
 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

 

W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka 

Narodowa od lat przekazuje na rzecz bibliotek publicznych określone 

dofinansowanie. Celem tego programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród 

społeczności lokalnych poprzez wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. 

 Z takiego dofinansowania korzysta także Gminna Biblioteka Publiczna  

w Wawrzeńczycach. W 2013 roku otrzymaliśmy kwotę 3710,00 złotych. Do 

bibliotek w Wawrzeńczycach, Igołomi i Dobranowicach zostało zakupionych 

175 książek dla dorosłych i 83 książki dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Dotacje na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach w 2014 roku uzyskała 

dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 3810,00 zł na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Zgodnie z umową 1270,00 zł z ogółu dofinansowania zostanie 

przeznaczone na zakup literatury dla dzieci i młodzieży. W związku z tym  

w październiku 2014 r. zostaną zakupione nowe książki, które wzbogacą 

księgozbiór biblioteki w Wawrzeńczycach oraz filii w Igołomi  

i Dobranowicach.  

 

 

 

http://biblioteka.dziemiany.pl/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek-priorytet-1/


 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2 

 

W czerwcu 2014 roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wawrzeńczycach podpisała 

porozumienie z Dyrektorem Gminnego 

Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach  

i aplikowała o środki na zakup nowości 

wydawniczych w tym lektur szkolnych w ramach programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 

zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Miło 

jest nas poinformować iż nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

Całkowita wartość projektu to 1350,00 złotych, kwota dofinansowania to 

1000,00 złotych pozostałe środki to wkład własny biblioteki publicznej. Nasza 

współpraca nie kończy się na uzyskaniu dotacji i zakupieniu książek. Odbędą się 

zaplanowane spotkania z uczniami, lekcje biblioteczne, konkursy zarówno  

w bibliotece szkolnej jak i w bibliotece publicznej.  Książki zakupione 

 w ramach dotacji zgodnie z zasadami programu zostaną przekazane w depozyt 

bibliotece szkolnej w Wawrzeńczycach do końca roku szkolnego 2014/2015. 
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