
                                                                                                                                      Tłuszcz 04.01.2022 r. 

Program działania   i rozwoju Biblioteki Publicznej w Tłuszczu na lata 

2022  -   2023 

 Zasady funkcjonowania bibliotek publicznych w ogólnym zakresie określa Ustawa o bibliotekach z 
dnia 27 czerwca 1997 r.  Artykuł 4.1 tej ustawy określa ich podstawowe zadania, które uwzględniają 

między innymi:  

- gromadzenie opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych 

- obsługę czytelników i działalność informacyjną 

Artykuł 18 tej ustawy  określa dalsze zadania bibliotek.  Mają one służyć zaspokojeniu potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz służyć upowszechnianiu wiedzy i kultury . 

Program działania Biblioteki opracowany został poprzez wyznaczenie 4 celów strategicznych. 

Aby je zrealizować określone  zostały  cele operacyjne. 

Działania Biblioteki będą się odbywały poprzez współpracę z Organizatorem Biblioteki oraz Biblioteką 

Powiatową, Wojewódzką, Narodową a także pisarzami , wydawnictwami, organizacjami i 

mieszkańcami gminy Tłuszcz. 

 

1. CEL STRATEGICZNY    -    ROZWÓJ INTELEKTUALNY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

CELE OPERACYJNE 

1.1 Rozwój i upowszechnianie czytelnictwa 

 

- spotkania autorskie 

 

- spotkania z podróżnikami  

 

- udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” 

 

- konkursy dla najaktywniejszych czytelników 

 

  -  współorganizowanie „ Tłuszczańskich Biesiad z Książką” 

 

  -  współorganizowanie „Narodowego Czytania” 

 

                   1.2  Efektywny rozwój polityki gromadzenia zbiorów 

                     - zbieranie dezyderatów czytelniczych  

                     -  pozyskiwanie darów 

                     -  prenumerata czasopism 

                    -   zakup dostępu do bezpłatnego wypożyczania ebooków i audiobooków 



                    -   zakup książek z dużą czcionką 

                       

2. CEL STRATEGICZNY   -  BIBLIOTEKA PARTNEREM DLA LOKALNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 

CELE OPERACYJNE 

 

2.1  Wypracowanie modelu współpracy z partnerami i grupami społecznymi 

 

- organizowanie  spotkań  partnerów biblioteki , wysyłanie zaproszeń 

 

2.2  Współdziałanie z Samorządem Gminy 

 

-  pozyskiwanie dodatkowych środków na zakup książek  z poszczególnych funduszy 

sołeckich i środków w dyspozycji radnych 

 

2.3  Współpraca z OPS , CKSiR oraz TPZT 

 

- udział  w Radzie Programowej UTW 

 

-  współpraca w dziedzinie nagłośnienia imprez oraz realizacji projektów 

 

-  współpraca przy organizowaniu wystaw w Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej 

  

2.4 Współpraca  ze szkołami i przedszkolami 

 

   -   spotkania autorskie    -   biblioterapia      -  wycieczki    - lekcje biblioteczne 

 

 

3.  CEL STRATEGICZNY    -    PROMOCJA GMINY I REGIONU 

             CELE OPERACYJNE 

 

       3.1    Spotkania z lokalnymi twórcami 

                   -  poznanie i promocja  lokalnych twórców (poetów ,  pisarzy , artystów) 

 

3.2  Promocja literatury naszego regionu 

 

      -  promowanie pisarzy piszących o naszym regionie 

 

 

4.   CEL STRATEGICZNY  -  POPRAWA  BAZY LOKALOWEJ  ORAZ WARSZTATU BIBLIOTEKARZY  



          CELE OPERACYJNE 

 

4.1 Powiększenie lokalu w dziale dziecięcym w bibliotece głównej 

 

-  pozyskanie dodatkowego pomieszczenia – konsultacje z obecnymi użytkownikami- 

Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej 

                      

                        4.2 Zmiana bazy lokalowej tłuszczańskiej sieci bibliotek  

                                  - pozyskanie nowego lokalu dla potrzeb Filii w Kozłach 

 - pozyskanie nowego lokalu dla potrzeb Filii w Miąsem 

 

                          4.3  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

  -  poprawa standardów zawodowych poprzez szkolenia z obsługi czytelnika w  ramach  

nowych programów bibliotecznych 

-   poprawa standardów zawodowych poprzez szkolenia w  zakresie  form pracy z    

czytelnikami 

 

                        4.4  Stała aktualizacja  głównych nośników informacji bibliotecznej 

 

        -  stała aktualizacja strony internetowej  jako głównego nośnika informacji 

        -  stała aktualizacja strony na facebooku  

 

       

/-/ Bogumiła Boguszewska    

        /-/ Paweł Marcin Bednarczyk  

 

                                     Burmistrz Tłuszcza  

                
 

              

 


