
 

 

     Załącznik do Zarządzenia 

 Nr 2/2023 Dyrektora                  

Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni 

Z dnia 02.01.2023 

 

REGULAMIN 

DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W ZAWONI 

 

1. Dyskusyjne Kluby Książki to ogólnopolski projekt Instytutu Książki. 

2. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie DKK) działa przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Zawoni. 

3. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie literatury i kultury wśród 

lokalnej społeczności. 

4. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem 

dyskusji. 

5. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto zgodzi się uczestniczyć w 

spotkaniach Klubu.  

6. Klub powinien liczyć nie mniej niż pięciu (5) członków. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie 

dostarczonych przez Klub lektur. 

8. Literaturę omawianą podczas spotkań DKK wybierają klubowicze wraz z 

moderatorem. 

9. Książki są udostępniane uczestnikom Klubu nieodpłatnie, zgodnie z 

Regulaminem Biblioteki. 

10. Spotkanie Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez koordynatora z członkami Klubu. 

11. W sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie. 

12. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za 

pośrednictwem sms-a lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem. 

13.  Podczas spotkań DKK może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna 

opublikowana później na oficjalnej stronie biblioteki: gokzawonia.pl oraz na 

profilu FB: facebook.com/bibliotekawzawoni. 

14. Członkowie Klubu mogą pisać relacje ze spotkań i recenzje książek, które 

będą zamieszczane na stronie gokzawonia.pl . Redakcja strony zastrzega 

sobie jednak prawo do ostatecznej korekty tekstu. 

15. Przystąpienie do Klubu i akceptacja jego regulaminu wiąże się z przyjęciem 

następujących zasad dyskusji: 

- szanujemy opinie innych, 

- nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów, 

- nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je  

przeczytać, 

- przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć 



 

 

lektury, 

- każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to, w jakim tempie 

czyta, 

- jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki, 

- jesteśmy wszyscy równoprawnymi uczestnikami dyskusji, 

- wszyscy mamy prawo się wypowiedzieć, ale nie naruszając tym prawa do 

wypowiedzi pozostałych klubowiczów, 

- wysłuchujemy innych bez przerywania i wchodzenia w słowo, 

- każdy z nas może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa 

wspólnie zatwierdza wybór lektury 

- przede wszystkim mamy się dobrze bawić! 

16. Rezygnacja z członkostwa następuje natychmiastowo na wniosek uczestnika 

(pisemny lub ustny) pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek. 

17. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane niniejszym regulaminem 

rozstrzygane są na zasadzie głosowania; w momencie równej liczby głosów 

decydujący jest głos koordynatora. 


