
ZAŁĄCZNIK  Nr 2 
 
do umowy z dnia 30 lipca 2019 r. 
 

                            Program działania 
                       Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu 
  
                   przewidziany na okres    od 1.08.2019 r.     do 31.07.2026 r. 
  
 

1. Misja Instytucji 
Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa. 
Ważnym zadaniem jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych 
kontaktów z książką. Misją jest wspieranie rozwoju informacyjnego, rozpoznawanie i zaspokajanie 
potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. Zadaniem Biblioteki jest zapewnienie 
profesjonalnego poziomu usług, ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego jej wizerunku w 
swoim środowisku i na zewnątrz. Bardzo ważne jest również promowanie kultury, a także tradycji 
regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą 
ojczyzną i Polską. Biblioteka to miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym 
mogą oni realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz 
korzystać z różnych form rozrywki. 
 
 

1. Wizja i planowanie działania w celu realizacji Misji Instytucji 
      Planowane działania będą zmierzać do tego, aby Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu stała 

się nowoczesną i rozwijającą się instytucją, a jej kierownik w swoich działaniach był kreatywny, 
otwarty na potrzeby swojego środowiska i na współpracę z rożnymi instytucjami. Aby była 
miejscem spotkań wielu środowisk, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i 
zdobywania wiedzy, a także miejscem kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. 

      Głównym celem w podejmowaniu  działań Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu, 
będzie dążenie do tego, aby stała się ona  miejscem jasnym, przyciągającym nie tylko ładnym 
wyglądem, ale przede wszystkim nowoczesnym wyposażeniem. Aby była dobrze zaopatrzonym w 
różne źródła informacji począwszy od tradycyjnej książki po zbiory multimedialne. Powinna być 
placówką przyjazną, otwartą na wszystkich i chętnie odwiedzaną. Miejscem cieszącym się opinią 
takiego, w którym  można miło i pożytecznie spędzić czas, znaleźć coś ciekawego dla siebie, 
spotkać się z przyjaciółmi, nawiązać nowe kontakty i znajomości. 

 
 

Główne kierunki działania Termin realizacji Formy pracy 
Wzbogacenie Biblioteki w 
nowości wydawnicze. 

Cały rok Zakup nowości wydawniczych z 
uwzględnieniem propozycji czytelników 

Współpraca ze 
środowiskiem 

Cały rok Współpraca ze szkołami i przedszkolami na 
terenie gminy – inspirowanie uczniów 
działalnością biblioteki. Promocja kultury,  
czytelnictwa, lekcje biblioteczne, itp. 
Współpraca z placówkami będzie pomocna 
przy organizowaniu konkursów, imprez, 
zajęć bibliotecznych, spotkań, 



Współpraca z Urzędem Gminy Ciechanów 
Komputeryzacja Cały rok Rozwijanie usług informacyjno-

bibliograficznych. 
Oklejanie książek kodami kresowymi i w 
folię. 
Praca nad katalogiem komputerowym 
planowane zakończenie w 2020 r. 
 

Prace kulturowo - 
oświatowe 

Sierpień Wakacje w bibliotece- zajęcia plastyczne, 
gry, zabawy. 
Wspólne czytanie komiksów w bibliotece. 
 

Wrzesień Po wakacjach - przyjmowanie 
przedszkolaków i uczniów kl. I w szeregi 
czytelników biblioteki. 
Udział w projekcie „Mała książka - wielki 
człowiek”. 
„Narodowe czytanie” - ogólnopolska akcja 
promująca klasykę literatury polskiej. 
„Początek jesieni” - jesień w Bibliotece. 
 

 Październik „Noc Bibliotek” gry i zabawy w Bibliotece. 
 

 Listopad Zabawy andrzejkowe – tradycje regionalne, 
wróżby. 
Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży. 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Dzień Pluszowego Misia. 
 

 Grudzień Mikołajki w Bibliotece. 
Warsztaty Bożonarodzeniowe. 
 

 Cały rok Dyskusyjny Klub Książki 
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci 
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży 
 

   
 
Ponadto: 
Poprawa infrastruktury Biblioteki (wymiana regałów, odświeżenie wnętrza Biblioteki). 
Udział w różnych projektach wspierających rozwój i ofertę Biblioteki. 
 
Cele Biblioteki 

1. Krótkoterminowe – do realizacji na wskazaną kadencję: 
• Wprowadzanie zbiorów do bazy katalogowej oraz oklejanie kodami kreskowymi i 

obkładanie książek. 
• Poprawa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. 
• Wzmocnienie roli Biblioteki w środowisko lokalnym. 
• Wprowadzenie komputerowego wypożyczania i zakup kart bibliotecznych dla czytelników. 



• Wzbogacenie Biblioteki w nowoczesne technologie i nowy sprzęt. 
 
2. Długoterminowe w perspektywie wieloletniej: 

• Wzbogacenie Biblioteki w nowoczesne technologie. 
• Współpraca z innymi instytucjami. 
• Rozwój osobisty Kierownika GBP poprzez udział w kursach, szkoleniach   i podnoszenie  

kwalifikacji. 
• Poprawa infrastruktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. 

 
 

3. Koncepcja finansowania poszczególnych elementów programu i celów w perspektywie 
krótkoterminowej i długoterminowej. 

  
• Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej (  wnioskowanie  do Rady Gminy o zwiększenie 

środków  na działalność biblioteki ). 
• Zakup Nowości wydawniczych z dotacji MKiDN w ramach programu: „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” i z wkładu własnego. 
• Pozyskiwanie środków z Fundacji wspierających Instytucje Kultury np. Fundacji PZU, 

Fundacji Santander, Instytutu Książki, Fundacji Orlen oraz innych. 
  
 
 
 
…......................................................     ….............................................. 
 Organizator          Kierownik 
 
 
 
 


