Prudnik, 01.12.2020 r.

Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Prudniku
na lata 2021 – 2028.

I.

Wizja działalności, cele strategiczne i kierunki rozwoju Prudnickiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028.

Strategicznym celem rozwoju Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Prudniku na lata 2021 – 2028 jest stworzenie wartościowej przestrzeni do twórczego
rozwoju wszystkich odbiorców kultury reprezentujących różne grupy wiekowe
(dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) z terenu miasta i gminy Prudnik. Stworzenie takiej
przestrzeni powinno także uwzględniać lokalne środowisko artystyczne oraz
artystów z Polski, reprezentujących różnorodne dziedziny kultury (muzykę, taniec,
teatr, film, literaturę). Ów cel będzie posiadał wymiar ogólnopolskiej i lokalnej
integracji środowiska artystów-malarzy, fotografików, artystów performatywnych,
artystów video-art, pisarzy, poetów, edukatorów, animatorów kultury, twórców
ludowych,

muzyków,

instrumentalnych,

a

wokalistów,
także

zespołów

pedagogów,

śpiewaczych,

kulturoznawców,

zespołów

reprezentantów

stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu prudnickiego. Wiodącym
celem rozwoju rozwoju Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Prudniku na lata 2021 – 2028 będzie realne zwiększenie dostępu do oferty edukacyjnej
i artystycznej instytucji wśród mieszkańców miasta Prudnik i regionu prudnickiego,
ze szczególnym uwzględnieniem osób o utrudnionym dostępie do kultury, w tym:
dzieci i młodzieży, seniorów, a także osób niepełnosprawnych oraz osób
wykluczonych cyfrowo i przestrzennie, osób wykluczonych przestrzennie i

finansowo. Zwiększenie dostępu w ofercie kulturalnej będzie także obejmowało
wszystkie Wiejskie Domy Kultury wchodzące w skład struktury organizacyjnej
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku (Moszczanka,
Mieszkowice, Niemysłowice, Szybowice, Piorunkowice, Czyżowice, Wierzbiec, Łąka
Prudnicka, Rudziczka) . Takie cele są strategiczne, szczególnie w perspektywie
wyzwania, jakie przed lokalnymi instytucjami kultury stawia czas globalizacji kultury,
labilność trendów intelektualnych i popkulturowych.
Działania wynikające ze statutu Prudnickiego Ośrodka Kultury są nieodłączną
częścią planów strategicznych rozwoju instytucji. Jednym z celów strategicznych
rozwoju Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na
najbliższe siedem lat jest

organizacja ogólnopolskich festiwali literackich i

muzycznych, uwzględniających dotychczasową praktykę instytucji w zakresie
organizowania festiwali i konkursów o zasięgu lokalnym. Kolejnym celem na
najbliższe siedem lat jest wznowienie działalności wydawniczej, rejestrującej
najważniejsze dokonania artystów lokalnych, uzdolnionej młodzieży, a także
notującej najważniejsze dokonania twórców lokalnych i artystów pochodzących z
miasta Prudnika i powiatu prudnickiego. Inicjatywa ta, wzbogaciłaby dotychczasową
działalność Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

i

doskonale wpisałaby się w zakres działalności określony w statucie Prudnickiego
Ośrodka Kultury. Realizacja działalności wydawniczej umożliwiłaby promocję
twórców (pisarzy, poetów, malarzy, fotografików) wywodzących się z Prudnika i
regionu prudnickiego w wymiarze ogólnopolskim. Przedsięwzięcia realizowane w
wymiarze ogólnopolskim staną się artystyczną i nowatorską wizytówką instytucji.
Środki finansowe na realizację festiwali literackich i muzycznych o zasięgu
ogólnopolskim zostaną pozyskane z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: „Edukacja Kulturalna”, „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i
młodzieży”, „Promocja czytelnictwa”, „Partnerstwo dla książki” lub „Muzyka”.
Przedsięwzięcia te będą rozszerzeniem formuły dotychczasowych cyklicznych
wydarzeń artystycznych organizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury (jak np.
festiwal jazzowy Jazz Festiwal w Prudniku).

Wizja działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Prudniku na lata 2021 – 2028 będzie budowana poprzez otwartość na nowoczesne,
przenikające się trendy edukacji artystycznej i kulturalnej, które stanowią jedną z
gałęzi ponowoczesności w kulturze współczesnej. Uwzględnienie ponowoczesnych
nurtów, powinno jednocześnie nie wykluczać wartościowej idei uniwersalnego
piękna, mającego swe źródła w kanonie klasycznym. Stąd główną ideą przyświecającą
wizji działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
na lata 2021 – 2028 będzie szlachetna, platońska idea: „Myśleć, co prawdziwe, czuć co
piękne i kochać, co dobre”. Celem działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028 będzie zatem realizacja działań
statutowych, w tym: edukacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych, artystycznych,
koncertowych, filmowych, bibliotecznych, które odbiorcom umożliwią obcowanie z
pięknem w jego najwartościowszych formach oraz z kulturą o wysokiej jakości. Nauka
wrażliwości na piękno, popularyzacja piękna, inspirowanie do samodzielnego
odkrywania świata sztuki, muzyki, teatru, literatury, filmu winno być jedną z
najważniejszych aktywności instytucji kultury. Kultura bowiem jest nieodłącznym
elementem budującym życie społeczne i więzi międzyludzkie. Wizja rozwoju
uwzględnia także sprawy tożsamości narodowej i tożsamości lokalnej budowanej
poprzez kulturę, stąd w strategii rozwoju obecna jest tradycja i historia Polski. Ponadto
zostaną uwzględnione wydarzenia jubileuszowe, rocznicowe i historyczne, takiej jak
najważniejsze święta państwowe, czy patrony kulturalne dedykowane wybitnym
postaciom polskiej kultury, ogłaszane rok rocznie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Kolejnym, strategicznym celem rozwoju Prudnickiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028 będzie modernizacja i
doposażenie infrastruktury komputerowej, oświetleniowej, nagłośnieniowej oraz
termomodernizacja w pomieszczeniach Willi Frankla, w pomieszczeniach Wiejskich
Domów Kultury, w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej i wszystkich filii biblioteki
oraz w Kinie Diana. Będzie to możliwe za pomocą pozyskania finansowych środków
zewnętrznych, zwłaszcza środków z Programu Infrastruktura Kultury, Infrastruktura
Domów Kultury, Ochrona zabytków, a także z programu Kultura Cyfrowa lub dotacji
z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego. W tym zakresie najważniejsze

będą dwa, strategiczne cele: wzrost jakości i komfortu pracy etatowych pracowników
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028,
doposażenie przestrzeni edukacyjnych oraz wzrost jakości i standardu odbioru oferty
kulturalnej i artystycznej Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Prudniku, zwiększenie kompetencji technicznych w realizacji przedsięwzięć on-line i
przedsięwzięć realizowanych stacjonarnie. Nieodłącznym elementem tego działania
będzie także modernizacja strony internetowej instytucji i zmiana jakości zaplecza
informatycznego i internetowego pozostającego w dyspozycji instytucji, w tym:
zwiększenie liczby skrzynek mailowych, zakup własnego serwera, wprowadzenie
systemu CMS dla wyznaczonych pracowników etatowych, co umożliwi bezpośrednią
publikację treści na stronę internetową. Jest to niezbędne do wprowadzenia zmian w
zakresie jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej instytucji.
Kolejnym celem strategicznym na lata 2021 – 2028 będzie realizacja minimum 2
ogólnopolskich lub międzynarodowych, długoterminowych projektów artystycznoedukacyjnych ze środków zewnętrznych z udziałem artystów zagranicznych. Do
planowanych źródłem realizacji należą Fundusze Norweskie EOG (Program Kultura)
oraz Fundusze Programu EUROREGION Pradziad. Projekty będą stawiały w centrum
edukację artystyczną z zakresu literatury, muzyki, filmu i animacji kulturowej. Będą
to przedsięwzięcia o charakterze plenerowym z wykorzystaniem przestrzeni miasta
Prudnika oraz najbardziej urokliwych terenów ziemi prudnickiej, oparte na
międzynarodowej wymianie artystów, animatorów kultury, muzyków, pisarzy.
Kolejnym celem strategicznym na lata 2021 - 2028, doskonale wpisującym w statut
Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku będzie organizacja
ogólnopolskich konferencji i szkoleń dla pracowników i działaczy samorządowych
instytucji kultury, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze kultury na szczeblu
lokalnym. Konferencja lub cykl szkoleń powinien zostać sfinansowany dzięki
wsparciu Programów Dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury lub Programów
Ministra Kultury. Dzięki organizacji tego formatu przedsięwzięcia Prudnicki Ośrodek
Kultury i Biblioteki Publicznej stanie się rozpoznawalną w Polsce przestrzenią
twórczego

artystyczno-intelektualnego

dyskursu

w

zakresie

podnoszenia

kompetencji pracowników instytucji kultury z małych miast i terenów wiejskich.
Zwieńczeniem konferencji lub szkolenia powinien być tom pokonferencyjny lub
katalog zawierający dobre praktyki będące wynikiem realizowanego szkolenia lub
konferencji.
Kolejnym celem strategicznym Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028 będzie realizacja przedsięwzięć
artystycznych wzmacniających strategię promocyjną Miasta Prudnika, zwłaszcza
wpisujących się w kampanię promocyjną realizowaną przez Urząd Miejski w
Prudniku. Doskonałą tego realizacją będzie zainicjowanie festiwalu literackiego
dedykowanego myśli teologicznej Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wynikającej z
treści „Zapisków więziennych” – książki, która została stworzona właśnie w
Prudniku. Kolejnym działaniem winna być organizacja festiwalu muzycznego
„Granice” eksponującego geograficzne położenia Prudnika, w którym przenikają się
wpływy różnych kultur i bogactwo historyczne. W powyższy cel strategiczny wpiszą
się także przedsięwzięcia organizowane jako wydarzenia towarzyszące „Dniom
Prudnika”.
Poza kontynuacją najlepszych praktyk dotychczasowej działalności Prudnickiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, ważnym celem strategicznym
instytucji będzie realizacja przedsięwzięć wpisujących się w ogólnopolski kalendarz
ważnych rocznic oraz jubileuszy przypadających kolejno na lata 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028.
Kolejnym strategicznym celem na najbliższe siedem lat będzie zainicjowanie
działań kulturalnych mieszkańców terenów wiejskich z gminy Prudnik - stworzenie
nowych form współpracy przez Wiejskie Domy Kultury Prudnickiego Ośrodka
Kultury w Prudniku, wzmocnienie zaangażowania Wiejskich Domów Kultury w
życie społeczności lokalnej, a także odkrywanie potencjału kulturowego różnych grup
wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy) zamieszkujących wsie (Moszczanka,
Mieszkowice, Niemysłowice, Szybowice, Piorunkowice, Czyżowice, Wierzbiec, Łąka
Prudnicka, Rudziczka). Istotną częścią realizacji strategii będzie nawiązanie sieci
kontaktów ze społecznością lokalną, rozwój talentów osób reprezentujących

wszystkie grupy wiekowe i mniejszości etniczne (mniejszość romska) oraz realizacja
nowatorskich działań animacyjnych ukierunkowanych na bliską współpracę z
przedstawicielami

lokalnej

społeczności

ze

wsi:

Moszczanka,

Mieszkowice,

Niemysłowice, Szybowice, Piorunkowice, Czyżowice, Wierzbiec, Łąka Prudnicka,
Rudziczka.
Kolejnym strategicznym celem rozwoju instytucji będzie rozwój kompetencji
zespołu merytorycznego pracowników Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej (w tym kierowników Wiejskich Domów Kultury).

II.

Program działalności merytorycznej Prudnickiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Prudniku na lata 2021 – 2028 oraz plan
działalności edukacyjnej


Realizacja stałej oferty z zakresu edukacji artystycznej oraz wiedzy o sztuce,
zajęć wokalnych, tanecznych, baletowych, warsztatów rytmicznych.
Realizacja oferty edukacyjnej odbywać się będzie poprzez zmniejszenie
wykluczenia przestrzennego oraz cyfrowego.



Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
mieszkańców Prudnika w różnym wieku poprzez prowadzenie ankiet
ewaluacyjnych i regularnego badania potrzeb odbiorców lokalnych.
Przeprowadzenie

ankiet

umożliwi

badanie

potrzeb

kulturalnych

odbiorców w różnym wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) oraz
stworzenie atrakcyjnej oferty, która zwiększy uczestnictwo w kulturze.


Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego. Jazz Festiwal
Prudnik. Realizacja na scenie plenerowej w Ogrodzie Prudnickiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej. Rozszerzenie formuły festiwalu i realizacja
ogólnopolskiej kampanii promocyjnej przedsięwzięcia.



Organizacja Wiosny Literackiej we współpracy z Instytutem Literatury w
Krakowie. Pierwsza edycja Wiosny Literackiej zostanie zrealizowana w
2022 roku. Celem przedsięwzięcia będzie zwiększanie kompetencji
literackich i językowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także
promocja najważniejszych autorów poezji i prozy, pochodzących z ziemi
Prudnickiej.



Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci ze szkół
podstawowych i licealistów. Fundusze na realizację konkursu będą
pozyskane z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego
Centrum Kultury. Celem przedsięwzięcia będzie wzrost kompetencji
językowych, nauka poprawnej polszczyzny, wzrost kompetencji z zakresu
sztuki pięknej mowy zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej i licealnej,

która jest narażona na ubożenie słownika języka mówionego i niedobory
leksykalne.


Powołanie Młodzieżowej Rady Programowej działającej przy instytucji.
Młodzieżowa Rada Programowa będzie formą aktywizacji młodzieży
szkolnej. Będzie to forma stworzenia przestrzeni, którą młodzież będzie
kreowała według własnych potrzeb kulturalnych i artystycznych.



Powołanie Rady Programowej Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Prudniku, która będzie organem doradczym pod względem
merytorycznym w zakresie proponowania oferty zajęć edukacyjnych i
przedsięwzięć artystycznych instytucji.



Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych wśród dzieci
i młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez wsparcie amatorskiego
ruchu artystycznego w tym: działań literackich, konkursów muzycznych,
kół seniorów, Uniwersytetów III wieku, Uniwersytetów Ludowych.



Tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości
kulturalnej poprzez organizację konkursów artystycznych dla dzieci i
młodzieży. Zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w realizowanych
konkursach takich jak: „Otwarty Konkurs Polskiej Piosenki”. Zwiększenie
potencjału promocyjnego wydarzenia, zwiększenie komunikacji ze
szkołami w celu promocji przedsięwzięć rozwijających talenty twórcze
dzieci i młodzieży z miasta Prudnik i gminy Prudnik.



Realizacja wystaw czasowych w Galerii „Na poddaszu”. Opracowanie
nowoczesnej formuły działania Galerii, promocja wydarzeń artystycznych
realizowanych w Galerii „Na poddaszu”.



Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych, twórczości
ludowej, amatorskiej i zawodowej wśród mieszkańców miasta i gminy
Prudnik poprzez organizację spotkań autorskich i scenicznych form
prezentacji osób utalentowanych, pochodzących z regionu i miasta
Prudnika.



Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr
kultury z wykorzystaniem wszystkich sal Prudnickiego Ośrodka Kultury i

Biblioteki Publicznej w Prudniku oraz sal Wiejskich Domów Kultury
wchodzących w skład struktury organizacyjnej instytucji.


Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez organizację konkursów, festiwali,
pokazów filmowych, paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich.



Realizacja projektu: Laboratorium kultury - diagnoza, inicjatywa, działanie!
Zaangażowanie Wiejskich Domów Kultury w odkrywanie potencjału
kulturowego lokalnej społeczności. Strategicznym celem zadania pod
nazwą:

"Laboratorium

kultury

-

diagnoza,

inicjatywa,

działanie!

Zaangażowanie Wiejskich Domów Kultury w odkrywanie potencjału
kulturowego lokalnej społeczności" jest przeprowadzenie rzetelnej analizy
realnych potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej gminę Prudnik oraz
umożliwienie realizacji inicjatyw przez lokalną społeczność w postaci
warsztatów czy innych zaproponowanych przez społeczność działań.
Analiza potrzeb związanych z działalnością kulturalną na terenach
wiejskich jest niezbędna, ze względu na konieczność rozwoju współpracy
pomiędzy

Wiejskimi

Domami

Kultury

i

filiami

bibliotecznymi

wchodzącymi w skład struktury organizacyjnej Prudnickiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku a grupami nieformalnymi i
osobami, dotychczas nieobecnymi w działalności Wiejskich Domów
Kultury. Odbiorcami zadania będą różnorodne grupy wiekowe (w tym:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) zamieszkujące tereny wiejskie
(Moszczanka, Mieszkowice, Niemysłowice, Szybowice, Piorunkowice,
Czyżowice, Wierzbiec, Łąka Prudnicka, Rudziczka).


Aktualizacja cenników wynajmu pomieszczeń Prudnickiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Aktualizacja cenników i
działanie marketingowe zwiększające dochód z wynajmu pomieszczeń
Prudnickiego

Ośrodka

Kultury,

w

tym:

sali

widowiskowej,

sali

reprezentacyjnej, sali kameralnej, a także wnętrz zabytkowych (schody Willi
Frankla). Opracowanie koncepcji działania marketingowego skierowanego
do firm, osób prywatnych, artystów-filmowców, wytwórni filmowych, firm

realizujących teledyski, firm realizujących sesje zdjęciowe. Realny wzrost
komercyjnego wynajmu sal.


Aktualizacja cenników udziału w zajęciach artystycznych i ofercie
edukacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Prudniku.



Planowanie programowe i organizacja Dni Prudnika w połowie każdego
roku. Zwiększanie potencjału artystycznego wydarzenia oraz zwiększenie
ilości mieszkańców uczestniczących w wydarzeniu, urozmaicenie oferty
programowej o wydarzenia skierowane do wszystkich grup odbiorców
(dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).



Planowanie i organizacja Śląskiego Festiwalu Ziemi Prudnickiej im. L.
Beethovena.



Opracowanie spisu zespołów muzycznych (amatorskich, profesjonalnych,
śpiewaczych, ludowych) działających na terenie gminy Prudnik i
nawiązanie współpracy z zespołami muzycznymi działającymi na terenie
gminy Prudnik.

III.

Zakres współpracy z instytucjami i podmiotami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych


Współpraca z Gminą Prudnik.



Współpraca z Powiatem Prudnickim.



Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury prowadzonymi przez
Urząd Miejski w Prudniku (Muzeum Ziemi Prudnickiej) oraz z AsiP w
Prudniku



Współpraca z Narodowym Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania
środków na działalność artystyczną i popularyzatorską, a także w zakresie
korzystania z oferty szkoleniowej skierowanej do pracowników i kadry
zarządzającej w obszarze kultury.



Współpraca z Miastami Partnerskimi Miasta Prudnika przy poszukiwaniu
międzynarodowych Partnerów do Programu Euroregion „Pradziad.



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – współpraca w zakresie
pozyskiwania funduszy na działalność z programów: „Kultura Cyfrowa”,
„Infrastruktura Kultury”, „Edukacja kulturalna”, „Muzyka”, „Ochrona
zabytków”



Współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promocji wydarzeń
kulturalnych – TVP 3 Opole, Radio Opole, Tygodnik Prudnicki, Nowa
Trybuna Opolska, Radio Park, Radio Nysa, Radio Doxa.



Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu.



Współpraca z placówkami oświatowymi w Prudniku w zakresie działań
animacyjnych i edukacji kulturowej.



Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu
prudnickiego( Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice, Koło Gospodyń
Wiejskich).



Współpraca z Instytutem Literatury (Kraków) w zakresie organizacji
przedsięwzięć literackich.

IV.

Odniesienie do struktury organizacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku, wykorzystanie obiektów, warunków
finansowych oraz ewentualnych działań remontowych i inwestycyjnych



Modernizacja i doposażenie infrastruktury komputerowej, oświetleniowej,
nagłośnieniowej oraz termomodernizacja w pomieszczeniach Willi Frankla, w
pomieszczeniach Wiejskich Domów Kultury, w pomieszczeniach Biblioteki
Publicznej i wszystkich filii biblioteki oraz w Kinie Diana. Działąnie
planowane na lata 2022 – 2025 r.



Modernizacja strony internetowej instytucji, opracowanie kontentu do strony
internetowej Prudnickiego Ośrodka Kultury. Działanie planowane na 2022 rok.



Zmiana jakości zaplecza informatycznego i internetowego pozostającego w
dyspozycji instytucji, w tym: zwiększenie liczby skrzynek mailowych, zakup
własnego

serwera,

wprowadzenie

systemu

CMS

dla

wyznaczonych

pracowników etatowych, co umożliwi bezpośrednią publikację treści na stronę
internetową. Jest to niezbędne do wprowadzenia zmian w zakresie jakości
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej instytucji. Działanie planowane na
2021 rok.


Doposażenie

sal

muzycznych

i

plastycznych.

Zakup

instrumentów

muzycznych niezbędnych do funkcjonowania studia piosenki i działalności
edukacyjnej z zakresu realizacji dźwięku. Zakup mikrofonów, okablowania,
oprogramowania do rejestracji i postprodukcji dźwięku. Działanie planowane
na 2022 rok.


Modernizacja infrastruktury multimedialnej Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Zakup telewizorów i kamer do rejestracji materiałów audio-wideo. Zakup
oprogramowania do montażu materiałów audio-wideo. Działanie planowane
na lata 2022 – 2023.



Modernizacja
zwiększenia

pomieszczeń
jakości

pracy

Wiejskich
i

wzrostu

Domów

Kultury

uczestnictwa

w

na

potrzeby

wydarzeniach

kulturalnych i działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Wiejskie Domy
Kultury wchodzące w skład struktury

Prudnickiego Ośrodka Kultury i

Biblioteki Publicznej. Działanie planowane na lata 2022 – 2025 r.

