
Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan
przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników i bibliotekarzy. Wykorzystując
doświadczenie nabyte w bibliotece szkolnej opracowałam plan roczny obejmujący zakres działania
biblioteki. Z myślą o młodych bibliotekarzach przedstawiam poniższą propozycje.

Zadania Formy pracy Termin Wychowawcy Uwagi o
realizacji

I. Prace
organizacyjno-
techniczne

1. Planowanie i
sprawozdawczo ść

2. Organizacja lokalu

3. Gromadzenie,
opracowanie i
selekcja zbiorów

1. Opracowanie rocznego
planu pracy biblioteki z
załącznikami:
- terminarz zajęć
bibliotecznych i imprez
czytelniczych
- plan pracy z aktywem
bibliotecznym.

2. Opracowanie projektu
budżetu biblioteki na następny
rok kalendarzowy.

3. Prowadzenie statystyki
dziennej, półrocznej i rocznej.

1. Zorganizowanie kącika
audiowizualnego.

2. Zmiana dekoracji
pomieszczeń bibliotecznych.

3. Ewentualne uzupełnienie
mebli i sprzętu.

4. Zakup druków
bibliotecznych i materiałów
piśmiennych.

1.Uzupełnianie zbiorów
-zakup nowości książkowych
-pozyskiwanie nabytków od
sponsorów
-uzupełnianie działu lektur
-zakup środków
audiowizualnych i programów
komputerowych
-prenumerata czasopism.

2. Ewidencja, opracowanie
formalne, rzeczowe i



4. Organizacja
warsztatu
informacyjnego

5. Udost ępnienie
zbiorów

6. Organizacja
warsztatu
dydaktycznego

techniczne nabytków i oprawa
w folie.

3. Wdrożenie programu
komputeryzacji biblioteki
(inwentarz, rejestr ubytków,
katalogi) ewentualna jego
kontynuacja.

4. Selekcja księgozbioru.
Skontrum.

1. Wzbogacanie kartoteki
tekstowej.

2. Systematyczne
uzupełnianie kartoteki
zagadnieniowej.

3. Bieżące uaktualnienia
katalogu alfabetycznego,
rzeczowego i środków
archiwizualnych.

4. Rozbudowa działów Np.
50, 57, 58, 59 - wyodrębnienie
ekologii.

1. Uporządkowanie kartotek
czytelników. Stworzenie
komputerowego rejestru
czytelników.

2. Aktualizacja wykazu lektur.

3. Ustalenie dyżurów
członków aktywu
bibliotecznego.

1. Uzupełnianie kartoteki
bibliograficznej konspektów
lekcji bibliotecznych.

2. Skompletowanie kartoteki
tekstowej konspektów lekcji
bibliotecznych.

3. Zgromadzenie pomocy
dydaktycznych do
przysposobienia
czytelniczego i
informacyjnego (foliogramy,
przezrocza, ilustracje, tablice
graficzne).

4. Skompletowanie norm i



przepisów dotyczących pracy
biblioteki.

5. Uzupełnienie księgozbioru
fachowego bibliotekarza.

II. Praca
pedagogiczna

1. Udost ępnianie
zbiorów

2. Działalno ść
informacyjna i
poradnictwo w
wyborach
czytelniczych

1. Udostępnianie zbiorów
piśmienniczych i dokumentów
audiowizualnych.

2. Przekazanie kompletów
książek do pracowni (klas,
świetlicy, internatu).

3. Wypożyczenia
międzybiblioteczne dla
nauczycieli.

4. Kierowanie uczniów do
innych bibliotek.

1. Udzielanie informacji
bibliotecznych, katalogowych,
bibliograficznych, tekstowych i
rzeczowych.

2. Szkolenie użytkowników w
wyszukiwaniu informacji
katalogowych i
bibliograficznych za pomocą
komputera.

3. Udzielanie porad w
wyborach czytelniczych.

4. propaganda biblioteki:
-plansze na korytarzach
informujące o bibliotece-
nowości, imprezy czytelnicze
-wykazy nowości w pokoju
nauczycielskim
-gazetka biblioteczna
-wystawki książek i innych
dokumentów
-prezentacja nowości na
posiedzeniach Rady



3. Przysposobienie
czytelnicze i
informacyjne

4. Rozwijanie
zainteresowa ń
czytelniczych
uczniów oraz
podnoszenie kultury
ogólnej

Pedagogicznej.

1. Lekcje biblioteczne.

2. Wycieczki do innego typu
bibliotek.

1. Prowadzenie różnych form
pracy z czytelnikami
-rozmowy o książkach i
ciekawych artykułach z
czasopism w czasie
udostępniania księgozbioru
-kierowanie lekturą
czytelników bardziej
zaawansowanych
-pomoc uczniom
przygotowujących się do
konkursów przedmiotowych
-otoczenie opieka uczniów
stroniących od książki
-konkursy.

2. Rozwijanie zainteresowań
lektura popularnonaukową
-propaganda wizualna
-wystawy książek
popularnonaukowych z
różnych dziedzin wiedzy
-wyrabianie nawyku
samodzielnego korzystania z
księgozbioru podręcznego
-wyrabianie nawyku
samodzielnego wyszukiwania
książek na określony temat.

3. Inspirowanie czytelnictwa w
szkole
-reklamowanie książek
-prowadzenie
współzawodnictwa w
czytelnictwie
-cykl "Spotkań z książką":
godziny baśni, dramy,
dyskusje, spotkania autorskie,
gry i zabawy, małe formy
teatralne, poranki literackie,
cykle pogadanek, kiermasze i
loterie książkowe.

1. Reorganizacja aktywu



5. Praca z aktywem
bibliotecznym

bibliotecznego- wciągnięcie
nowych uczniów.

2. Zebrania szkoleniowo-
organizacyjne.

III. Współpraca ze
środowiskiem
szkolnym i
pozaszkolnym

1. Udzielanie pomocy
nauczycielom przedmiotów,
wychowawcom klas,
opiekunom organizacji i kół
zainteresowań w ich
codziennej pracy, w
doskonaleniu się i pracy
twórczej.

2. Współpraca z
wychowawcami klas i
pedagogiem szkolnym w
poznaniu uczniów i ich
aktywizacji czytelniczej.

3.Odczyty na zebraniach
rodziców na temat
wychowania czytelniczego w
rodzinie.

4. Kiermasz książek

5. Współpraca z biblioteką
publiczną:
- uzgodnienie rocznych
planów pracy: gromadzenie
zbiorów, wymiana materiałów
informacyjnych, wycieczki,
wspólne imprezy czytelnicze,
uzyskiwanie informacji o
czytelnictwie uczniów
- dostarczenie aktualnego
wykazu lektur i programów
nauczania.

6. Współpraca z biblioteką
pedagogiczną:
- uzgodnienie zakresu i form
współpracy: uzyskanie
materiałów informacyjnych,
wypożyczenia
międzybiblioteczne, lekcje
biblioteczne.



7. Współpraca z innymi
bibliotekami i instytucjami Np.
muzeum, dom kultury,
księgarnie.
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