
PLAN PRACY NA ROK 2020 

Filia w Sławniowie 

STYCZEŃ 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Zakładki dla czytelników z informacją o godzinach otwarcia biblioteki. 

3. Konkurs czytelniczy „Czytelnik roku”. 

LUTY 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Dłużnicy – wysłanie upomnień dla czytelników z zaległymi zwrotami. 

3. Gazetka – Rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda – twórczość pisarza w 100. rocznicę 

urodzin i 35 rocznicę śmierci. 

MARZEC 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Gazetka – „Wierszem… Światowy dzień poezji” 

KWIECIEŃ 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Warsztaty kreatywne dla dzieci z książką w tle – Światowy Dzień Książki dla Dzieci. 

3. Ubytki – pozycje zaczytane. 

MAJ  

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Wytypowanie czytelnika roku – nagroda i informacje do gazety. 

3. Gazetka z okazji „Tygodnia bibliotek”. 

 

 

 



CZERWIEC 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Konkurs czytelniczy „Wakacje z książką” dla dzieci i młodzieży. 

3. Gazetka propagująca akcję „Cała polska czyta dzieciom” pod hasłem „Czytanie mądra 

rzecz…”. 

4. „Cała Polska czyta dzieciom” – zajęcia czytelnicze dla dzieci przedszkolnych. 

LIPIEC 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. „Książka na wakacje – uwolnij książkę – akcja wymiany książek używanych”.  

SIERPIEŃ 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. „Książka na wakacje – uwolnij książkę – akcja wymiany książek używanych”. 

WRZESIEŃ 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje z książką”. 

3. Gazetka – „Piórka” – Jana Sztaudyngera w 50 rocznicę śmierci autora. 

PAŹDZIERNIK 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2.  „Śląskie Targi Książki”. 

LISTOPAD 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Gazetka – 26.11. – „Misie w literaturze”. 

3. Zajęcia kreatywne dla dzieci z książką w tle – światowy dzień Pluszowego Misia. 

 



GRUDZIEŃ 

1. Praca nad katalogiem komputerowym – wprowadzanie rekordów i  reklasyfikacja 

wprowadzanych pozycji. 

2. Gazetka – Książka na zimowe wieczory – propozycje czytelnicze. 

 

 

 

 

 


