Przedbórz

Biblioteka czyta dzieciom
17.12.2010.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu przyÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ do
ogÃłlnopolskiej akcji &bdquo;CaÅ‚a Polska czyta dzieciom&rdquo;. Organizowane sÄ… spotkania,
podczas ktÃłrych doroÅ›li i zaproszeni goÅ›cie czytajÄ… dzieciom ksiÄ…Åźki.
CaÅ‚a Polska czyta dzieciom to spoÅ‚eczna akcja, rozpoczÄ™ta w 2001 przez FundacjÄ™ ABCXXI,
majÄ…ca na celu rozpropagowanie czytelnictwa wÅ›rÃłd maÅ‚ych dzieci i ich rodzicÃłw. W tym roku
takÅźe przedborska biblioteka miejska wziÄ™Å‚a udziaÅ‚ w tej akcji. OdbyÅ‚o siÄ™ wiele spotkaÅ„. W
marcu uczniowie z ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu spotkali siÄ™ z pisarzem Robertem
Karwatem, autorem opowiadaÅ„ dla dzieci, wysÅ‚uchali takÅźe fragmentÃłw ksiÄ…Åźek pisarza w jego
wykonaniu. Podczas trwajÄ…cego w maju &bdquo;Tygodnia Bibliotek&rdquo;, dzieciom z Przedszkola
SamorzÄ…dowego w Przedborzu i z ZSG zorganizowano tematyczne zajÄ™cia, w czasie ktÃłrych
pracownicy biblioteki wraz z zaproszonymi goÅ›Ä‡mi czytali bajki i wiersze. Podczas spotkania
poÅ›wiÄ™conego wioÅ›nie i przyrodzie przedszkolakom czytano wiersze o tej tematyce. Sekretarz
miasta Przedborza, Wojciech Karbownik, grupie szeÅ›ciolatkÃłw przeczytaÅ‚ najbardziej znane wiersze
Juliana Tuwima: &bdquo;Lokomotywa&rdquo;, &bdquo;Rzepka&rdquo; i &bdquo;SÅ‚oÅ„
TrÄ…balski&rdquo;.
W zwiÄ…zku z obchodzonÄ… w tym roku setnÄ… rocznicÄ… Å›mierci Marii Konopnickiej, patronki
przedborskiej biblioteki, nie mogÅ‚o zabraknÄ…Ä‡ spotkaÅ„ z twÃłrczoÅ›ciÄ… poetki. Wiersze
Konopnickiej czytaÅ‚a ElÅźbieta LiziÅ„czyk, nauczycielka z ZespoÅ‚u Szkolno-Gimnazjalnego w
Przedborzu oraz pracownice biblioteki, swoich siÅ‚ w gÅ‚oÅ›nym czytaniu prÃłbowali rÃłwnieÅź sami
uczniowie.
W tym miesiÄ…cu Biblioteka zorganizowaÅ‚a MikoÅ‚ajki, ktÃłre byÅ‚y takÅźe poÅ‚Ä…czone z
popularyzacjÄ… akcji &bdquo;CaÅ‚a Polska czyta dzieciom&rdquo;. Zaproszono dzieci z Przedszkola
SamorzÄ…dowego w Przedborzu. Halina Mikuszewska, doradca zawodowy z MÅ‚odzieÅźowego Centrum
Kariery OHP w Przedborzu, czytaÅ‚a przedszkolakom legendÄ™ i opowiadania zwiÄ…zane ze
ÅšwiÄ™tym MikoÅ‚ajem oraz tematykÄ… nadchodzÄ…cych ÅšwiÄ…t BoÅźego Narodzenia.

TuÅź przed ÅšwiÄ™tami ma siÄ™ odbyÄ‡ spotkanie Å›wiÄ…teczne z wychowankami Åšrodowiskowego
Domu Samopomocy w Gaju. Opowiadania i legendy zwiÄ…zane z tematykÄ… ÅšwiÄ…t BoÅźego
Narodzenia przeczytajÄ… goÅ›ciom pracownicy biblioteki.
&ndash; Z wÅ‚asnego doÅ›wiadczenia wiem, Åźe tego typu akcja jest bardzo poÅźyteczna. Po kaÅźdym
takim spotkaniu przedborska biblioteka zyskuje kolejnych czytelnikÃłw. Mamy rÃłwnieÅź moÅźliwoÅ›Ä‡
zaprezentowania nowo zakupionych ksiÄ…Åźek &ndash; mÃłwi Sylwia TymiÅ„ska, dyrektor MBP w
Przedborzu &ndash; GÅ‚oÅ›ne czytanie dzieciom ma duÅźe znaczenie dla ich prawidÅ‚owego rozwoju
emocjonalnego. Czytanie na gÅ‚os uczy dzieci jÄ™zyka i myÅ›lenia, rozwija pamiÄ™Ä‡ i
wyobraÅºniÄ™, pozwala zrozumieÄ‡ otaczajÄ…cy Å›wiat i tworzy wzorce moralnych zachowaÅ„.
ZachÄ™cone gÅ‚oÅ›nym czytaniem dzieci czÄ™Å›ciej siÄ™gajÄ… po ksiÄ…Åźki.
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