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Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 2



1 02.01.2013

Miejsko-

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna            

w 

Gniewkowie         

_          

Biblioteka 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie             

i ochrona materiałów bibliotecznych                                

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 

regionu,                                                                         

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie 

zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 

zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych 

bibliotek,                                                                         

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, 

edukacyjnej i popularyzatorskiej,                                                        

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz oraz prowadzenie wymiany 

mniędzybibliotecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i młodzieży,                                                     

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych osobom chorym                                          

i niepełnosprawnym,                                                         

6) popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie 

dorobku kulturalnego                                                       

i gospodarczego Gminy,                                                    

7) współdziałanie z innymi bibliotekami                               

i organizacjami w zakresie wymiany informacji                  

i materiałów w celu rozwijania czytelnictwa                       

i zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczności gminy,                                                          

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy      

z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki                         

i nauki.

Miasto 

Gniewkowo          

_                         

ul. Dworcowa 5 

88-140 

Gniewkowo

Gmina 

Gniewkowo     

_             

Statut Miejsko-

Gminnej 

Biblioteki 

Publicznej      

w Gniewkowie

_
REGON: 

340465247
_ Anna Nawrocka



2 01.10.2015

Miejsko-

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna            

w 

Gniewkowie         

_          

Biblioteka 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona               

i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych                                           

i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy                   

o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 

kulturalny, naukowy i gospodarczy                                                               

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz 

prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza 

informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek,                                                                         

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej                    

i popularyzatorskiej,                                                                                      

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie                     

na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany mniędzybibliotecznej          

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,                                                     

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,                                                         

6) popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku 

kulturalnego i gospodarczego Gminy oraz powiatu 

inowrocławskiego,                                                                                  

7) współdziałanie z innymi bibliotekami i organizacjami                          

w zakresie wymiany informacji i materiałów w celu rozwijania 

czytelnictwa i zaspokojenia potrzeb oświatowych                             

i kulturalnych społeczności gminy,                                                          

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy                      

z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki                         

i nauki,                                                                                                         

9) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-

bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń 

międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 

regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych                                                                                     

o charakterze regionalnym,                                                              

10) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej                 

i szkoleniowej,                                                                                  

11) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji 

przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań 

określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach. Wykaz bibliotek zawiera załącznik do uchwały.

Miasto 

Gniewkowo          

_                         

ul. Dworcowa 5 

88-140 

Gniewkowo

Gmina 

Gniewkowo     

_             

Statut Miejsko-

Gminnej 

Biblioteki 

Publicznej      

w Gniewkowie

_
REGON: 

340465247
_ Anna Nawrocka


