
 
 

 

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 

w latach 2020–2027 

 

Realizacja głównych założeń koncepcji funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Tczewie przedstawiona w trakcie konkursu na stanowisko Dyrektora:  

 

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu:  

 gromadzenie zbiorów (zakup nowości czytelniczych), 

 utrzymanie organizowania w bibliotece wymiany publikacji między        

mieszkańcami,  

 rozwinięcie wypożyczalni ebooków, 

 udostępniane w formie elektronicznej wydawnictwa Miejskiej Biblioteki      

Publicznej w Tczewie. 

 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych:  

  profilowanie fili: np. wyznaczenie i zgromadzenie w jednym miejscu księgozbioru 

naukowego,  

  rozwinięcie biblioteki dziecięcej (w tym prowadzenie zajęć dla dzieci i spotkań 

autorskich),  

  uruchomienie czytelni prasy, oddzielnie od obecnej czytelni popularnonaukowej.  

 

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom      

niepełnosprawnym:  

 doręczenia książek do domu osobom niepełnosprawnym przez pracowników 

biblioteki,  

 wypożyczania audiobooków dla osób mających problem ze wzrokiem oraz czytaków 

(książek mówionych). 

 

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej   

 opracowywanie na bieżąco bibliografii Tczewa. 

  

5. Popularyzacja książek i czytelnictwa  

 spotkania autorskie – spotkania z pisarzami dla dzieci współorganizowane ze szkołami,  

 spotkania ogólne dla wszystkich mieszkańców,  

 promocje książek,  

 lekcje biblioteczne,  

 wykłady, akcje dla najmłodszych dzieci z cyklu „Z książką na start”.  

 kontynuacja działalności Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych oraz 

Dyskusyjnego Klubu Książek dla dzieci, spotkania dla seniorów,  

 udostępnianie budynku biblioteki dla stowarzyszeń oraz dla grup nieformalnych,  

 organizacja spotkań pt. „Biblioteka dla mamy, taty i bobasa”. 

 organizacja gier miejskich terenowe w oparciu o nowe technologie, czytelni 

plenerowej,  

 udział m.in. w ogólnopolskich akcjach, popularyzacja patrona i skarbów biblioteki 

przechowywanych w sekcji historii miasta.  

 



6. Prowadzenie działalności wydawniczej w ramach Kociewskiego kantoru Edytorskiego: 

 wydawanie i promowanie w wersji online „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 

poszerzenie bazy osób piszących do „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”,   

 wydania książek jako wydawca lub współwydawca czy partner.  

 

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych 

i kulturalnych społeczeństwa.  

 

8. Udzielanie pomocy fachowej bibliotekom zakładowym i szpitalnym. Doskonalenie form i 

metod pracy bibliotecznej. Współpraca z bibliotekami szkolnymi 

 współpraca w ramach projektu „Karta Pokładowa Czytelnika”, 

 pomóc w zakupie nowości do bibliotek szkolnych.  

 

9. Inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego: 

1) Sekcja Historii Miasta  

 gromadzenie zbiorów specjalnych dotyczące dziejów i kultury Tczewa w 

ramach 

 powstanie  bibliografii bieżącej zawartości „Panoramy Miasta”, 

„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz najważniejszych artykułów 

prasowych dotyczących Tczewa,  

 dalsza digitalizacja i rozbudowa „Skarbnicy. Tczewskiej Biblioteki 

Wirtualnej”,  

 prowadzenie  lekcji bibliotecznych przybliżających skarby biblioteki oraz 

wystawy ukazujące zbiory książnicy, 

2) Archiwa Rodzinne – zachęcenie mieszkańców Tczewa do udostępniania     swoich 

zbiorów bibliotece,  

3) Notacje Tczewskie - nagrywanie osób, którzy mieli udział w tworzeniu lokalnej 

historii, 

4) spotkania „Koła fotografików dziedzictwa kulturowego”,  

5) Biblioteka na Podgrodziu – spotkania cykliczne powiązane z sekcją historii miasta 

Tczewa, połączone z prelekcją, promocją książek autorów badających dzieje 

Tczewa,  

6) przeprowadzenie wirtualnego konkurs multimedialny poprzez audycję na     żywo w 

Internecie pt. „Tczew w czasie i przestrzeni”.  

 

10. Włączanie się do akcji organizowanych przez miasto i inne placówki działające na     terenie 

Tczewa. 

 

11.  Modernizacja, rewitalizacja budynku biblioteki głównej. 

 

12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

 

13. Usprawnienia w działalności biblioteki, poprzez kontynuację szkoleń pracowniczych 

organizowanych przez MBP na miejscu i w ramach szkoleń organizowanych przez 

Bibliotekę Narodową w Warszawie i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Gdańsku. 

 

14. Poszerzenie oferty promocyjnej i kulturalnej biblioteki o transmisję lub retransmisję z  

wybranych spotkań literackich w internecie poprzez streaming z imprez.                   



Promocja w oparciu o tradycyjne kanały informacyjne: prasa, radio, telewizja, Internet, 

plakaty, zaproszenia.  


