
Tydzień Bibliotek 2013
8-15 maja

„BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH”

Po  raz  dziesiąty  nasza  biblioteka  bierze  udział  w  ogólnopolskiej  akcji  społecznej 
organizowanej  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich,  której  celem  jest  promocja 
czytelnictwa  i  bibliotek.  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK  ma  na  celu  podkreślenie  roli  bibliotek 
w  poprawie  jakości  życia,  edukacji  oraz  zwiększeniu  prestiżu  zawodu  bibliotekarza 
i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Tegoroczne  hasło  TYGODNIA  BIBIOTEK  pozwala  w  różnych  formach  pokazywać 
pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla 
kreatywnych  staje  się  miejscem  inspiracji  i  realizacji  wielu  niezwykłych  pomysłów  na 
promowanie literatury i zachęcenie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na 
wykształcenie, wiek czy światopogląd.

Przygotowaliśmy różnorodne formy naszej pracy m. in.:

8 maja         10.00 -  Spotkanie z 5-latkami z Przedszkola nr 1 w Nowogardzie 
/środa/                      „PODRÓŻUJEMY Z TUWIMEM LOKOMOTYWĄ”
                      10.50 – Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                       „BIBLIOTEKA – ZNANA CZY NIEZNANA?”
                        11.00 – PORANKI MALUCHA – zajęcia czytelniczo-manualno-ruchowe 
                                      dla dzieci 3-5 letnich „PRZEZ OKULARY TUWIMA”
                        16.30 – „SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE” – spotkanie

                         z  Panem Franciszkiem  Łuczko
                                      „ZBRODNIA KATYŃSKA”   

9 maja          10.00 – Finał miejsko-gminnego konkursu czytelniczego dla uczniów kl. II i III
/czwartek/                  „BAŚNIE RÓŻNYCH NARODÓW” (konkurs organizowany wspólnie ze 
                                      Szkołą Podstawową nr 3 w Nowogardzie)
                        10.50 – Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                      „BIBLIOTEKA- ZNANA CZY NIEZNANA?”
                        14.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                      „BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

10 maja      10.00 – Finał miejsko-gminnego konkursu czytelniczego dla uczniów kl. IV- VI
/piątek/                      „W KRAINIE BAŚNI RÓŻNYCH NARODÓW” (konkurs organizowany
                                     wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Nowogardzie)

                        10.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                      „BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”
                        11.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                      „BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”



11 maja             10.00 – III  NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY organizowany przez
/sobota/                           Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych
                                            „Nasze Szanse”

13 maja             10.00 – „LEWE RĄCZKI” MINI PRZEDSIĘBIORSTWO 
 /poniedziałek/                Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nowogardzie – 
                                            miejscem dla kreatywnych, wystawa i pokaz multimedialny
                              14.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
                                            „BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”

14 maja             10.00 -  Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów
/wtorek/                           „BIBLIOTEKA-ZNANA CZY NIEZNANA?”
                              10.00  –„LEWE RĄCZKI” MINI PRZEDSIĘBIORSTWO 
                                            Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nowogardzie – 
                                            miejscem dla kreatywnych, wystawa i pokaz multimedialny
                              11.00 – PORANKI Z KSIĄŻKĄ – zajęcia dla dzieci 2-3 letnich
                                            HALO TUWIM  - „SPÓŹNIONY SŁOWIK”

15 maja             10.00  –„LEWE RĄCZKI” MINI PRZEDSIĘBIORSTWO 
/środa/                              Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nowogardzie
                                            miejscem dla kreatywnych, wystawa i pokaz multimedialny
                              11.00 – PORANKI MALUCHA – spotkanie z dziećmi 3-5 letnimi
                                            CZAS NA TUWIMA – „RZEPKA”               

Proponujemy również spotkania dla zorganizowanych grup/klas na wszystkie tematy 
dotyczące  funkcjonowania  i  działalności  biblioteki.  Opiekunów  grup  zorganizowanych 
prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 913926260

Tradycyjnie  już  w miesiącu maju nie  pobieramy kary  za  przetrzymywanie  książek. 
Prosimy dłużników o zwrot. 
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