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Tydzień Bibliotek w Filiach Bibliotecznych SOKiS Chorzelów

,,Czytanie łączy pokolenia” – pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczny XI Tydzień Bibliotek w dniach 8-15 maja 2014. Ta ogólnopolska
akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma na celu promocję czytelnictwa i popularyzację bibliotek w kręgach naszego
społeczeństwa jako niezbędnego elementu rozwoju intelektualnego i kulturalnego.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu ,,650 lat w służbie książki”, przypadającego w tym roku oraz do Programu Rozwoju
Czytelnictwa w latach 2014- 2020, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8-15 maja będzie czasem wzmożonych działań bibliotekarzy, promujących literaturę i książkę, a biblioteki staną się miejscem realizacji wielu
niezwykłych inspiracji i pomysłów.

Tradycyjnie, jak co roku do akcji włączają się Filie Biblioteczne SOKiS Chorzelów, przygotowując dla swych czytelników wiele ciekawych i
atrakcyjnych imprez: konkursy, quizy, warsztaty dla dzieci, niezapomniane spotkania i wystawy. Ta bogata oferta kulturalna skierowana jest do
szerokiego grona odbiorców w każdym wieku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Tygodnia Bibliotek i do wspólnej zabawy!

Filia Biblioteczna w Chorzelowie

8-15 maja - Kiermasz używanej książki.

14 maja - ,,Na ludową nutkę”- warsztaty dla dzieci (wykonywanie ilustracji, wycinanek oraz czytanie      utworów Wandy Chotomskiej).

15 maja - Wielopokoleniowe spotkanie z czytelnikami biblioteki.

Filia Biblioteczna w Podleszanach

8 maja - ,,Czytała babcia, czytała mama, czytasz Ty?”- spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Podleszanach #℣佐⌡⌀ 稀愀最愀搀欀椀 氀椀琀攀爀愀挀欀椀攀Ⰰ 焀甀椀稀礀 搀氀愀
dzieci).

13 maja - ,,Witajcie w królestwie bajek” - spotkanie z najmłodszymi czytelnikami z Przedszkola w Podleszanach.

15 maja - ,,Bajka dla malucha” – spotkanie z uczniami klasy ,,O” – głośne czytanie bajek, zagadki dotyczące postaci bajkowych.

Filia Biblioteczna w Rzędzianowicach

8-15 maja – Wystawa pt. ,,Różne oblicza książki”.

8 maja - ,,Zostań mistrzem pięknego czytania”- konkurs dla dzieci od 8-9 lat.

12 maja - ,, Czy jesteś dziecinny” – quiz Kuby i Buby dla 10-latków

15 maja - ,,Międzypokoleniowe czytanie” – impreza integracyjna dla dziadków, rodziców i dzieci - wspólne czytanie wierszy poetów polskich.

Filia Biblioteczna w Trześni

8-15 maja- ,,Nasza biblioteka Ciebie czeka, przyjdź, nie zwlekaj” – cykl spotkań czytelniczych, popularyzujących książkę i czytelnictwo.

W godz. 11:00 – 12:00 – czytanie dla najmłodszych przez dorosłych i młodzież.

Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej

9 maja - ,,W krainie bajek”- czytanie dla najmłodszych oraz mini quiz literacki.

12 maja - ,,Złap byka za rogi” – ortograficzna corrida dla gimnazjalistów.

14 maja - Spotkanie Miłośników Dobrej Książki, połączone z prezentacją nowości bibliotecznych.

Filia Biblioteczna w Złotnikach

9 maja - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Mały ilustrator” i wręczenie nagród. Wystawka prac plastycznych dzieci.

12 maja - IV Maraton Czytania.

14 maja - Spotkanie autorskie z kronikarzem Złotnik - Edmundem Maziarzem.

                                                                                                                                       Justyna Ryczek

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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