PLAN PRACY
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie
na 2016 rok
I. ZADANIA STATUTOWE.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie działając zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca
1997r. do podstawowych zadań zalicza gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów
bibliotecznych oraz udostępnianie tych zbiorów czytelnikom. Zgodnie z powyższymi założeniami w roku 2016 planuje
się:
1.W zakresie gromadzenia księgozbioru:
 bieżące śledzenie nowości wydawniczych,
 analizę zapotrzebowań czytelniczych,
 systematyczny zakup księgozbioru,
 włączanie do księgozbioru książek ofiarowanych przez czytelników (po wcześniejszej selekcji).
2. W zakresie opracowania księgozbioru:
 opracowywanie zakupionych materiałów bibliotecznych w programie MAK+,
 w miarę możliwości szybkie włączanie zakupionych materiałów na półki biblioteczne,
 bieżące prowadzenie katalogów.
3 .W zakresie przechowywania księgozbioru:
 systematyczna konserwacja książek (owijanie w folię, klejenie, mycie okładek)
 układanie książek we właściwym porządku w celu łatwego do nich dostępu,
 selekcję zbiorów (usuwanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych).
4. W zakresie udostępniania księgozbioru:



udostępnianie zbiorów na zewnętrz i na miejscu, wypożyczanie międzybiblioteczne,
udostępnianie zbiorów audiowizualnych, elektronicznych oraz czasopism w tym prasy międzynarodowej,
rozwój Mediateki,
 udostępnianie e-booków, audio-booków oraz„książki mówionej” (książek nagranych na kasety
magnetofonowe),
 udostępnianie e-booków poprzez platformę Ibuk.pl,
 umożliwianie korzystania z krajowych i zagranicznych zasobów informacyjnych dostępnych przez Internet,
 egzekwowanie zwrotów książek (systematyczne wysyłanie upomnień, współpraca z kancelarią prawniczą
ARBITRA w celu odzyskiwania wypożyczonych i nie oddawanych w terminie materiałów bibliotecznych od
czytelników).
5. W zakresie innych prac bibliotecznych realizowane będą:







wizytacje instruktażowe bibliotek Powiatu Żnińskiego,
sprawozdawczość merytoryczna, statystyczna i finansowa,
szkolenia pracowników bibliotek Powiatu Żnińskiego,
tworzenie bibliografii Powiatu Żnińskiego w programie MAK+,
kontynuowanie prac informacyjno-bibliograficznych,
kontynuowanie prac archiwalnych (dot. zbiorów specjalnych).

6. Działalność upowszechnieniowa
Lp
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Termin
Styczeń

Nazwa/rodzaj imprezy







„97 rocznica wyzwolenia Żnina przez Powstańców Wielkop.” –
wystawa książek i publikacji prasowych.
Spotkanie Klubu Podróżnika – 04.01.2016 r. – „Gruzja”
Ogłoszenie konkursu czytelniczego „Czytam sobie i jest super” –
15.01.2016 r.
Ferie zimowe (18-29 stycznia) – „Ferie zimowe w bibliotece”
Spotkanie klubu DKK (Dyskusyjny Klub Książki) 26.01.2016 r.
„Bajarka opowiada” – projekt dla dzieci i ich rodziców (opiekunów) comiesięczne spotkania. „Biblioteczny teatrzyk – ożywiamy bajkę Jaś i
Małgosia”– 29.01.2016 r.
Filie:
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Luty








Ferie zimowe -”Pani zima mrozem trzyma” – zabawy zimowe
pod znakiem bieli (18-29 styczeń). Spotkanie DKK - (Filia nr 1 w
Żninie)
„Zima, bałwanki, śnieg i sanki” – gry rekreacyjne i edukacyjne
w ramach ferii zimowych.
Dzień babci i dziadka – konkurs plastyczny „Portret dziadków”
- 15.01.2016 r. (Filia Brzyskorzystewko).
Dzień muzyki w bibliotece. Spotkanie z dziećmi grającymi na
różnych instrumentach, wspólne śpiewanie kolęd (Filia w
Gorzycach).

„Zima” – zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym z cyklu „Pory roku” (terminy uzgadniane z
przedszkolami).
„W krainie kotów” – impreza biblioteczna z okazji Światowego Dnia
Kota (14.02.2016 r.).
Spotkanie Klubu Podróżnika – spotkanie z Tomkiem Michniewiczem
(08.02.2016 r.)
Spotkanie DKK – 16.02.2016 r.
„Bajarka opowiada”- bal postaci bajkowych – 26.02.2016 r.
Filie:




Światowy Dzień Kota – zajęcia edukacyjno-rozrywkowe
(14.02.2016 r.). Spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie).
Walentynki – „Miłość miłości szuka” (14.02.15 r.– Filia w
Brzyskorzystewku).
Zwierz, co o nim wiesz?” – zajęcia edukacyjne z okazji
Światowego Dnia Kota (29.02.15 r. – Filia w
Brzyskorzystewku).
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Marzec









Konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową – 14.02.2016 r.
(Filia w Gorzycach).
Światowy Dzień Głośnego Czytania – głośne czytanie bajek przez
zaproszonych gości (9 marca).
Spotkanie Klubu Podróżnika - 14.03.2016 r.
Spotkanie DKK – 15.03.2016 r
Z okazji Światowego Dnia Poezji spotkanie autorsko-poetyckie z
Mariolą Pryzwan i Joanną Moro (18.03.2016 r.)
„Wiosna” – zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla przedszkolaków z cyklu
„Pory roku” (terminy uzgadniane z przedszkolami)
Ogłoszenie konkursu na stroik wielkanocny.
Spotkanie z „Bajarką” – japoński teatrzyk Kamishibai (25.03.2016 r.)
Filie:
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Kwiecień








Kącik malucha – czytanie bajek i baśni dla najmłodszych.
Spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie).
Malowanie pisanek – zajęcia plastyczne (8.03.2015 r. – Filia w
Gorzycach)
Magia pisanek – konkurs plastyczny – 18.03.2016 r. (Filia w
Brzyskorzystewku)

Wystawa książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książek
(2.04.2016 r.)
„Bajkoterapia” – zajęcia dla uczniów szkoły specjalnej (termin do
uzgodnienia ze szkołą)
Spotkanie Klubu Podróżnika - 4.04.2016 r.
Spotkanie DKK – 12.04.2015 r.
„Korowód bajek” - zajęcia edukacyjno-zabawowe dla przedszkolaków
(terminy uzgadniane z przedszkolami).
Spotkanie z „Bajarką” – czytanie bajek terapeutycznych z
wykorzystaniem książki M. Malickiej (29.04.2016 r.).
Filie:
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MAJ

„Co wiemy o ziemi” – konkurs (22.04.2016 r.); spotkanie DKK –
Filia nr 1 w Żninie.
 Stempelkowo – zajęcia plastyczno-techniczne (15.04.2016 r.) Filia w Brzyskorzystewku.
 Gry planszowe, zabawy ruchowe (Filia w Gorzycach).
TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15.05)








Internetowy konkurs historyczny „Polska Moja Ojczyzna” (3 Maja).
Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci – (termin do uzgodnienia)
Warsztaty literackie dla dzieci z Julią Różewicz – „Niedoparki”.
Noc w Bibliotece z Łukaszem Wierzbickim – pisarzem dla dzieci.
Spotkanie Klubu Podróżnika – 9.05.2016 r.
Spotkanie DKK – 17.05.2016 r.
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg zgłoszeń szkół i
przedszkoli.
Filie:
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Czerwiec







Fundacja dr Clown – animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
(1.06.2015 r.)
Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci – 2.06.2015 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika – 6.06.2015 r.
Spotkanie DKK – 7.06.2015 r.
„Lato” - zajęcia edukacyjno-zabawowe dla przedszkolaków z cyklu
„Pory roku” (terminy do uzgodnienia z przedszkolami).
„Bajarka opowiada” – japoński teatrzyk Kamishibai, warsztaty
(24.06.2016 r.)
Filie:




7.

Lipiec
sierpień

-












8.

Wrzesień






Wesołe kolorowanki – zajęcia plastyczne (10.05.2016 r.);
spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie.
Życzenia dla mam z okazji ich święta – zajęcia literackie –
20.05.2016 r. (Filia w Brzyskorzystewku).
Portret mojej mamy – zajęcia plastyczne (Filia w Gorzycach).

„Portret Ani z Zielonego wzgórza” – konkurs literacki (2.06.16
r.); spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie.
Dzień Dziecka – poranek bajek (Filia w Gorzycach).
„Proszę, dziękuję, przepraszam – moc magicznych słów” –
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książki Grzegorza
Kasdepke „Bon czy ton” (17.06.2016 r.) - Fila w
Brzyskorzystewku.

Wakacje w Bibliotece – „Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży”.
Ogłoszenie konkursu plastycznego „Moje wakacyjne przygody”
Warsztaty ekologiczne dla dzieci „Ekologia w Bibliotece”
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego.
Zajęcia plastyczne – wykonanie zakładki do książki z wcześniej
zebranych materiałów ekologicznych.
Filie:
Wakacyjne rozmaitości – zajęcia plastyczne; gry, zabawy, konkursy
(Filia nr 1 w Żninie).
„Wszystko się zdarzyć może w wakacyjnej porze”; Zgaduj zgadula –
łamigłówki dla tęgiej główki; Zabawa na słońce i deszcz – gry stolikowe
(Filia w Brzyskorzystewku).
Cykl imprez wakacyjnych - quizy, zgaduj-zgadule, zajęcia plastyczne i
ruchowe, konkursy (Filia w Gorzycach).

„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – zajęcia edukacyjno-zabawowe dla
przedszkolaków.
Spotkanie Klubu Podróżnika – 5.09.2016 r.
Spotkanie DKK – 20.09.2016 r.
„Bo fantazja jest od tego aby bawić się na całego” - spotkanie z
„Bajarką”, impreza czytelnicza – 23.09.2016 r.
Filie:
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Październik







Wszystko co można zrobić z kasztanów – zajęcia plastyczne;
spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie.
Sztuka orgiami – zajęcia plastyczne (Filia w Brzyskorzystewku).
Konkurs pięknego czytania (Filia w Gorzycach).

„Dary jesieni” – zajęcia dla przedszkolaków z cyklu „Pory roku” (terminy
do ustalenia z przedszkolami).
„Urodziny Kubusia Puchatka” – spotkanie z „Bajarką” (28 października).
Spotkanie Klubu Podróżnika – 10.10.2016 r.
Spotkanie DKK – 18.10.2016 r.
Bajkoterapia dla uczniów szkoły specjalnej.
Filie:


Listopad










„Papierowe cuda” – zajęcia plastyczne (17.10.2016 r);
spotkanie DKK. – Filia nr 1 w Żninie.
 „Jesień puka do drzwi” – zajęcia plastyczne (14.10.2016 r.) Filia w Brzyskorzystewku.
 Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły w Gorzycach (Filia w
Gorzycach).
500. Rocznica urodzin Klemensa Janickiego (17 listopada)
„W cieniu wielkich rodaków” – wystawy, prezentacje ukazujące
dorobek naukowy i kulturalny sławnych pałuczan (impreza cykliczna) –
1 – 15.11.2016 r.
Spotkanie Klubu Podróżnika – 7.11.2016 r.
Spotkanie DKK – 15.11.2016 r.
„Od czytania do działania” – spotkanie z „Bajarką”, zajęcia z
wykorzystaniem tabletów.
Światowy Dzień Pluszowego Misia – impreza czytelnicza dla
przedszkolaków (25.11.2016 r.)
Ogłoszenie konkursu na stroik świąteczny.
Filie:
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Grudzień






Spotkanie DKK – Filia nr 1 w Żninie.
Wielki bal pluszowych misiów – urodziny pluszowego misia
(25.11.2016 r.); „Andrzejki” – wieczór z wróżbami (30.11.2016
r.) - Filia w Brzyskorzystewku.
„Kasztankowe zabawy” – zabawy manualne (Filia w
Gorzycach).

Spotkanie Klubu Podróżnika – 5.12.2016 r.
Świąteczny występ Filharmonii Pomorskiej (6.12.2016 r.)
„Mikołajki w Bibliotece” – spotkanie z „Bajarką” (9.12.2016 r.).
Spotkanie DKK – 15.12.2016 r.
Filie:





Zaczarowane Boże Narodzenie – czytanie wierszy 12.12.2016
r.); Pisanie listu do Świętego Mikołaja – Filia nr 1 w Żninie).
Bajecznie i świątecznie w naszej bibliotece” – warsztaty
plastyczne (16.12.2016 r.); List do Św. Mikołaja – zajęcia
plastyczne (Filia w Brzyskorzystewku).
List do Św. Mikołaja – zajęcia plastyczne (Filia w Gorzycach).

Ponadto planuje się:






Organizację lekcji bibliotecznych.
Przygotowywanie wystaw okazjonalnych.
Gry i zabawy literackie itp.
Wystawy twórczości twórców regionalnych w Galerii Małej.
Cykl sześciu spotkań dla dzieci w ramach programu „Akademia poznawania świata” (uzależnione od
przyznania grantu – konkurs „Na dobry początek”)

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.
W roku 2016 planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych w MiPBP w Żninie:
 Instalacja klimatyzacji w czytelni MiPBP w Żninie.
 Remont adaptacyjny pomieszczeń po Bibliotece Pedagogicznej.
 Malowanie odświeżające korytarzy MiPBP w Żninie.
 Wymiana okien w piwnicach biblioteki.
Planuje się także kontynuowanie uzupełnienia wyposażenia Biblioteki w niezbędne meble:



Lada biblioteczna – wypożyczalnia dla dorosłych.
Uzupełnienie mebli w poszczególnych działach (np. regały – wypożyczalnia dla dorosłych).

W planach przyszłościowych zakłada się:
- instalację platformy dźwigowej umożliwiającej dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym.

III. KOMPUTERYZACJA.
W miarę posiadanych środków finansowych planuje się rozbudowywanie i modernizację istniejącej
sieci komputerowej:




zakup dwóch stanowisk komputerowych (wypożyczalnia),
wymianę sprzętu przestarzałego,
systematyczne aktualizowanie strony WWW.

Wyżej wymienione zadania statutowe oraz gospodarcze realizowane będą w czterech placówkach bibliotecznych:
MiPBP w Żninie,




Filia nr 1 w Żninie
Filia w Brzyskorzystewku,
Filia w Gorzycach.

Ponadto Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej, wg ustalonego wykazu, obejmując opieką
merytoryczną biblioteki Powiatu Żnińskiego.
Jadwiga Jelinek

