#BIBLIOTEKA
XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8-15 maja 2019
PROGRAM

Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym
1. ABOLICJA DLA DŁUŻNIKÓW przez cały maj nie pobieramy kar
za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych,
2. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA – rozdajemy upominki każdego dnia,
dla siódmego czytelnika pożyczającego książki,
3. OŻYWIAMY KSIĄŻKI – z wykorzystaniem aplikacji HP Reaval –
rozszerzona rzeczywistość - zajęcia III gimnazjum 08.05, godz.
900,
4. OŻYWIAMY KSIĄŻKI – warsztaty czytelnicze

z aplikacjami

IMovie, HP Reval, animacja poklatkowa – tworzenie prezentacji
ulubionych książek i publikacja na Instagramie i Fb 08.05 godz.
1430,
5. QUIVER – AR ożywianie kolorowanek 09.05 godz. 1000,
„zerówka”,
6. CZYTANIE NA DYWANIE: dawnych baśni czar - zajęcia dla
świetlicy 09.05, godz. 1200,
7. SEANS FILMOWY - 10.05 godz. 1100
8. #BIBLIOTEKA – TAK, CZYTAM! – FLASH MOB – plac przy
Urzędzie Gminy 13.05 godz. 900,
9. SZNURKOWE OPOWIEŚCI – warsztaty czytelnicze na
motywach tekstu R. Jędrzejewskiej „Sznurkowa historia” – twórcze
inspiracje 15.05 godz. 1430,
10. #KSIĄŻKA – wystawa książek o książkach.

Filia w Głowience
1. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA – rozdajemy upominki każdego dnia,
dla siódmego czytelnika pożyczającego książki,
2. ABOLICJA DLA DŁUŻNIKÓW – przez cały miesiąc maj nie
pobieramy kar za przetrzymanie książek,
3. LEKCJA BIBLIOTECZNA dla uczniów SP w Głowience – 8.05,
godz. do uzgodnienia ze zgłoszoną grupą osób,
4. „OPOWIEM CI BAJKĘ O …” – zajęcia literacko – plastyczne dla
uczniów SP w Głowience – 10.05, godz. do uzgodnienia ze zgłoszoną
grupą osób,
5. „POPOŁUDNIE Z PLANSZÓWKAMI” – spotkanie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (każdy uczestnik ma możliwość przyniesienia i
zaprezentowania swojej ulubionej gry planszowej) – 13.05, od
godz. 1600,
6. SEANS FILMOWY dla dorosłych – 14.05, godz. 1700,
7. ROBOT PHOTON - z wizytą w bibliotece – zajęcia z kodowania
dla uczniów SP w Głowience – 15.05, godz. do uzgodnienia ze
zgłoszoną grupą osób,
8. „ZDROWIE TO PODSTAWA” – spotkanie z Małgorzatą Kuligą
autorką książki „Pierwsze 14 dni z Zieloną Terapią”. – dzień i godz.
zostaną podane po zebraniu grupy osób chcących wziąć udział w
spotkaniu.

Filia w Rogach
1. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA (rozdajemy upominki dla siódmego
czytelnika pożyczającego książki, każdego dnia),
2. ABOLICJA DLA DŁUŻNIKÓW (przez cały maj nie pobieramy
kar za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych),
3. „PO NITCE DO KŁĘBKA” - zajęcia dla uczniów klasy IVa Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach – rywalizacja w
grupach; nauka podstaw programowania z użyciem robotów Photon
10.05 godz. 945- 1120,
4. „W ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI AR” – spotkanie dla
grupy świetlicowej ze Szkoły Podstawowej w Rogach z użyciem
aplikacji Quiver i HP Reveal (Aurasma) na tabletach 14.05 godz.
1300-1400,
5. „CZYTAM SOBIE I DBAM O ZDROWIE” - zajęcia dla klasy „0”
Szkoły Podstawowej w Rogach – wspólne czytanie i zabawy ruchowe
na placu przy bibliotece – termin do uzgodnienia,
6. SEANS FILMOWY - akcja filmu rozgrywa się na ziemiach
kaszubskich w pierwszej połowie XX stulecia, 10.05 godz. 1800,
7. „TRADYCJA KONTRA NOWOCZESNOŚĆ” – zajęcia dla
młodzieży z wykorzystaniem planszówek, tabletów oraz tworzenie
sleeveface 15.05 godz. 1700-1900,
8. WYSTAWA - malarstwo Moniki Bystrzyckiej,
9. „ZAREKLAMUJ BIBLIOTEKĘ” – konkurs na hasło reklamujące
korzystanie z biblioteki,
10. „KSIĄŻKA CZEKA” – akcja wypożyczania książek dawno
nieczytanych.

Filia w Targowiskach
1. SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA (rozdajemy upominki dla siódmego
czytelnika pożyczającego książki, każdego dnia),
2. ABOLICJA DLA DŁUŻNIKÓW (przez cały maj nie pobieramy
kar za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych),
3. „BUKIET – JAK GO ZROBIĆ?” - zajęcia dla uczniów klasy II
Szkoły Podstawowej w Targowiskach - warsztaty poprowadzi Pani
Ewelina Kozimor 08.05 godz. 900,
4. „DZIECI - DZIECIOM” - spotkanie w bibliotece 09.05 godz.
1700 ,
5. „CO TO JEST GWARA?” - zajęcia dla uczniów klasy Va i Vb
Szkoły Podstawowej w Targowiskach 13.05 godz. 1150 ,
6. „PROZA Z ODZYSKU” zajęcia dla uczniów klasy VI Szkoły
Podstawowej w Targowiskach 14.05 godz. 1150 ,
7. WIZYTA w Gminnym Żłobku w Łężanach 15.05 godz. 1015,
8. WYSTAWA rękodzieła Teresy Frydrych,
9. ”ZAREKLAMUJ BIBLIOTEKĘ” – Konkurs.

Filia we Wrocance
1.ABOLICJA DLA DŁUŻNIKÓW - przez cały maj nie pobieramy
kar za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych,
2.SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA - rozdajemy upominki każdego dnia
dla siódmego czytelnika pożyczającego książki,
3.ZAREKLAMUJ BIBLIOTEKĘ! – tworzenie plakatów promujących
czytelnictwo. Zajęcia dla uczniów z SP we Wrocance (termin do
uzgodnienia),
4.WEJDŹ W KSIĄŻĘ czyli sleeveface – zajęcia z użyciem
tabletów pobudzające kreatywność 13.05 godz. 1500-1700,
5.BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI - roboty w bibliotece – zajęcia z
robotami edukacyjnymi Photon 14.05 godz. 1500-1700,
#BIBLIOTEKA – zajęcia dla przedszkolaków o charakterze
literacko-plastycznym (termin do uzgodnienia),
6.O STANISŁAWIE GRELLI SŁÓW KILKA – spotkanie dla
uczniów SP Wrocanka w związku z 10. rocznicą nadania szkole
imienia Stanisławy Grelli (termin do uzgodnienia),
7.BIBLIOTEKA ŁĄCZY – warsztaty międzypokoleniowe dla uczniów
z SP z uczestnikami Senior - WIGOR z Wrocanki (termin do
uzgodnienia),
8.BIBLIOTEKA OD KUCHNI - lekcja biblioteczna dla uczniów
z SP Wrocanka (termin do uzgodnienia),
9.DAWNO, DAWNO TEMU… – konkurs na opowiadanie, bajkę lub
legendę wyjaśniającą nazwę miejscowości „Wrocanka”. Prace
konkursowe można składać w bibliotece lub przesłać na adres:
wdbibl7@onet.pl w terminie od 8 do 31 maja 2019 r..
10.KSIĄŻKA NA EKRANIE - seans filmowy 09.05 godz. 1800

