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HasÅ‚em tegorocznego ogÃłlnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbywajÄ…cego siÄ™ 8-15 maja, byÅ‚o
&bdquo;Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam &ndash; wchodzÄ™&rdquo;. Do akcji przyÅ‚Ä…czyÅ‚a
siÄ™ takÅźe Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu oraz w filia biblioteki w
GÃłrach Mokrych.
Przez caÅ‚y tydzieÅ„ do biblioteki zapraszane byÅ‚y grupy dzieci ze szkÃłÅ‚ oraz przedszkola, ktÃłrzy
mogli zwiedziÄ‡ bibliotekÄ™, zapoznaÄ‡ siÄ™ z jej pracÄ…. Zaproszeni goÅ›cie czytali dzieciom bajki i
wiersze. WÅ›rÃłd czytajÄ…cych byli czÅ‚onkowie przedborskiego Klubu Seniora, dyrektor MDK w
Przedborzu MaÅ‚gorzata BÅ‚aszczyk, ktÃłra takÅźe opowiedziaÅ‚a o swojej pracy, a takÅźe sekretarz
miasta Wojciech Karbownik, Halina Mikuszewska, doradca zawodowy z MCK OHP w Przedborzu oraz
Å•ukasz CzuryÅ‚Å‚o. Dla klasy I ZSG biblioteka ogÅ‚osiÅ‚a konkurs plastyczny na ulubionÄ…
postaÄ‡ z bajki i baÅ›ni (klasa ta bierze udziaÅ‚ w projekcie unijnym o tematyce bajki i baÅ›ni).
Halina Mikuszewska przeprowadziÅ‚a dla uczniÃłw klasy VI ZSG zajÄ™cia na temat zawodÃłw
wykonywanych przez dorosÅ‚ych. PrzygotowaÅ‚a dla dzieci rebusy o zawodach, jakie sÄ… wykonywane
przez dorosÅ‚ych, odgadniÄ™te nazwy dzieci wpisaÅ‚y do krzyÅźÃłwki. Uczniowie dowiedzieli siÄ™
takÅźe jak wyglÄ…da praca doradcy zawodowego i jak siÄ™ bada predyspozycje do danego zawodu.
Opowiedzieli czym siÄ™ interesujÄ… i kim chcieliby zostaÄ‡ w przyszÅ‚oÅ›ci.
W filii biblioteki bajki dzieciom czytaÅ‚y Halina Dolot oraz Anna CzuryÅ‚Å‚o z Klubu Seniora oraz
wrÃłÅźka. Zorganizowano takÅźe spotkanie &bdquo;Moja maÅ‚a Ojczyzna&rdquo;, poÅ›wiÄ™cone
GÃłrom Mokrym, na ktÃłre jako honorowego goÅ›cia zaproszono radnego WÅ‚adysÅ‚awa Obarzanka.
RozstrzygniÄ™to takÅźe ogÅ‚oszony wczeÅ›niej konkurs plastyczny &bdquo;NajpiÄ™kniejsze zakÄ…tki
mojej okolicy&rdquo;, na ktÃłry wpÅ‚ynÄ™Å‚y 33 prace dzieci ze szkoÅ‚y podstawowej (I miejsce
&ndash; Bartosz Pabin, II miejsce &ndash; Dominika Wicik, III miejsce &ndash; Katarzyna Kluska).
Nauczycielka jÄ™zyka polskiego Monika Mechelewska-Sobczyk przeprowadziÅ‚a lekcjÄ™ bibliotecznÄ…
poÅ›wiÄ™conÄ… CzesÅ‚awowi MiÅ‚oszowi, zwiÄ…zanÄ… z obchodzonÄ… w tym roku setnÄ…
rocznicÄ… urodzin pisarza. Dzieci Å›piewaÅ‚y piosenki, malowaÅ‚y. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiÄ…tkowe karnety okolicznoÅ›ciowe.
- HasÅ‚o przewodnie tegorocznego Tygodnia Bibliotek zachÄ™ca do czÄ™stego i spontanicznego
odwiedzania biblioteki, gdzie nie tylko moÅźna wypoÅźyczyÄ‡ ksiÄ…ÅźkÄ™, ale rÃłwnieÅź skorzystaÄ‡ z
innych rÃłÅźnorodnych usÅ‚ug Å›wiadczonych przez wspÃłÅ‚czesne biblioteki, ktÃłre stajÄ… siÄ™
niejako centrami kultury, miejscem gdzie moÅźna za darmo i szybko znaleÅºÄ‡ potrzebne informacje,
skorzystaÄ‡ z internetu, przeczytaÄ‡ gazety, lub po prostu spotkaÄ‡ siÄ™ z ciekawymi ludÅºmi, stÄ…d
organizowane dla czytelnikÃłw spotkania z pisarzami - mÃłwi Sylwia TymiÅ„ska, dyrektor przedborskiej
Biblioteki Miejskiej - TydzieÅ„ Bibliotek jest to takÅźe tzw. czas dni otwartych w bibliotece. Biblioteka
wychodzi do obecnych i potencjalnych czytelnikÃłw i poprzez rÃłÅźnego typu imprezy zachÄ™ca do
przyjÅ›cia, odwiedzania placÃłwki i skorzystania z rÃłÅźnorodnej oferty. Poprzez spotkania z dzieÄ‡mi i
mÅ‚odzieÅźÄ…, juÅź od najmÅ‚odszego chcemy wychowaÄ‡ sobie przyszÅ‚e pokolenia czytelnikÃłw,
wyrabiajÄ…c w nich nawyk czytania. DziÄ™ki temu w naszej bibliotece poziom czytelnictwa z roku na rok
wzrasta, pomimo gÅ‚osÃłw Å›wiadczÄ…cych o spadku czytelnictwa w naszym kraju. Chcemy teÅź by
czytanie byÅ‚o przyjemnoÅ›ciÄ… i dlatego podczas Tygodnia Bibliotek do wspÃłlnego czytania
zaprosiliÅ›my ludzi w rÃłÅźnym wieku i z rÃłÅźnych Å›rodowisk, ktÃłre dziaÅ‚ajÄ… na terenie naszego
miasta. ChcieliÅ›my w ten sposÃłb zintegrowaÄ‡ wszystkich naszych mieszkaÅ„cÃłw: od
najmÅ‚odszego do najstarszego, od przedszkolaka po seniora i udaÅ‚o nam siÄ™. W tym miejscu
pragnÄ™ podziÄ™kowaÄ‡ wszystkim za wÅ‚Ä…czenie siÄ™ w obchody Tygodnia Bibliotek 2011. (pg)
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