
sprawozdanie z dziatalno6ci w zorz roku
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy piaseczno

Sprawozdanie z dzialalno6ciw zorz roku

SIEi BIBLIOTEGZNA:

W sklad sieci bibliotecznej wchodzq nastqpujqce plac6wki biblioteczne:

- Biblioteka cl6wna, ul. T. Ko(ciuszki49 w sklad kt6rejwchodzq:

- Oddzial dla doroslych i mlodziezy

- Oddzial dla dzieci

- 8 filiibibliotecznych (z mieiskie i 6 zlokalizowanych na terenie Gminy piaseczna):

- Osiedle (Oddzial dla doroslych i mlodziezy i Oddzial dla dzieci) - ul. Szkolna 9

- Zalesie Dolne - Al. Kasztan6w rz

- Bogatki- ul. Krdlewska 9r

- Chojn6w - Klonowa 16

- Gtosk6w - ul. parkowa 8

- )azgarzew - ul. Gl6wna 3r

- Zalesie G6rne - ul. Wiekowej Sosny 4

- Ztotoktos - 3-go Maja 3o

KSTEGOZBt6R

w zolz roku przybytro 5 423 egz. zbiordw na kwotq 10g g95,ggzl:

- zakupiono 4 9o8 egz. zbior6w na sumq toz.t5z,9.tzN

- otrzymane dary to 366 egz.zbiordw na sumq 3 93o,zzN

w tym samym czasie z ksiqgozbioru ubylo zTg3woluminy na sumq 'r tgz,79zN.

Ubytki to: selekcja , zaczyfane, zniszczone ksiqzki, nie nadajqce siq do dalszego uzytku ani

naprawy introligatorskiej.

Biblioteka Publiczna wraz z filiami w omawianym

(ksiqgozbiSr + zbiory specjalne) z $g 39 egz. (X| zo,r,r

wartoSi zbioru na koniec zol2r.wyniosla t 67"r g443gzN.

okresie zwiqkszyla stan zbior6w

r.) do 17o g4t egz. (Xil zo'rz r.), a



KONSERWACJA KSTEGOZBTORU

Na bie2qco prowadzona jest konsenruacja zbior6w bibliotecznych.

Oblozono w foliq ro 48o egzemplarzy.

Skleiono klejem introligatorskim, zszytobqdlwzmocniono tafmq 2667 egzemplarzy.

BrakuiEce kartki sq uzupetniane dziqki kopiom kserografic znym.

CZYTELNICY

W zorzr. zanotowan o 9492 czytelnik6w.

czYTELNtCY WEDLUG WTEKU I ZAJECTA
w 2012 R.

Razem 9492 rco%
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do 5 lat 246 2,60%

6-12 1445 L5,22%

13-15 662 6,97yo

16-19 1007 70,62%

20-24 775 8,1.6yo

25-44 3008 3I,69%
45-60 1445 1.5,22%

powy2ej 60 904 g,52yo
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robotnicy 476 5,Or%

rolnicy 21 0,22%
pracownicy umyslowi 2674 28,17%

studenci 610 6,43yo

uczniowie 3492 36,79%

inni zatrudnieni 733 7,72%o

pozostali 1486 1.5,66%

WYPOZYCZENIA

1. Ksiq2ki

W omawianym okresie wypo2yczono ogSNem 194 't57 wol. ksiqzek. W stosunku do

roku zorr NASTAplt WZROST o 3655 wol.

Wypo2yczenia literatury dla doroslych stanowiq 56% wszystkich wypo2ycze6 (w
roku ubieglyms4%).
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Wypo2yczenia literatury dzieciqcej stanowi43z% ogolu wypo2yczefi (analogicznie do

u orrr.).

Wypo2yczenia literatury popularnonaukowej stanowi4tzz ogfitr wypo2yczeri (w roku

ubieg)ym 4%).

r Literatura dla
doroslych

r Literatura dla dziecii
mtodzie2y

I Literatura
niebeletrystyczna

W czytelniach i kqcikach czytelniczych zanotowan o 8 9t7 odwiedzin. W por6wnaniu

do roku ubieglego nastqpil wzrost o 36.

Czytelnictwo prasy: mialo miejsce 2o4s skorzystania na miejscu oraz lgzo na

zewn1trz.

2- Ksiq2ki m6wione - plyty cD orazwydawnictwa komputerowe

Biblioteka dysponuie wlasnym zbiorem na plytach CD oraz wydawnictwami

komputerowymi zawierajqcymi wybrane lektury wraz z opracowaniami (239 jednostek).

W zorzr. zakupiono t8 audiobook6w, 18 kolejnych otrzymali6my w darze. Z

Fundacji orange zakupiono 6 wydawnictw komputerowych. W 26112 r. lqcznie

udostqpnio no 27 1 jed nostek.

DZIAT,ALNOSi ITFONMACYJNA

We wszystkich plac6wkach prowadzona jest na bie2qco dzialalno(f informacyjna.

tz 874 udzielonych informacjito:

- tematyczne, wymagajqce doboru literatury do okreslonego tematu,



- rzeczowe' wymagajqce konkretnych wiadomo(cio jakim( problemie, zjawisku,

- bibliograficzne, polegajqce na sprawdzeniu wiadomo(ci o okrejlonvch

publikacjach,

- biblioteczne tzn. czy okreilone wydawnictwa znajdujq siq w bibliotece.

Ka2dy nowo zapisany czytelnik iest informowany o obowiqzujqcym regulaminie

korzystania z wypo2yczalni, czytelni i lnternetu. Czytelnicy zapoznawani sq z ukladem

ksiq2ek na pdlkach i zasadami postugiwania siq katalogami. Informujemy czytelnik6w o

gromadzonych zbiorach, prasie codziennej i lokalnej.

Udzielamy telefonicznych i mailowych informacji o naszych zbiorach i realizujemy

zamdwienia. Pomagamy osobom starszyffi, w korzystaniu z Internetu, obstugiwaniu

komputera, zakladaniu poczty elektronicznej. Informujemy czytelnikdw o zasobach

naszych filii, godzinach ich pracy, warunkach korzystania z nich. Informujemy r6wnie2

naszych czytelnik6w o imprezach organizowanych przez Bibliotekq. Na naszej stronie

internetowej zamieszczane sq informacje: o zbiorach, formach dzialalno(ci, klubach

zainteresowa6, spotkaniach autorskich.

Udzielamy informacji o zasobach innych bibliote( kt6rych katalogi mo2na

przeglEda( on-line i pomagamy w ich przeglEdaniu. pomagamy maturzystom w
przygotowaniu bibliografii do prezentacji z j. polskiego oraz studentom do prac

licencjackich i magisterskich. Osobom niedowidzqcym proponujemy ksiqzki z du2ym

drukiem i m6wione na ptytach CD. Przygotowujemy ksiqzki z dar6w od czytelnik6w dla:

punktu bibliotecznego, (wietlicy (rodowiskowej w Woli Golkowskiej, kola emerytdw,

fundacji pomagajqcej osobom starszym i niepelnosprawnym i biblioteki powiatowej.

Udzielamy informacii o malarzach i obrazach prezentowanych na wystawie w
Wypo2yczalni oraz o imprezach kulturalnych odbywajqcych siq w Centrum Kultury.

Zachqcamy czytelnikdw do spotkari w ,,Klubie Poszukiwaczy Stowa,' i dyskusyinym

,,Klubie Dobrei Ksiq2ki". Na kazde takie spotkanie projektujemy stosowny plakat

informacyiny. Popularyzuiemy tw6rczo(i poetdw lokalnych organizujqc wystawki z ich

dorobkiem oraz spotkania autorskie. Na imprezach plenerowych rozdajemy ulotki z

godzinami pracy naszych bibliotek oraz informujemy o naszej dziatalnogci i zasobach.
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lstotnym elementem dzialalno(ci informacyjnej sq wystawki, gazetki, plakaty,

kt6re spelniaiq rolq informacyjno-promocyjnq okreSlonych zagadnieri, ksiqzek.

organizowane sE wystawki z okazii rocznic wielkich wydarzef historycznych, urodzin i

Smierci wybitnych ludzi lub wystawki zwiqzane z aktualnymiwydarzeniami.

t'qcznie wykonano 4t9 rS2nego rodzaju wystawek, gazetek okoliczno(ciowych w
tym wywieszono r49 plakatdw o nowo(ciach ksiq2kowych.

Podstawowym lr5dNem informacji o ksiqzce jest w Bibliotece katalog:

alfabetyczny, rzeczowy, tytulowy oraz katalog w programie bibliotecznym Mateusz.

program biblioteczny Mateusz. We wszystkich plac6wkach udostqpniono dla czytelnik6w
komputery, na ktdrych mozna przegrqdai elektroniczny katalog zbior6w.

WDRAZANIE NOWYCH TECHNOLOGI I

W Bibliotece Publicznei Miasta i Gminy Piaseczno trwajq prace nad utworzeniem

komputerowei bazy danych o ksiqgozbiorze oraz bazy czytelnik6w. Wprowadzono ok
tz48z4 opis6w bib I iograf icznych ksiqze k(re kord dw).

Biblioteka na biezqco tworzy i modyfikuje swoje bazy elektroniczne prowadzone w
programie bibliotecznym Mateusz. W ramach prac nad uruchomieniem elektronicznej

obs*ugi czytelnik6w trwa naklejanie i sczytywanie do baz katalogowych kod6w
kreskowych. Ka2dy pracownik biblioteki zostat przeszkolony w zakresie sposobu

generowania kod6w kreskowych.

Od poczqtku marca zolt roku funkcjonuje samodzielna strona Biblioteki publicznej

Miasta i Gminy piaseczno. pod adresem www-biblioteka.plaseeznop-l dostqpne sQ

aktualne informacie o naszych plac6wkach i bie2qcych sprawach, kt6re dotyczq biblioteki

- informacie o spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych i innych formach promocji

biblioteki- Do kofica zotz roku stronq odwiedzilo ok 5r 43o u2ytkownik6w on-line.

W zo'tzr. zakupiono 4 nowe komputery (do Biblioteki Gl6wnej- Wypo2yczalnia dla

dorostych ifilii- Piaseczno-Osiedle, Zalesie Dolne i Zalesie Gdrne). Otrzymaligmy w darze

oprogramowanie windows 7 iMicrosoft office zoro (w sumie3z licencje).
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W zolz r. zanotowano 20 r6znego rodzaju form pracy kulturalno-o(wiatowej w sumie,

w ktdrych uczestnicz yho'12445 os6b.

1. LEKCJE BIBLIOTEGZNE

w Bibliotece ifiliach przeprowadzono r55 lekcjiz udzialem 3o56 uczni6w.

Prezentujemy tytuty wybra nych :

Oddzial dzieciqcy 54 lekcji/rroz ucznidw.

- Cykl lekcji o porach roku:

f rHu, hu ha, nasza zima ztratt

ttZwiastuny wiosnytr

rUesieri, czy to smutna pora rokuft

ttZnawca owoc6w iwarzyw na wyspie Hula - Gulart

- Lekcje z przysposobienia czytelniczego:

Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach.

Encyklopedie i stowniki: rodzaje i zastosowanie

- cykl lekcji "Ksiq2kauczy ibawit'- ksiqzka moim przyjacielem

- W krainie u6miechniqtej ksiqzki

- Cykl lekcji I'Miasta polskie w legendachr':

Pozna6 - t'Legenda o poznariskich koziolkachil

Jurata -f KrSlowa Baityku"

Zakopane - "Legenda o dpiqcych rycerzach w tatrach'f

- cykl lekcji 'lKumpelz lektury"

rrW krainie Eskimos6wrr na podst. ksiqzki 'rAnaruk, chlopiec z Grenlandii'r A.
Centkiewicz6w

" W Stumilowym Lesie Kubusia puchatka'r na podst. A. Milne

"Zlo dobrem zwyciq2ajt'na podst. lektury H. Januszewskiej ilKopciuszek'r

"W zwariowanym (wiecie Pippi Poficzoszankitt- lekcja na podstawie ksiqzkiAstrid.
Lindgren
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- cykl lekcji,,slawni polacy"

,,Fryderyk Chopin - najwiqkszy kompozytor polski,,

,,Jan Matejko - najwybitniejszy malarz scen historycznych

- rrPracowity jak pszcz6Nkat' - poznajemy r62nezawody

- "Dbajmy o zdrowie" - na podstawie ksiq2ki ''M6j podrqcznik piennrszej pomocy'f

- "Jak powstaje ksiqzkarr- projektujemy wlasnq okladkq do ksiqzki.

- "Bezpieczne wakacjel' na podstawie ksiq2ki "Przewodnik mlodego Robinsonat'

-rrZwierzqta tez maiq prawa" - lekcja na podstawie ksiq2kiJ. Grabowskiego 'rReksio i
Pucektt

- "Swiqto g6rnik6w - Barb6rkafr - na podstawie ksiq2ki R. soroki ,,Rozgniewany
wqgielek" i legendy,,Wiano ksiq2nej Kingi,,

Filia Osiedle - Oddzialdzieciqcy - 73 Iekcji, r5g3 uczni6w

' Cykl lekcji bibliotecznych majqcych na celu zapoznanie dzieciz tre(ciq legend

. Cykl lekcjizwiqzanych z polskimitradycjami

o Cykl lekcii bibliotecznych majqcych na celu zapoznanie dzieci z tw6rczo(ciq

polskich autor6w wsp6lczesnej literatury dzieciqcej.

Filia w Gloskowie - 9 lekcii/t46 uczni6w

Tematy: ItSwiqto Kubusia Puchatkarr, 'rKopciuszek", ,,piqkne czytanie,,, ,, Dzieri

Mamy", ,,Bezpieczne wakacje,,, ,,poznai bibliotekq,,, ,,Czy znasz tq bajkq,,, ,,Kubu(
Puchatek",,,Swiqta Bozego Narodzenia,,.

Filia w Zalesiu Dolnym - 8 lekcji/ro4 uczni6w:

o,,Zasady korzystaniazbiblioteki,,

r ,,Historia i rodzaje ilustracjiw ksiqzce,,

c ,,Zapoznanie z bibliotekq"

o ,,Ksiq2ka uczy i bawi',

Fifia w Jazgarzewie - 9 lekcji/78 ucznidw:

,, Poznajemy bibliotekq"

,,Poznajemy katalogi" - dwa spotkania

,,7 wizytqw bibliotece"



o ,,Wr52by andrzejkowe,,

Filia w Zalesiu G6rnym - I lekcja/23 uczni6w:

Temat lekcji,,Ulubieni bohaterowie bajek,'

2. WYCIECZKI BIBLIOTEGZNE

W Bibliotece ifiliach miato miejsce 4t wycieczek z udziatem 699 uczni6w:

Oddziai dzieciqcy Biblioteki publicznej

Filia Osiedle - Oddziat dla doroslych

Zlotoktos

Zalesie Dolne

Zalesie G6rne

'16fi4 uczestnik6w

171193 uczestnikdw

4l't'rg uczestnik6w

314t uczestnik6w

t/23 uczestnik6w

Zadaniem wycieczek jest przekazanie podstawowych wiadomo(ci o formach

udostqpniania ksiq2ek, zapoznanie ze zwyczaiami panujqcymi w bibliotece, z

regulaminem, z ukladem ksiqgozbioru, z katalogami.

3. SPOTKANIA AUTORSKIE, KONCERTY wERNtsAZE, pRzEDsTAwtENtA TEATRALNE

W 33 imprezach zorganizowanych przez Bibliotekq ifilie uczestniczylo r9r3 os6b.

w czasie spotkari z tw6rcami organizowane byty tak2e kiermasze ksiq2ek.

Tematv:

wiecz6r promocyjny ,,Antologii Klubu poszukiwaczy slowa,, - wypo2yczalnia

Gl6wna

spotkanie autorskie z Magdalenqzawadzkq - promocja ksiqzki pt.,,Gustaw ija', -

Wypo2yczalnia Gl6wna

Spotkanie autorskie z Czestawq Ochman, poetkq, czlonkiniq Klubu poszukiwaczy

Slowa, promocja drugiego tomiku wierszy pt. ,,Ufmiech jesieni,' - wypozyczalnia

Gl6wna

wiecz6r autorski Marty Precht, poetki i pisarki, promujqcy debiutanckq ksiq2kq pt.

,,Cief wa2ki" - Wypozyczalnia Gl6wna
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Spotkanie z Wiolettq Piaseckq, autorkq bajek i ba(ni dla dzieci - Oddzial dla dzieci,

Filia Osiedle - Oddzial dla dzieci, Filia Bogatki, Filia Glosk6w, Filia Ztotoktos, Filia

)azgarzew.

Dorota Gellner - autorka wierszy i bajek dla dzieci - Filia Osiedle - Oddziat dla

dzieci,.

Spotkanie z Beatq tuczak - Ialkarkq, Filia Osiedle oddziat dla dzieci, Filia Chojn6w,

Filia Jazgarzew

Sylwia Tabor-Zakowska - poetka i plastyczka, przeprowadzita z spotkania w Filii

Chojn6w

Spotkanie z Agnieszkq Frqczek - autorkq ksiqzek dla najmlodszych - oddzial dla

dzieci, Filia Jazgarzew

Spotkanie z Joannq Jakubik autorkq bajek dla dzieci, plansz i gier edukacyjnych -
Oddzial dla dzieci, Filia Z*otoklos, Filia Jazgarzew

spotkanie z podr62nikiem Bogumilem Rzucidlo, prelekcja pt. ,,Egzotyczna podrd2

po Azii" w O/dla dzieci.

Spotkanie z Mariq Marjariskq-Czernik - autorkq opowiadari dla najmlodszych i

tlumaczkq w O/dla dzieci

Mikotaikowe spotkanie z piosenkq prowadzone przez Joannq Bargielowskq w

Oddziale dla dzieci

Spotkanie z Grzegorzem Kostrzewq-Zorbasem - politologiem, dziennikarzem i

amerykanistq pt. ,,obama czy Romney - wybory prezydenckie w USA a sprawa

Polska - Filia Zalesie G6rne

spotkanie z )erzym Gilarowskim - poswiqcone niezwyklej Afryce poh4czone z

prezentacjq ksiq2ki,,Afryka dzisiai,, - Filia Zalesie Gdrne

spotkanie autorskie z Elik Aimee - poetkq i pisarkq (Filia Zalesie G6rne)

+. KONKURSY

W zotz roku w Bibliotece i w filiach odbylo siq 5r rS2nych konkurs6w i quiz6w

literackich, w kt6rych uczestniczylo 77g os6b. Wszystkie oddziahy przeprowadzity

caloroczny kon ku rs,, N ajbardziej a ktywny czytel nik 2o12r.,,



Filia Osiedle o/dzieci zorganizowala dwa konkursy ,,Ozdoba wielkanocn a,, oraz

,,M6j ulubiony bohater,,.

w filii w Bogatkach odbyly siq konkursy plastyczne - ,,llustracja do ksiqzki M.

Kruger Karolcia", ,,Biblioteka - moje ulubione miejsce,,, oraz Iiterackie:

zgadywanki dla przedszkolak6w

w filii w Zalesiu Dolnym odbyly siq konkursy plastyczne - ,,wspominamy ferie
zimowe", ,,Projekt na najpiqkniejszq pisankq", ,,portret pani Bibliotekarki,,, ,,zlota
Polska Jesied", ,,Jak wyglqda 5w. Mikolaj,, oraz konkursy literackie ,,Wiersz dla

mojej mamy" i,,Oryginalne zyczenia (wiqteczne,,

Filia Zalesie G6rne przeprowadzitra z konkursy plastyczne: ,,projekt zaktadki do

ksiqzki" i ,,Moja wakacyjna przygoda" oraz konkurs literacki ,,Zgadywanki dla

przedszkolak6w".

W filii w Gloskowie przeprowadzono nastqpujqce konkursy:

plastyczne -,rMoja wiosna,,, ,,Zima - moja ulubiona pora roku,,,

konkurs piqknego czytania, podczas kt6rego dzieci czytaly fragmenty swoich

ulubionych bajek.

W Oddziale dla dzieci Biblioteki Gl6wnej zorganizowano:

- konkurs plastyczny,,Laurka dla Babci"

- konkurs plastyczny 'lKarta Wielkanocnaf'

- konkurs plastyczny "Zakladka do ksiqzkiil

- konkurs plastyczny I'Bohaterowie naszych bajek"

- konkurs wiedzowyrrKto nie my(lio zwierzqtach temu spuchnie lewa piqta"

- konkurs plastyczny tt p ejza2ejesieni,'

Quizy Iiterackie:

- "W krainie Eskimos6w"

- quiz do tre(ci legendy "Jurata kr6lowa Battyku"

- quiz do treicilegendy "O poznafiskich koziolkach"

- quiz do treici legendy "O zaklqtym wojsku w Tatrachil

- quiz literacki ,,w zwariowanym (wiecie pippi poriczoszanki,'

Filia Jazgarzew przeprowadzila we wsp6lp racy ze S.P. i Gimnazjum w Jazgarzewie
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ll etap konkursu poetyckiego dotyczqcego wierszy W. Szymborskiej. Odbyty siq

r6wnie2 konkurs plastyczny,,M6j (wiat marzefi" i recytatorski,,M6j ulubiony

wiersz". W trakcie zabawy choinkowej dla dzieci zorganizowanej wsp6lnie z

Klubem Kultury w Jazgarzewie odbyl siq konkurs ze znajomo(ci bajek.

5. DYSKUSJE

\N t7z spotkaniach grup dyskusyjnych uczestniczyNo 65o os6b.

Najciekawsze tematy dyskusji to:

o Dlaczego lektury szkolne sq tak niechqtnie czytane przez mlodzie2?

o KsiE2ka w podr6zy - co zabieramy ze sobq na urlop i dlaczego?

o Motywy literackie w filmie - dyskusja o takich produkcjach jak,,SagaZmierzch",

,,Harry Potter"r,,Bitwa Warszawska,, i in.

o Dzieri Niepodleglo(ci- czym jest patriotyzm dla wsp6lczesnego czlowieka?

. Czy ksiq2kiw wersji elektronicznejwyprq ksiqzki drukowane?

o Powie(f historyczna dla wszystkich odbiorc6w-lekka forma, a ciekawe fakty

tatwym i przyjemnym Zr6dlem wiedzy dla kazdego.

o Niezwykla poczytno(( skandynawskiej literatury kryminalnej.

o Biografie i wspomnienia znanych ludzi nieocenionym 2r6dNem wiedzy o

spoleczedstwie na tle przemian politycznych..

o Sfilmowaniepowie(cireklamqksiqzkidrukowanej.

o Wielka popularno(i literatury publicystycznej i reportazowej

o Kto w dzisiejszych czasach czyta poezjq?

6. POGADANKI

W Sl spotkaniach z udziaNem 864 os6b w Bibliotece i filiach odby.ly liq pogadanki-

zgadywanki, podczas kt5rych poruszane byly miqdzy innymi takie tematy jak:

o I czego jako Polacy mozemy byi dumni?

o Walory ksiq2kiw dobie wszechobecnego internetu.

o Ekranizacja powie(ci i dziel literackich.

o WpEw fikcji literackiej na 2ycie realne.

o Ziemia nasz wspSlny dom. Chrorimy naszQ planetq



Poezja i osobowodi ksiqdza Twardowskiego

o ,,o Swiqtach Bo2ego Narodzenia" - czas zadumy, milo(ci, pokoju w rodzinach.

czy lubisz czyta( poezjq? samodzielne pr6by pisania wierszy.

7. SPOTKANTA z TRADYCJ4

W 43 spotkaniach 842 dzieci poznawalo polskie zwyczaje zwiqzane z porami roku,

Swiqtami. Historia tych tradycji omawiana byla na podstawie ksiqzek, jakie biblioteka ma

w swoim ksiqgozbiorze.

Spotkania obywaty siq:

w Oddziale dzieciqcym Biblioteki ('tz z udziaNem 244 osdb),

w Oddziale dla dzieci Filii Osiedle (t6 z udzialem 3o9 osdb)

w Filiiw Chojnowie (3 z udzialem 35 osdb).

W Filii w Gloskowie (7 z udzialem ro6 osdb)

W Filiiw Ztotoklosie (4 z udzialem r44 osdb)

W Filii w Bogatkach ('r z udziatem 4 osdb)

8. MAJ M|ES|ACEM KSt4ZKt _ TyDztEN BIBLIOTEK

cykl imprez obywajqcych siq w Bibliotece i filiach, w ramach

organizowane byly:

ktdrych

o spotkaniaautorskie,wernisaze,przedstawieniateatralne

o lekcie biblioteczne,

o wycieczki do biblioteki dla dzieci ze szk6N i przedszkoli,

o konkursy, akcje czytania dzieciom,

' zajqcia z dzie(mi na wesolo (krzy2dwki literackie, zgadywanki, gry i zabawy typu:

opowiadania z ukrytymi tytulami ksiqzek, ,,Pomylily siq dzieciom imiona pisarzy,',

uzupelnij brakujqce wyrazy w tytulach , ,,CZy znaszte bajki,').

o Organizowane by+y tak2e wystawy i wystawki okolicznoiciowe, dyskusje

literackie.

zorganizowana zostala takze, jak co roku, akcja: ,,Maj miesiqcem bez kar,' majqca na celu

zachqcenie czytelnikd,w zalegajqcych z oddaniem ksiq2ek, do ich zwrotu.
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g. AKCJA CZYTANTA DZtECIOM

Biblioteka zorganizowala tz8 spotka6 z dzie(mi we wszystkich plac6wkach. 16zr

dzieci sluchalo ulubionych bajek i wierszy czytanych zar6wno przez bibliotekarki, jak i

przez wsp6lpracujqcych z Bibl iotekq czytel n ik6w.

Naiwiqcei spotkari byto w Oddziale dzieciqcym Biblioteki, Oddziale dzieciqcym Filii

Osiedle oraz w Filiach w: Zalesiu G6rnym, Zlotoklosie i Gloskowie. Spotkania polqczone

by/"y z konkursamiizgadywankami ze znaiomofci czytanych tekst6w.

10. IMPREZY OKOLTCZNOSCIOWE

o Bale dla dzieci:

o Bal karnawalowy z wodzirejem: w Oddziale dla dzieci

o Bal karnawalowy dla dzieci w filii w Gloskowie, prowadzony przez W.

piaseckq

o Bal choinkowy dla naimtodszych zorganizowany w Filii )azgarzew

o Loterie fantowe:

o ,,Karuzela ksiq2kowo-fantowa" w oddziale dzieciqcym Bibrioteki

o Spotkania okoliczno(ciowe:

o Uroczysto(( z okazii 3o-lecia Filii w Bogatkach - specialnym godciem byla

Wioletta Piasecka.

o W oddziale dla dzieci Mikolajkowe spotkanie z muzykq prowadzone przez

Joannq Bargielowskq.

o Filia Glosk6w - zabawa andrzejkowa,wr62by, konkursy, zabawy taneczne

o Zabawa z okazii Dnia Dziecka filia Gtosk6w i Oddzial dla dzieci

o Podczas Chojnowskiej Majdwki zaprezentowane zostato przedstawienie

pani B. tuczak,,Beata, co bajki wyplata,,

o Biblioteka brala udzial w imprezach plenerowych : Pikniku Rodzinnym oraz l

Powiatowym Festiwalu Ksiqzki, gdzie promowala swojq dzialalnoii rozdai4c ulotki

informujqce o miejscu, godzinach pracy, zbiorach i dzialalno6ci kulturalnej Biblioteki

Gl6wnej oraz Filii. Naszym Go(ciem specjalnym byla Dorota Gellner- popularna

autorka ksiqzek dla dzieci oraz Wydawnictwo Pani Twardowska. Na obydw6ch

spotkaniach swoiq tw6rczoS( prezentowali autorzy Klubu Poszukiwaczy Slowa:
























