
ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W LUBSKU 

O BIBLIOTECE 
 
 
Głównym celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i 
informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i 
kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i 
informacji. 
 
Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje: 
a) Dział gromadzenia i opracowania zbiorów, 
b) Oddział dla dorosłych, w skład którego wchodzą: ᠆ wypożyczalnia dla dorosłych ᠆ czytelnia 
ogólna, 
c) Czytelnia Muzyczna i Internetowa, 
d) Oddział dla dzieci, w skład którego wchodzą: ᠆ wypożyczalnia ᠆ czytelnia, 
e) Filia Biblioteczna w Białkowie, 
f) Filia Biblioteczna w Górzynie. 
 
Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut, zgodnie, z którym do zadań Biblioteki 
zaliczamy w szczególności: 
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, 
b) obsługę użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na 
miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 
c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, 
d) popularyzowanie książki i czytelnictwa, w szczególności współpracę w tym zakresie ze 
szkołami oraz przedszkolami gminnymi, 
e) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych 
społeczeństwa, 
f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań 
określonych ustawami, 
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami i organizacjami 
działającymi na terenie Gminy Lubsko. 
 
 
Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z potrzeb 
lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. 
 
Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące ustawy i 
rozporządzenia wykonawcze oraz statut, roczny plan działalności, plany finansowe i inne 
dokumenty. 
 
Biblioteka jest centrum życia kulturalnego i społecznego, miejscem chętnie odwiedzanym, 
nie tylko w przypadku potrzeby zaspokojenia informacji i wiedzy, ale też w celu spędzania 
wolnego czasu. Jest Instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i 
nowoczesne technologie. 
 



 
Misją Biblioteki  jest stworzenie przyjaznego miejsca, zaspakajającego potrzeby 
użytkowników, zapewniającego dostęp do wszelkiego rodzaju informacji poprzez 
udostępnianie książek, czasopism, zapewnieniu dostępu do internetu oraz promowaniu 
szeroko pojętej kultury. 
 
Założone cele zrealizowane zostaną m.in. poprzez: 
1. Bieżącą selekcję książek zbędnych, zdezaktualizowanych i niepoczytnych w celu 
zwiększenia atrakcyjności oferty biblioteki. 
2. Pozyskiwanie środków finansowych z dotacji rządowych na zakup nowości wydawniczych 
oraz darów książkowych od czytelników.  
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej promującej książkę i bibliotekę w 
środowisku lokalnym, poprzez organizację lekcji bibliotecznych, spotkań tematycznych dla 
grup przedszkolnych, spotkań autorskich, wystaw tematycznych, organizację konkursów 
czytelniczych itp. 
4. Udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, m.in.: „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień 
Bibliotek”. 
5. Dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń biblioteki. 
6. Promocję działań biblioteki w mediach społecznościowych. 
 
Dodatkowe usługi Biblioteki:  
a) usług plakatowania na terenie miasta Lubska, 
b) wynajmu pomieszczeń bibliotecznych, 
c) sprzedaży książek wycofanych ze zbiorów Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych,  
d) sprzedaży czasopisma Magazyn Lubski, 
e) pobierania opłat za reklamy i ogłoszenia zamieszczane w Magazynie Lubskim. 
 
Realizowana jest usługa książka z dostawą do domu tzw. „Książka na telefon” dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Książki dostarczane są we wtorki i piątki. 
 
Warto zaznaczyć, iż biblioteka jest otwarta na współpracę z osobami, organizacjami, 
instytucjami oraz firmami, którym zależy na tworzeniu nowoczesnej i atrakcyjnej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej. 
 
 
KONTAKT Z NAMI: 

Nazwa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku 

Adres: Aleja Wojska Polskiego 2 

             68-300 Lubsko 

 

Tel. 68 457 24 22, 457 24 24 

poczta email: biblioteka@lubsko.pl 
 
 



 


