
Plan merytoryczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie na 2011 rok 

 

1) ZADANIA PODSTAWOWE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie w 2011 r. będzie nadal gromadziła, opracowywała 

zbiory biblioteczne, wypożyczała na zewnątrz i udostępniała na miejscu oraz promowała 

czytelnictwo. 

 

2) GROMADZENIE. NABYTKI. PRENUMERATA PRASY. SELEKCJE 

Biblioteka systematycznie będzie uzupełniała księgozbiór. Zwrócimy szczególną uwagę na 

uzupełnienie księgozbioru dla dzieci oraz księgozbioru podręcznego. Postaramy się również 

zakupić więcej nowości dla osób starszych zwłaszcza książek pisanych większą czcionką. 

Prenumeratę czasopism postaramy się utrzymać na dotychczasowym poziomie, czyli żeby 

każda biblioteka zwłaszcza filie biblioteczne posiadały co najmniej 2 tytuły. Selekcje 

księgozbioru przeprowadzimy we wszystkich bibliotekach. 

 

3) OPRACOWANIE I KATALOGOWANIE ZBIORÓW. INWENTARYZACJA 

Na bieżąco będziemy opracowywać i katalogować księgozbiór. Szczególną uwagę zwrócimy 

na nowości biblioteczne, które wprowadzamy w programie SOWA. Będziemy się starać 

nadrobić zaległości, poprzez przeszkolenie stażysty by praca mogła być kontynuowana na 

bieżąco, ponieważ w GBP w Kozłowie pracą katalogowania zajmuje się  1 osoba  ze względu 

na coraz to większe zakresy czynności: pisanie projektów, prowadzenie Klubu Seniora, 

prowadzenie warsztatów, wycieczek, konkursów, lekcji bibliotecznych a wszystko to jest 

potrzebne by promować bibliotekę w naszym środowisku. 

 

4) USŁUGI 

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2011 nie przewiduje prowadzenia żadnych usług 

bibliotecznych odpłatnie. Jeżeli będzie to możliwe przewidujemy tylko udostępnienie Sali 

czytelni na wykłady szkoleniowe.  

 

 

 



5) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNA 

W 2011 r. na bieżąco będziemy prowadzić działalność informacyjno – bibliograficzną. 

Wszystkie informacje ważne z życia bibliotek będą zamieszczane na stronie internetowej 

naszej biblioteki oraz w prasie lokalnej. Służyć będziemy również informacją bieżącą 

każdemu czytelnikowi w ramach działalności bibliotecznej. Biblioteka nadal będzie wydawać 

czasopismo ,,Czas Kozłowa”. 

 

6) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

Biblioteka wraz z filiami prowadzić będzie szeroką działalność kulturalną i oświatową. 

Planujemy przeprowadzić wiele lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, konkursów oraz 

wycieczek do ciekawych miejsc związanych z historią naszej ojczyzny. (Szczegółowy plan             

w załączniku). 

7) WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

GBP współpracować będzie z instytucjami z naszego terenu: szkołami, świetlicami wiejskimi, 

Towarzystwem Sportowym, Gminnym Ośrodkiem Kultury, z bibliotekami z terenu powiatu 

miechowskiego. Będziemy starać się również współpracować z samorządem gminnym oraz 

instytucjami z poza terenu naszej gminy. 

 

8) REMONTY 

W ramach posiadanych środków przewidujemy częściowe remonty biblioteki m.in. wymianę 

drzwi oraz pomalowanie ścian. 

 

9/10)  WYPOSAŻENIE I KOMPUTERYZACJA 

Planujemy zakupić nowe regały biblioteczne do wypożyczalni ponieważ wiele                                                     

z regałów nie nadaje się do obecnego użytkowania oraz ladę biblioteczną . Na bieżąco 

będziemy dbać o obecny sprzęt komputerowy i dokupywać aktualne programy komputerowe 

potrzebne do codziennej pracy w bibliotece. 

 

 

 



11)   PRACA NA RZECZ FILII BIBLIOTECZNYCH 

Planujemy selekcję księgozbioru, przegląd szczegółowy dokumentacji bibliotecznej. 

 

12)   DOSKONALENIE ZAWODOWE 

Przewiduje się systematyczne szkolenia pracowników związane z doskonaleniem wiedzy 

bibliotecznej. Pracownicy będą nadal kontynuować cykl szkoleń w ,,Małopolskim Forum 

Kultury” oraz uczestniczyć w seminariach bibliotecznych i innych programach edukacyjny 

dla pracowników. 

 

13)   ZMIANY ORGANIZACYJNE 

Biblioteka będzie starała się o utrzymanie sieci organizacyjnej na poziomie 2010 roku. 

Planujemy zatrudnienie osoby do sprzątania biblioteki i zwiększenie prac interwencyjnych.    


