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Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Szlichtyngowej
za rok 2020

Realizacja najważniejszych celów w roku 2020
Lp.
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Zakup nowości
wydawniczychuzupełnienie
zbiorów
bibliotecznych

100%

100%

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

6

7

- śledzenie na bieżąco stron
internetowych z nowościami
wydawniczymi;
- pozyskanie funduszy na zakup
nowości wydawniczych
z programu Biblioteki Narodowej
„Narodowy program rozwoju
czytelnictwa” priorytet 1 - zakup

- śledzenie na bieżąco stron
internetowych z nowościami
wydawniczymi;
- pozyskanie funduszy na zakup
nowości wydawniczych
z programu Biblioteki Narodowej
„Narodowy program rozwoju
czytelnictwa” priorytet 1 - zakup

nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych.
- comiesięczne spotkania
organizowane przez bibliotekę
(oprócz lipca i sierpnia);
-zapraszanie poszczególnych
grup przedszkolnych;
-wzbogacanie oferty poprzez
zapraszanie osób związanych z
gminą;
- wyznaczanie terminów
kolejnych spotkań.

nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych.
-zapraszanie poszczególnych
grup przedszkolnych;
-wzbogacanie oferty poprzez
zapraszanie osób związanych z
gminą;
- wyznaczanie terminów
kolejnych spotkań.

2

Promocja
czytelnictwa

Spotkania
Dyskusyjnego
Klubu Książki oraz
organizacja akcji
„Cała Polska czyta
dzieciom”

80%

60%

3

Usprawnianie
obsługi
czytelnika

Wprowadzenie
systemu
komputerowego
„Prolib”

90%

90%

- wprowadzanie danych
czytelników do systemu;
- obsługa czytelników w
systemie;
-kontynuacja wprowadzania
księgozbioru do systemu;
-tworzenie protokołów ubytków
w systemie.

- wprowadzanie danych
czytelników do systemu;
- obsługa czytelników w
systemie;
-kontynuacja wprowadzania
księgozbioru do systemu;
-tworzenie protokołów ubytków
w systemie.

4

Zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu

Projekt „THE
KINO”

90%

0%

- nawiązanie współpracy ze
stowarzyszeniem „Twórcze
Horyzonty”;
-organizacja seansów filmowych
dla dzieci i młodzieży;
-współpraca ze szkołami;
-pozyskiwanie funduszy z
powiatu wschowskiego na
realizację zadania.

- nawiązanie współpracy ze
stowarzyszeniem „Twórcze
Horyzonty”;

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020
1. Promocja czytelnictwa —ze względu na wystąpienie na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego spowodowanego wystąpieniem
COVID-19, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa nas mocy Rozporządzeń Rady Ministrów była zamknięta w okresie
od 12.03.2020 do 6.05.2020 oraz od 9.11.2020 do 27.11.2020. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się w styczniu, lutym,
czerwcu (forma niestacjonarna), wrześniu, październiku, listopadzie. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” odbyła się w styczniu, lutym,
marcu, wrześniu i październiku. W pozostałych miesiącach spotkania nie były organizowane ze względu na dużą zachorowalność lub
na zakaz gromadzenia się.
2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu -to realizacja projektu „The Kino”, w ramach którego zaplanowanych było 9 seansów
filmowych na miesiąc marzec i czerwiec. Ze względu na wystąpienie na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego spowodowanego
wystąpieniem COVID-19, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa nas mocy Rozporządzeń Rady Ministrów była zamknięta
w okresie od 12.03.2020 do 6.05.2020 oraz od 9.11.2020 do 27.11.2020. W pozostałych miesiącach spotkania nie były organizowane
ze względu na dużą zachorowalność lub na zakaz gromadzenia się. Jednak by zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego,
zorganizowano większą ilość „Spotkań z podróżnikami”. Z zaplanowanych sześciu spotkań odbyło się ich dziewięć, z czego trzy odbyły
się w formie on-line.
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