
 

PLAN PRACY NA ROK 2021 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy 

I. ZADANIA PODSTAWOWE: 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bibliotekach oraz z działaniami 

statutowymi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy. 

2. Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od 

wydawców ofert wydawniczych. 

3. Przeglądanie ofert wydawniczych prezentowanych na stronach internetowych. 

4. Stałe uzupełnianie zbiorów biblioteki. Zakup nowości wydawniczych ze środków 

własnych oraz z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupy 

realizowane będą w hurtowniach książek,  a także w księgarniach. Biblioteka będzie 

uwzględniać indywidualne zapotrzebowania Czytelników.  

5. Gromadzenie księgozbioru dzięki darom od Czytelników. 

6. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych.  

7. Włączanie księgozbioru do programu bibliotecznego MAK+  

8. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach wiekowych. 

9. Obsługa biblioteczna czytelników, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na   

zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy w papierowej na miejscu. 

10. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie 

zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych 

11. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych biblioteki, dowodów wpływów i rejestru 

ubytków. 

12. Sporządzanie statystyk oraz sprawozdań z działalności biblioteki. 

13. Bieżąca selekcja książek, systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, 

zdezaktualizowanych i nieczytanych, ubytkowanie zbiorów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 



II. DZIAŁALNOŚC KULTURALNO – WYCHOWAWCZA: 

 100 rocznica urodzin – Krzysztof Kamil Baczyński (22.01.1921) – gazetka oraz 

czytanie wierszy i udostępnienie na profilu Facebook biblioteki; 

 220 rocznica śmierci – Ignacy Krasicki (14.03.1801) – gazetka oraz czytanie 

fragmentów książek; 

 Światowy dzień książki i praw autorskich – „100 powodów…”, dlaczego warto czytać 

książki; 

 180 rocznica urodzin – Eliza Orzeszkowa (06.06.1841) – gazetka oraz czytanie nowel 

i udostępnienie na profilu Facebook biblioteki; 

 400 rocznica urodzin – Jean de la Fontaine (08.07.1621) – gazetka; 

 145 rocznica śmierci – Aleksander hr. Fredro (15.07.1876) – gazetka oraz czytanie 

fragmentów książek i udostępnienie na profilu Facebook biblioteki; 

 200 rocznica urodzin – Franciszek Zabłocki  (10.09.1821 ) – gazetka; 

 100 rocznica urodzin – Stanisław Lem ( ur. 12 września 1921) – gazetka oraz czytanie 

fragmentów książek i udostępnienie na profilu Facebook biblioteki; 

 5.11. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – gazetka oraz czytanie książek;  

 130  rocznica urodzin – Maria Pawlikowska – Jasnorzewska (24.11.1891) – gazetka 

oraz czytanie wierszy i udostępnienie na profilu Facebook biblioteki; 

 110 rocznica urodzin – Walt Disney (05.12.1901) – gazetka; 

 100 rocznica  urodzin Tymoteusza Karpowicza (15 grudnia 1921) – gazetka. 

 

 

 

 

 

 



III. SPOTKANIA Z CZYTELNIKAMI:  

 Zajęcia profilaktyczne; 

 Ferie w bibliotece – zajęcia cykliczne na portalu społecznościowym Facebook;  

 Wakacje w bibliotece; 

 Akcja „Narodowe czytanie”; 

 Lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki; 

 „W bibliotece fajnie jest…” – spotkania z przedszkolakami; 

 DKK dla dorosłych; 

 Noc bibliotek; 

 Program „Mała książka, Wielki człowiek” – kontynuacja ogólnopolskiej kampanii; 

 Zajęcia muzyczne; 

 Zajęcia Joga. 

IV. KONKURSY I WYDARZENIA CZYTELNICZE:  

 Konkurs na Palmę Wielkanocną; 

 Walt Disney konkurs na postać z bajek; 

 Najlepszy Czytelnik; 

 Tydzień Bibliotek; 

 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania; 

 Ogólnopolskie urodziny Książkowego Misia; 

 Promocja poprzez gadżety (zakładki do książek, długopisy itp.); 

 Współpraca ze szkołami i przedszkolami w formie organizacji cyklicznych spotkań  

z książką. W ramach tematycznych spotkań czytanie konkretnych wydawnictw, 

wspólne opowiadanie o usłyszanej fabule, jej ilustracja, wspólne wykonywanie 

dekoracji z recyklingu. 

 


