
PLAN MERYTORYCZNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W KOZŁOWIE NA 2012 ROK 

 

1) ZADANIA PODSTAWOWE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie w 2012r. będzie nadal gromadziła, opracowywała 

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

czytelnictwo i prowadziła szeroką działalność kulturalno oświatową. 

 

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. Planujemy 

przeprowadzić skontrum całego księgozbioru potrzeba tego uwarunkowania wynika 

z uwarunkowań ustawy o bibliotekach oraz przygotowania księgozbioru do tworzenia  

elektronicznej bazy danych. Ponadto przez cały rok będą kontynuowane prace związane 

z ubytkowaniem i konserwacją księgozbioru. Zabezpieczono również środki na zakup 

nowości bibliotecznych. Każdy zakup poprzedzony jest analiza potrzeb czytelników, oraz 

śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych. Zakupów dokonujemy dla wszystkich grup 

wiekowych naszych czytelników. Zadaniem priorytetowym w 2012 roku będzie tworzenie 

elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych. 

 

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 2012r. nie przewiduje prowadzenia żadnych usług 

bibliotecznych odpłatnie. Jeżeli będzie to możliwe biblioteka postara się prowadzić warsztaty 

szkoleniowe i wynajem sali z przeznaczeniem środków finansowych na cele statutowe . 

    

5) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNA 

W dobie Internetu i multimedialnego przekazu informacji popularność książki i czytelnictwa 

spada. Jest to niestety zjawisko ogólnoświatowe. Biblioteka nasza podejmie szereg działań 

zmierzających do upowszechniania czytelnictwa i promocji twórczości. W bieżącym roku 

pragniemy jeszcze bardziej inspirować naszych czytelników do czytania i czynnego 

uczestnictwa w kulturze. Szereg działań będziemy realizować wspólnie z Ośrodkiem Kultury, 

a także przy współpracy z innymi placówkami bibliotecznymi z gminy, powiatu 

i województwa.   

 

6) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

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

Planujemy przeprowadzić wiele lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, konkursów 

literackich. Dla najmłodszych czytelników zorganizujemy ciekawe lekcje biblioteczne, 

konkursy zajęcia z książką, z wykorzystaniem metod pedagogiki i zabawy. Na bieżąco 

przygotowujemy nowelizację wystawek i fotogazetek rocznicowych (związanych 

z rocznicami literackimi bądź z obchodami świąt). 

 

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 zadania te są jeszcze nie zrealizowane. 

 

 



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. Planujemy zakupić czytniki do kodów 

kreskowych, drukarkę, komputer  z programem księgowym, a także 2  komputery do filii 

bibliotecznych.  

 

11)   PRACA NA RZECZ FILII BIBLIOTECZNYCH 

Planujemy selekcję księgozbioru, przegląd szczegółowy dokumentacji bibliotecznej. Zakup 

sprzętu komputerowego do pracy w programie SOWA. 

 

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 2011 roku. 

Planujemy zatrudnienie osoby do sprzątania biblioteki i zwiększenie prac interwencyjnych.  

   

            14)   PLANOWANE I REALIZOWANE PROJEKTY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie realizuje Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 .Złożono również trzy projekty z działania: 9.5 Kapitał Ludzki , z programu LIDER, 

oraz z programu Równać Szanse. 

 

        15)         DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Biblioteka wznowi działalność wydawniczą gazety lokalnej ,,Czas Kozłowa’’ 

Wszystkie nasze działania mają na celu upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz 

uczynienie naszej placówki nowoczesnym i przyjaznym odbiorcy centrum komunikacji 

społecznej i kulturalnej. 


