
DR.021.1.44.2022 
 

Zarządzenie 44/2022 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy  

z dnia 28 grudnia 2022 
w sprawie zatwierdzenia planu działalności Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rok 2023 
 
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (j.t. Dz.U. 2018. poz.1983), § 7 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/1420/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 
dnia 19 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9666), zarządza się co następuje:   
 

§1 

1. Zatwierdza się ogólny plan działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na 
rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§2 

Ustala się priorytetowe zadania merytoryczne na rok 2023: 

1) Zakup wydawnictw, zbiorów specjalnych (multimedia i in.) oraz prenumerata czasopism – głównie w 
plikach e-prasy, lektur szkolnych w ramach wzbogacania księgozbioru i realizacji potrzeb zgłaszanych 
przez czytelników, 

2) Organizowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży bemowskich przedszkoli i 
szkół w ramach m.in. propagowania czytelnictwa,  

3) Organizowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów ogólnorozwojowych w obszarach działań 
kulturalnych, edukacyjnych, oraz w zakresie edukacji kulturalnej, 

4) Realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, 
5) Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz rea-

lizacje poprawiające dostępność uwzględniające możliwości budżetu biblioteki, 
6) Prowadzenie działań, w tym także animacyjnych mających na celu budowanie wspólnot lokalnych, 
7) Prowadzenie projektów wolontariackich i rozwój idei wolontariatu w placówkach bibliotecznych, 
8) Współpraca z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ustalonym obustronnie zakresie,  
9) Dalszy rozwój usług ułatwiających dostęp czytelnikom do księgozbioru biblioteki, 
10) Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym w kontekście zagrożeń 

epidemiologicznych, 
11) Rozwój e-usług w bibliotece, 
12) Zapewnianie przestrzeni na organizację zajęć, wydarzeń dla innych podmiotów, 
13) Organizowanie animacji dla dzieci w placówkach bibliotecznych, 
14) Szkolenie pracowników zgodnie z wymogami przepisów oraz rozwojowych wzmacniających 

kompetencje i identyfikację z pracą bibliotekarza, 
15) Wzbogacanie działalności o projekty zwiększające czytelnictwo wśród mieszkańców Bemowa, 
16) Pozyskiwanie nowych czytelników i odbiorców usług bibliotecznych, 
17) Rozwój MALi: Spotykalnia i Chrzanów, budowanie lokalnych społeczności opartych na wzajemności i 

współpracy, 
18) Dalszy rozwój Akademii Młodego Bemowiaka we współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy. 
 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023. 

/-/ Anna Fiszer - Nowacka 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 




