała jasny podział na pracowników biblioteki
(bibliotekarzy) oraz pracowników administracyjnych (administracja, promocja, informatyk,
księgowa) wraz z jasnym ustaleniem charakteru pracy i jej zakresu.
✓ Praca nad statutem biblioteki w taki sposób, aby w szerszy sposób traktowała zadania instytucji
kultury, jaką jest biblioteka.
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✓ Częściowa automatyzacja procesu wypożyczania w celu przekierowania charakteru pracy
bibliotekarza w stronę animatora kultury, opiekuna zbiorów.
✓ Wdrożenie systemu szkoleń zespołowych i indywidualnych, wymian międzybibliotecznych
i spotkań integracyjnych w celu wzmocnienia potencjału zespołu, poprawę komunikacji między
jego członkami.
✓ Wprowadzenie systemu konsultacji zespołowych, włączenie do procesu decyzyjnego
wszystkich pracowników.
✓ Stworzenie optymalnego systemu zmianowego uwzględniającego potrzeby pracowników
biblioteki i czytelników.
✓ Dążenie do stabilnego, zaplanowanego wzrostu płac dla pracowników kultury.
✓ Usprawnienie administracji obiektów, szczególnie pod kątem usług ochroniarskich, sprzątania,
zachowania zasad BHP.
Powyższe zmiany mają szanse zwiększyć zainteresowanie pracą w lokalnym sektorze kultury, wzmocnić
potencjał zespołu, usprawnić funkcjonowanie filii bibliotecznych pod kątem administracyjnym,
3.2 STRATEGIA BUDŻETOWA
Podstawowym źródłem finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi jest dotacja samorządowa
– w ostatnich latach obniżona w związku z pandemią koronawirusa. W celu zachowania
dotychczasowej dynamiki rozwoju instytucji konieczne jest stopniowe przywracanie pierwotnej dotacji
z uwzględnieniem inflacji i wzrostu kosztów bieżących. Wzmocnienie potencjału budżetowego możliwe
jest również poprzez restrukturyzację dotychczasowych wydatków (szczególnie w sektorze
administracyjnym) w taki sposób, aby wygenerować ew. nadwyżki budżetowe i przeznaczyć je na
działalność statutową.
Równolegle należy utrzymać dotychczasowy system pozyskiwania funduszy zewnętrznych z projektów
przeznaczonych dla placówek bibliotecznych (m.in. programy Partnerstwo dla książki, Infrastruktura
bibliotek, programy BN), a także rozważyć rozszerzenie zakresu aplikacji o spółki państwowe
i podmioty prywatne (mBank, Orlen, PKO, Kulczyk Foundation, PGNiG, Lotto, Citi, Santander).
Należy też rozważyć alternatywne możliwości w kontekście działalności komercyjnej placówki:
wynajem
powierzchni,
indywidualnych
pomieszczeń
pracy,
sprzedaż
gadżetów
i publikacji własnych, uruchomienie akcji crowdfundingowych. Pozyskane w ten sposób środki
pozwoliłby na realizację większej liczby działań o charakterze miękkim (promocja, szkolenia, integracja,
zakup nowości wydawniczych i inne).
3.3 ZESPÓŁ
Kluczowym zadaniem w kontekście wzmacniania potencjału zespołu są: wprowadzenie zasady
transparentności, włączanie pracowników w proces decyzyjny i prace projektowe, stworzenie
przestrzeni do samorozwoju, usprawnienia administracyjne i organizacyjne.
Zespół musi nieustannie poszerzać swój wachlarz umiejętności. Pracownikom należałoby zapewnić
warunki do poszerzania wiedzy i rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach
i konferencjach, wizyty studyjne, uczestnictwo w szkoleniach, dostęp do publikacji branżowych.
Pracownicy biblioteki powinni mieć możliwość wzięcia udziału w wyjazdach integracyjnych, podczas
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których zaplanowane byłyby wizyty w polskich bibliotekach, spotkania z ich pracownikami,
zapoznawanie się i zainspirowanie stosowanymi rozwiązaniami.

4. PROMOCJA PLACÓWKI
BIBLIOTEKA OD ZEWNĄTRZ
KOMUNIKACJA I PUBLIC RELATIONS

Dużym wyzwaniem dla bibliotek w XXI wieku jest komunikacja promocyjna i działania z zakresu public
relations. Ich celem jest zainteresowanie, zaangażowanie, przybliżenie działalności bibliotecznej
potencjalnym odbiorcom.
Strategie promocyjne powinny być prowadzone w oparciu o długofalową koncepcję, poprzedzone
badaniami dotyczącymi odbiorców (w tym liderów opinii), wykorzystującymi zarówno narzędzia
internetowe, jak i media czy niestandardowe formy promocji „w terenie”.
Dotychczasowe działania promocyjne podejmowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rumi prezentowały wysoki poziom, charakteryzowały się pomysłowością, wykorzystywały
różnorodne formy przekazu. Taki stan rzeczy należy utrzymać poprzez dalsze wspieranie zespołu
promocyjnego.
Równolegle należy podjąć działania mające na celu poprawienie wizualnego aspektu obecności
biblioteki w sieci i przestrzeni publicznej: przebudować stronę internetową, ujednolicić identyfikację
wizualną (obecnie funkcjonują dwie: biblioteczna i Stacji Kultura), stworzyć i wdrażać ustaloną strategię
komunikacyjną z jasno określonymi celami, zachęcić do działań promocyjnych także bibliotekarzy, np.
poprzez wydzielenie budżetów promocyjnych do dyspozycji kierowników poszczególnych filii.
INTEGRACJA Z BIBLIOTEKAMI Z INNYCH MIAST POLSKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi powinna wzmocnić swój przekaz promocyjny w ogólnopolskim
środowisku bibliotekarskim poprzez aktywniejszy udział pracowników w branżowych konferencjach
(Fenomenalna biblioteka, Marketing w kulturze, Kierunek-Wizerunek) i spotkaniach, włączenie się w
projekty międzybiblioteczne (koordynowane przez Labib, SBP, FRSI), wspólne pozyskiwanie środków,
wymiany pracowników (Praktyka dla praktyka). Głos pracowników MBP w Rumi powinien być słyszalny
w branżowych portalach i czasopismach (np. Lustro Biblioteki, Biblioteka Publiczna), a także w grupach
dyskusyjnych w mediach społecznościowych.
W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na podjęcie współpracy z bibliotekami
trójmiejskimi (Biblioteka Gdynia, Sopoteka, WiMBP w Gdańsku) i pozostałymi pomorskimi (biblioteki
w Straszynie, Kartuzach, Redzie, Wejherowie i innymi).
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5. INWESTYCJE
RUMIA – MIASTO KSIĄŻKI, MIASTO KULTURY
FILIE BIBLIOTECZNE

Stacja Kultura to jedna z najmocniejszych marek bibliotecznych w Polsce, jednak Miejska Biblioteka
Publiczna w Rumi to także trzy filie biblioteczne zlokalizowane w różnych punktach miasta: przy
ul. Górniczej, przy ul. Pomorskiej i przy ul. Kościelnej. Każda z nich ma swoją specyfikę, wiernych
czytelników, odrębne wyzwania i potrzeby.

✓ Biblioteka Janowo, filia nr 1 (ul. Pomorska):
Modernizacja filii bibliotecznej w Janowie powinno być jednym z priorytetowych zadań Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi. Janowo to największa i wciąż dynamicznie rozwijająca się dzielnica
mieszkaniowa Rumi, jednocześnie pozostająca w dość dużej odległości do Stacji Kultura.
Lokal biblioteczny wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo jest doskonale położony, ma
duży potencjał rozwoju, jest dostępny architektonicznie, więc docelowo mógłby stać się kluczową
i najważniejszą jednostką kulturalną i społeczną w tej części miasta. W chwili obecnej wymaga on
remontu i stworzenia nowej koncepcji funkcjonowania.
Wśród bieżących zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi powinno znaleźć się stworzenie planu
modernizacji filii, w dalszym etapie dokumentacji technicznej i projektu wykonawczego, kosztorysu
jego wykonania, a przede wszystkim rozpoczęcie starań o pozyskanie środków na przebudowę filii
w nowoczesnym, atrakcyjnym dla odbiorcy duchu.
✓ Biblioteka Stara Rumia, filia nr 2 (ul. Kościelna):
Obecnie użytkowany lokal (wynajmowany od pobliskiej parafii) filii nr 2 uniemożliwia skuteczne
prowadzenie działań popularyzujących czytelnictwo. Jednocześnie Stara Rumia, podobnie jak Janowo,
rozwija się dynamicznie pod kątem mieszkaniowym (zespoły bloków przy ul. Morelowej, Świętopełka,
Kazimierskiej), stąd istnienie filii bibliotecznej w tej części miasta ma uzasadnienie społeczne.
Istniejąca koncepcja przeniesienia biblioteki do budynku przy placu Kaszubskim (tzw. „Biblioteka
Kaszubska”) po przeprowadzeniu jego modernizacji jest optymalna – należy kontynuować
poszukiwanie funduszy zewnętrznych w tym zakresie. Kolejne wnioski należy tworzyć
z uwzględnieniem aktualnych trendów bibliotecznych, podkreślać wagę społeczną instytucji, jej
dostępność i nowoczesny charakter.
✓ Biblioteka Zagórze, filia nr 4 (ul. Górnicza):
Filia biblioteczna zlokalizowana przy ulicy Górniczej, w budynku Szkoły Podstawowej nr 10, lokal po
remoncie. Biblioteka, mimo niewielkiej odległości od Stacji Kultura, sprofilowała swoje działania w
kierunku młodzieży i dzieci, co naturalnie współgra z jej lokalizacją. Jej wnętrza są dostępne, dobrze
zorganizowane, nowoczesne, niewielka część wyposażenia (krzesła, stoły) wymaga wymiany.
W przyszłości należałoby rozważyć reorganizację obszaru wejściowego biblioteki – znajduje się on
w bocznej części budynku (od strony ul. Stalowej), jest niewidoczny i mało atrakcyjny.
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STACJA KULTURA

Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie należałoby przeprowadzić w obrębie Stacji Kultura jest
montaż nowoczesnego książkomatu umożliwiającego oddawanie i wypożyczanie (po wcześniejszym
zamówieniu) książek o dowolnej godzinie. Znacznie ułatwiłoby to korzystanie z biblioteki, umożliwiłoby
reorganizację godzin jej funkcjonowania w taki sposób, aby optymalnie spełniać oczekiwania
czytelników, a jednocześnie uczynić grafik pracy bibliotekarzy bardziej elastycznym. Należałoby
również rozważyć reorganizację stanowisk wypożyczania w taki sposób, aby były bardziej otwarte
i mobilne. Poza główną przestrzenią biblioteczną warto rozważyć reorganizację sal konferencyjnych
znajdujących się na piętrze i przyziemiu w taki sposób, aby stały się one integralną częścią placówki.
Jednocześnie należałoby podjąć próby „wyjścia” z marką Stacji Kultura w najbliższą przestrzeń
publiczną. Placówka sąsiaduje z węzłem autobusowym, co stwarza możliwość stworzenia,
w porozumieniu z administratorami terenu, przystanków bookcrossingowych lub przystanków
nawiązujących designem do obecności biblioteki (vide przystanek w kształcie bramki piłkarskiej przy
Stadionie Miejskim w Gdyni).

5. HISTORIA RUMI
DBAŁOŚĆ O LOKALNE DZIEDZICTWO

Jednostki muzealne stają się depozytariuszami dziedzictwa, gromadząc
artefakty i wiedzę, ale także osobiste relacje uczestników i świadków,
wspomagając utrzymanie i utrwalenie pamięci kolektywnej1.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi powinna w większym stopniu przejąć zadania związane
z promowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego – jako jedyna w mieście ma w tym względzie
naturalne możliwości organizacyjne (lokalowe i promocyjne). We rzadziej wykorzystywanych
wnętrzach Stacji Kultura (duża sala konferencyjna w poziomie przyziemia) należałoby rozważyć
stworzenie dużych rozmiarów sali historycznej, która mogłaby być pierwszym krokiem w kierunku
powołania placówki okołomuzealnej. Obecnie przestrzeń ta wykorzystywana jest okazjonalnie,
natomiast jej umiejscowienie i organizacja umożliwia przekształcenie w optymalnych rozmiarów
przestrzeń muzealną/salę historyczną.
Równolegle ze stworzeniem stosownej przestrzeni muzealnej powinny pójść także działania mające na
celu organizacyjne utrwalenie przedsięwzięcia: zatrudnienie w ustalonym wymiarze pracy osoby
odpowiedzialnej za koordynowanie bieżących działań historycznych, wyasygnowanie środków na
zadania związane z zabezpieczaniem i promowaniem dziedzictwa historycznego (rewitalizacja i zakup
zbiorów), stworzenie procedur organizacyjnych w porozumieniu z wybranymi placówkami muzealnymi
regionu, wpisanie zadania związanego z ochroną dziedzictwa historycznego do statutu jednostki,
rozważenie rozwiązań prawnych umożliwiających pozyskiwanie środków z grantów przeznaczonych
dla placówek muzealnych (rozszerzenie dotychczasowej formuły bibliotecznej jednostki).

1

D. Hołuj, Muzeum współtworzone społecznie [w:] K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch (red.), Muzea na
wolnym powietrzu. Antycypacje, Kolbuszowa 2020.
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6. PODSUMOWANIE
COŚ WIĘCEJ NIŻ BIBLIOTEKA
Wdrożenie proponowanych w powyższej koncepcji działań, po dalszych konsultacjach i uściśleniu,
pozwoliłoby na ewolucję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, wzmocnienie jej marki w mieście i poza
nim. Przed instytucją stoi ważne wyzwanie utrwalenia swojego dotychczasowego dorobku,
wypracowanie nowych sukcesów (Biblioteka przy placu Kaszubskim, Biblioteka Janowo, reorganizacja
pracy), dzięki którym możliwe będzie dalsze zwiększanie czytelnictwa w mieście, zainteresowania
kulturą wśród mieszkańców, a także wzmacnianie marki miasta na arenie ogólnopolskiej.
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