CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
CEL I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy
i rozwój kultury.

RODZAJ I ZAKRES SPRAW JAKIMI JEDNOSTKA SIĘ ZAJMUJE
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz. Wypożyczanie oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
5. Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi (udziela ich personelowi
pomocy organizacyjnej i merytorycznej).
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych
społeczeństwa.
7. Prowadzenie zadań powiatowych.

ŚWIADCZONE USŁUGI DLA LUDNOŚCI
Bezpłatnie udostępnianie swoich zbiorów mieszkańcom gminy i miasta oraz powiatu
średzkiego na zewnątrz (wypożyczenia do domu) i na miejscu (w czytelni) oraz prowadzenie
działalności informacyjno-bibliograficznej.

Wypożyczalnia dla Dorosłych udostępnia swoje zbiory (literaturę piękną i popularnonaukową
dla dorosłych) na zewnątrz (wypożyczenia do domu). Czytelnik ma wolny dostęp
do księgozbioru i katalogów bibliotecznych. Sam wybiera potrzebne mu książki, z chwilą gdy
sprawia mu to problem, korzysta z pomocy bibliotekarza, który zobowiązany jest jej udzielić.
Na życzenie czytelnika bibliotekarz rezerwuje potrzebne książki, informuje o innych
pozycjach na żądany temat, prolonguje termin zwrotu.
Czytelnia BP prowadzi usługi w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej,
tj. udziela czytelnikowi bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu informacji bibliotecznej
i bibliograficznej niezbędnej przy dokształcaniu, pracy zawodowej, pogłębianiu
zainteresowań czy pracy naukowej, w oparciu o specjalnie wyodrębniony podręczny
księgozbiór informacyjny o charakterze prezencyjnym (jest udostępniany tylko na miejscu).
W jego skład wchodzą encyklopedie, słowniki, informatory, kompendia wiedzy z różnych
dziedzin, zbiory regionalne (wydawnictwa dotyczące regionu) a także bibliografie tematyczne
i czasopisma, w tym czasopisma lokalne. Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi
i kartoteki zagadnieniowe grupujące informacje na określone tematy zawarte na różnych
nośnikach wiedzy (książki, czasopisma, druki ulotne, dokumenty życia społecznego
i dokumenty elektroniczne).
Dział Dziecięcy BP zajmuje się całokształtem działań związanych z czytelnictwem
dziecięcym. Prowadzi wypożyczalnię literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci.
Zajmuje się działalnością informacyjno-bibliograficzną dla dzieci w oparciu o księgozbiór
podręczny dostosowany do wieku czytelników. Prowadzi edukację kulturalną mającą na celu
rozbudzenie wyobraźni wizualnej, werbalnej i emocjonalnej u młodego czytelnika. Prowadzi
lekcje biblioteczne przysposabiające do korzystania z biblioteki przy planowej współpracy
ze szkołami.
Filie biblioteczne we wsiach Bukówek, Cesarzowice, Ciechów, Kryniczno i Szczepanów
realizują wszystkie zadania Biblioteki głównej tzn. wypożyczają książki na zewnątrz
czytelnikom dorosłym i dzieciom oraz prowadzą działalność informacyjno-bibliograficzną
w rejonie swojego działania.
Informacji udziela się w formie bezpośredniej, tekstowej, bibliograficznej na miejscu
w czytelni i telefonicznie.

