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Plan działania  
Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na rok 2021 

 

Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

I. Zadania podstawowe 

1. Realizowanie zadań wyznaczonych przez ustawę o 

bibliotekach, Statut Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. 

bibliotekarze cały rok 

2. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach 

czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

bibliotekarze cały rok 

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych we wszystkich 

grupach wiekowych 

bibliotekarze cały rok 

4. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w 

zakresie służby informacyjno-bibliograficznej. 

bibliotekarze cały rok 

5. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb 

środowiska. 

bibliotekarze cały rok 

6. Przeprowadzenie kontroli księgozbioru  Dyrektor i bibliotekarze  Wg potrzeb  

7. Dostosowywanie działalności bibliotek do sytuacji 

epidemiologicznej: działalność online, książka na telefon. 

Bibliotekarze, dyrektor   Wg bieżących 

przepisów 

II. Księgozbiór 

1. Dokonywanie zakupów nowości z  uwzględnieniem potrzeb 

środowiska i poszczególnych grup czytelniczych. Rozszerzenie 

księgozbioru – dokonywanie zakupów w ramach dotacji 

ministerialnej.  

bibliotekarze cały rok 

2. Selekcja księgozbiorów ze względu na dezaktualizację, 

zagubienia lub zniszczenia oraz sporządzanie wymaganej w tym 

zakresie dokumentacji. 

bibliotekarze Na bieżąco  

III. Czytelnicy i wypożyczenia, organizacja wydarzeń bibliotecznych  

1.Utrzymanie czytelnictwa na poziomie lat poprzednich przez 

propagowanie zbiorów z różnych dziedzin. Wprowadzania 

nowych form promocji czytelnictwa za pomocą Internetu.  

 

bibliotekarze cały rok 

2.Rozmieszczenie aktualnych informacji o godzinach pracy 

bibliotek oraz zasadach wypożyczania ( zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi ) na terenie 

sołectw, w gminie, w szkołach oraz w gminnej gazecie 

Dyrektor, bibliotekarze Na bieżąco 
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KURENDA, na stronie Biblioteki i portalach społecznościowych  

3. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa. bibliotekarze na bieżąco  

4. Książka na telefon- usługa dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych  

Wszystkie biblioteki  Wg potrzeb  

5. Współpraca ze szkołami na terenie gminy Chełmża i 

przedszkolami celem upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży  - informacja o stanie czytelnictwa. 

Prowadzenie lekcji bibliotecznych, również w formie zdalnej. 

 

Wszystkie biblioteki  

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

6. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich- online  

 

 Wszystkie biblioteki  23 Kwiecień 2021 

 

 

7. Obchody Święta Bibliotek  - akcje biblioteczne, w tym online.  

 

Wszystkie biblioteki  

 

Maj 2021 

 

8. Obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza  
Wszystkie panie 

bibliotekarki 

Maj 2021 

9. Udział w ogólnopolskie akcji NARODOWE CZYTANIE  Wszystkie biblioteki  Wrzesień 2021 

10. Udział w konkursach powiatowych: 

-  Konkurs na interpretację wiersza pt. „Banialuki do zabawy i 

nauki – online   

- Konkurs ortograficzny pt. O Pióro Starosty Toruńskiego  

 

Wszystkie biblioteki  

 

 

 

WG terminów 

konkursów 

 

 

11. Organizacja gminnego konkursu literackiego pt. Zapiski z 

czasu pandemii.  

 

Wszystkie biblioteki  

 

Październik 2021 

12. Organizacja gminnego konkursu recytacji wierszy o tematyce 

patriotycznej dla dzieci przedszkolnych.  

Biblioteka w Głuchowie  Październik- listopad 

2021 

IV. Służba informacyjno-bibliograficzna 

1. Systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru 

podręcznego. 

Wszyscy bibliotekarze cały rok 

2. Opracowywanie katalogu on-line. wszyscy bibliotekarze  Na bieżąco 

3. Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z 

zapotrzebowaniem. 

wszyscy bibliotekarze cały rok 

4. Gromadzenie wycinków prasowych dotyczących regionu. wszyscy bibliotekarze na bieżąco 
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5. Uzupełnianie na bieżąco informacji i galerii na stronie 

internetowej biblioteki  oraz na portalach społecznościach 

Facebook.  

Dyrektor 

bibliotekarze 

Cały rok 

V. Prace kulturalno-oświatowe 

1. Współpraca z CIK Gminy Chełmża.  Wszyscy bibliotekarze  Na bieżąco 

2. Aktywny udział w organizacji imprez gminnych o charakterze 

kulturalnym. 

Wszyscy bibliotekarze Według potrzeb  

3. Współpraca z organizacjami lokalnymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz ze szkołami. 

Wszyscy bibliotekarze Cały rok 

4. Przygotowywanie okazjonalnych programów artystycznych- 

online  

Wszystkie biblioteki  Według potrzeb 

5. Promocja kultury lokalnej i rękodzieła- organizacja warsztatów 

okolicznościowych - online 

Wszystkie biblioteki  Wg potrzeb  

6. Współpraca i działalność dla seniorów. Wszystkie biblioteki  Wg potrzeb 

7. Młodzieżowe spotkania z biblioteką- dyskusje, spotkania, 

warsztaty. 

Wszyscy bibliotekarze Okres letni 

8. Wykonywanie dekoracji okolicznościowych w bibliotekach, 

gazetek, konkursów, spotkań, wystaw. 

Wszyscy bibliotekarze W miarę możliwości  

9. Akcja z okazji Dnia Kobiet- sesja zdjęciowa w bibliotece i 

wystawa zdjęć pt. KOBIETA Z KSIĄŻKĄ. 

Wszystkie biblioteki  Marzec 2021 

10. Konkurs online- rodzinny patriotyzm. 

 

Wszystkie biblioteki  

 

Listopad 2021 

11. Akcja Wakacje 2021 – plener  

( spotkania i warsztaty, wycieczki, gry terenowe) 

wszystkie biblioteki Lipiec , sierpień 2021 

12. Zakochaj się w bibliotece – akcja walentynkowa: warsztaty, 

quizy z nagrodami 

wszystkie biblioteki 11-14.02.2021 

13. Tłusty czwartek w bibliotece  Wszystkie biblioteki  Luty 2021 

14.Współorganizacja imprez sołeckich 
Wszystkie biblioteki  Wg kalendarza i 

potrzeb    

15. Kontynuacja projektu pt.  Biblioteka na rowerze-organizacja 

wycieczek rowerowych z książkami po Gminie Chełmża  

Biblioteki gminne  Wakacje 2021  

16. Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie 

działalności Biblio(FIT)teki i małej wypożyczalni drobnego 

sprzętu sportowego  

Biblioteka w Głuchowie Cały rok  

17. Promocja wydarzeń i postaci: Patroni roku 2021: 

Cyprian Kamil Norwid; Krzysztof Kamil Baczyński; Stanisław 

Lem; Tadeusz Różewicz; kard. Stefan Wyszyński; Rok 

Konstytucji 3 Maja. Wykonanie z tej okazji spotkań i wydarzeń 

Wszystkie biblioteki Cały rok 
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okolicznościowych. 

  

18. Prowadzenie grupy czytelniczej online- Jestem w domu – 

czytam książki- Gmina Chełmża  

- czytanie w sieci 

Biblioteka w Zelgnie 

wraz z filiami  

Cały rok  

19. Akcja pt. MAGICZNE KUFERKI- wypożyczanie na 

weekendy kuferków z książkami i grami dla całych rodzin. 

 

  

VI. Sprawy administracyjno-gospodarcze 

1. Opracowanie planów pracy, sprawozdań i dokumentacji 

związanych z działalnością instytucji kultury. 

Dyrektor  Na bieżąco 

2. Zaopatrzenie placówek w druki, środki czystości, materiały 

kancelaryjne i środki dezynfekujące wg wytycznych. 

Dyrektor  Kwiecień 2021  

3. Terminowa prenumerata czasopism dla bibliotek. 
Biblioteka w Zelgnie 

Biblioteka w Grzywnie 

Miesięcznie  

4. Dystrybucja wniosków i druków urzędowych dla mieszkańców 

Gminy Chełmża 

 

Wszystkie biblioteki 

 

Wg potrzeb 

5. Organizowanie szkoleń i spotkań w Sali multimedialnej w 

Zelgnie, udostępnianie sali 

Jolanta Pawełczyk W miarę potrzeb 

6. Nadzorowanie działalności wg wytycznych dotyczących 

działalności bibliotek w stanie epidemii.  

 

 

Dyrektor  

Cały rok  

7. Pożegnanie pani Emilii Chojnackiej – bibliotekarki z Grzywny 

odchodzącej na emeryturę. 

Dyrektor  Czerwiec 2021 

8. Zmiana profilu i zakresu pracy biblioteki w Grzywnie w 

okresie od lipca do września 2021 

Dyrektor   Lipiec- wrzesień 2021 

9. Dostosowanie pracy bibliotek do obecnej sytuacji 

epidemiologicznej. Zakup niezbędnego i drobnego sprzętu do 

nagrywania filmów, transmisji na żywo.  

 

Dyrektor  

 

Wg potrzeb 

VII. Inne prace   

1. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Miejską  i 

Powiatową Bibliotekę w Chełmży, Książnicę Kopernikańską w 

Toruniu oraz innych -online 

wszyscy bibliotekarze cały rok 

2. Udział w szkoleniach z zakresu zdalnej pracy i kontaktu z 

czytelnikiem (wykonywanie filmików, spacerów wirtualnych itp.) 

Wszyscy bibliotekarze  Marzec 2021 

Kwiecień 2021 

3. Systematyczne śledzenie prasy fachowej w celu zapoznania się wszyscy bibliotekarze cały rok 
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z bieżącymi sprawami bibliotek i kultury, ciekawymi i 

sprawdzonymi formami pracy w bibliotece gminnej.  

4.Kształtowanie i dbanie o wizerunek  bibliotek Biblioteka 

miejscem kolorowym, przyjaznym dla czytelnika, mieszkańca i 

turysty.  

Wszyscy bibliotekarze Cały rok 

5. Wydanie gadżetów promocyjnych  z okazji Święta Biblioteki  Dyrektor   Maj 2021 

VIII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, udział w programach bibliotecznych 

1. Udział w programie „Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek” Biblioteki Narodowej  

Dyrektor   Wg konkursu   

2. Udział w programie „Mała książka- wielki człowiek”- 

organizowanie wyprawek dla dzieci w wieku 3-6 lat ( 

karta czytelnicza, książka, naklejki, dyplom i broszura dla 

rodziców) 

Biblioteka Zelgno wraz 

z filiami 

Rok 2021 

3. Udział w Programie Rozwoju Bibliotek IV edycja 2021  Wszystkie biblioteki  Od kwietnia 2021 

4. Udział w programie pt. Otwarty System Archiwizacji  Biblioteka w Zegnie  Cały rok  

5. Składanie wniosków i szukanie źródeł dofinasowania: 

 „(Nie)-zwykli ludzie” – spisywanie wspomnień– 

Patriotyzm Jutra 2021 

 „Skąpe Haft Story’ – odkrycie historii Koła 

hafciarskiego ze Skąpego- Patriotyzm Jutra 2021 

 „Zapominany spektakl- 85 lat po premierze”- 

odtworzenie sztuki teatralnej z Zelgna sprzed 85 

lat pt. Kominiarz i Młynarz. Kultura Interwencje 

2021 

 

Biblioteka w Głuchowie 

 

Biblioteka w Skąpem 

 

 

Biblioteka w Zelgnie  

 

Marzec 2021 

 

 

Plan przygotowała: 

Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie 


