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Do Umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury 

oraz program jej działania  

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BURZENINIE 

NA LATA 2021 – 2024 

 

I. Misja 

 

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie jest rozwijanie i zaspokajanie 

potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury  

a także dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie, w miarę swoich możliwości finansowych, 

na bieżąco uzupełnia księgozbiór w nowości ukazujące się na rynku wydawniczym. Bada 

potrzeby czytelników (na podstawie obserwacji, rozmów, zapytań) i na ich podstawie planuje 

zakupy zbiorów bibliotecznych. Biblioteka promuje czytelnictwo, poprzez organizowanie 

spotkań, konkursów, wystaw, udział w akcjach ogólnopolskich tj. „Mała książka – Wielki 

człowiek”, „Tydzień bibliotek”, itp. oraz podejmuje starania, aby jej usługi były łatwo dostępne 

dla wszystkich mieszkańców m.in. poprzez dogodne godziny otwarcia placówki. Traktuje 

wszystkich użytkowników z szacunkiem i dąży do tego, aby stać się ulubionym miejscem 

spotkań mieszkańców, do którego chętnie wracają. Biblioteka współpracuje z lokalnymi 

instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i kołami, dba o rozwój swoich pracowników, 

umożliwiając im samokształcenie i korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego. 

Komunikuje się i wymienia wiedzą z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w regionie.  

 

  II. Wizja 

Biblioteka będzie nowoczesną instytucją kultury rozwijającą zainteresowania 

czytelnicze wszystkich grup wiekowych, pomagającą rodzicom przygotować małe dzieci 

do kontaktu z książką, zachowującą jednocześnie szacunek do tradycji, integrującą 

społeczność lokalną dzięki atrakcyjnej ofercie imprez organizowanych we współpracy  

z innymi podmiotami. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie będzie nowoczesnym ośrodkiem 

informacji, kultury i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość. 

Miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców w różnym przedziale wiekowym, 

zapewniającym ich potrzeby czytelnicze, rozwój intelektualny i uczestnictwo w kulturalne.  

Dla dzieci nadal będziemy organizować spotkania tj. Noc z Andersenem, Wakacje  

z biblioteką, Ferie zimowe, spektakle teatralne, lekcje biblioteczne, warsztaty i spotkania  

z ciekawymi ludźmi itp., dla dorosłych: koncerty, warsztaty, pogadanki, spotkania z autorami, 

artystami, podróżnikami.  

W dobie Internetu i multimedialnego przekazu informacji popularność książki  

i czytelnictwa spada, dlatego nasza biblioteka podejmować będzie szereg działań 

zmierzających do upowszechnienia czytelnictwa. Będziemy wychodzić naprzeciw 

nowoczesności wprowadzając nowe, innowacyjne technologie. Będziemy inspirować 

czytelników do czytania i czynnego uczestnictwa w kulturze. Każdy zakup nowej literatury 

poprzedzony będzie analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów 



wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych. Będziemy promować szeroko pojętą kulturę  

z naciskiem na tradycje regionalne i narodowe oraz dbać o zachowanie tożsamości kulturowej. 

        

III. Cele i działania 

 

Cel I: Wzmocnienie roli Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie w środowisku 

lokalnym. 

 

1. Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy: 

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru, ze szczególnym uwzględnieniem 

zakupu nowości wydawniczych, 

- zakup zbiorów, z uwzględnieniem różnych potrzeb czytelniczych zarówno w zakresie treści, 

jak  

i formy (m.in. książki z duża czcionką, audiobooki) oraz ze względu na odbiorców różnych 

kategorii wiekowych, 

- rozpowszechnienie informacji o bibliotekach cyfrowych, ułatwianie dostępu do książki on-

line, 

- dostęp do strony internetowej i katalogowej bazy księgozbioru GBP w Burzeninie, 

- bezpłatny dostępu do Internetu dla użytkowników biblioteki, 

- dostęp do usług za przystępną opłatą: wydruk z komputera, ksero, skan, 

- pozyskiwanie środków z innych źródeł na zakup nowości wydawniczych i bieżącą 

działalność. 

 

2. Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć włączających społeczność w ogólnopolskie 

akcje (np. Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Mała książka – Wielki Człowiek, itp.) 

 

3. Kreowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych: 

- realizacja cyklicznych działań  tj. Noc z Andersenem, Święto Pluszowego Misia, 

- spotkania z seniorami, książką, hobbystyczne, itp. 

- spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, itp., 

- wieczorki poetyckie, spektakle, teatrzyki, koncerty. 

 

4. Aktywizacja intelektualna i kulturalna społeczności lokalnej: 

- lekcje biblioteczne dla dzieci, pogadanki o książce, głośne czytanie z wykorzystaniem metod 

pedagogiki i zabawy, 

- konkursy czytelnicze, plastyczne, fotograficzne, itp.  

- warsztaty tematyczne, pozwalające na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności, 

- wystawki okolicznościowe, związane z rocznicami literackimi i obchodami świąt narodowych  

i innych, 

- ferie zimowe i wakacje w bibliotece (zagospodarowanie pozalekcyjnego czasu wolnego 

dzieci, rozwój kreatywności, zdolności manualnych), 

 

5. Wzbogacanie oferty biblioteki poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych - udział  

w programach, projektach, grantach. 

 

6. Bieżące badanie potrzeb czytelniczych i dopasowywanie oferty do zmieniających się 

oczekiwań (na podstawie zapytań, obserwacji, rozmów z czytelnikami). 

 

7. Podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki: 

- udział w szkoleniach, webinariach i warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe, 



- udział w szkoleniach propagujących nowe narzędzia i technologie w pracy bibliotekarza, 

- zachęcanie do samokształcenia i pozyskiwania informacji z różnych dziedzin wiedzy, 

 

Cel II: Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. 

 

1. Działalność informacyjno-bibliograficzna, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

lokalnej i regionalnej: 

- gromadzenie zbiorów, publikacji, opracowań, pamiątek dotyczących życia społecznego  

i historii gminy, 

- propagowanie wiedzy o lokalnej historii, kulturze, postaciach zasłużonych dla rozwoju gminy 

poprzez wystawy tematyczne w bibliotece, na stronie internetowej i publikowanie informacji 

na łamach biuletynu informacyjnego „Pigułka Burzenińska”,  

- wydawanie opracowań, ulotek, folderów itp. 

 

2. Współpraca z organizacjami, instytucjami, kołami i stowarzyszeniami działającymi  

na terenie Gminy Burzenin, która przyczyni się do: 

- tworzenia więzi międzyludzkich, wymiany pomysłów i doświadczeń, 

- kreowania i pobudzanie poczucie tożsamości regionalnej,  

- wzrostu aktywności w życiu kulturalnym gminy i osiągnięcia wspólnych celów dla dobra 

społeczności lokalnej, 

 

III. Cel: Poprawa infrastruktury technicznej Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Burzeninie.  

 

1. Dostosowanie warunków pracy do nowoczesnych technologii: 

- aranżacja i prace remontowe pomieszczeń biblioteki (np. malowanie, wymiana oświetlenia, 

itp.) 

- uruchomienie funkcji rezerwacji bibliotecznych on-line, 

- systematyczne uaktualnianie informacji na stronie internetowej biblioteki oraz na Facebooku  

- zakup licencji zdalnego dostępu do treści w formatach audiobooków, ebooków i udostępnienie 

książki on-line (Academica, Legimi, Libra itp.) 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                    Katarzyna Kozieł 
 

 


