
Jesienne wydarzenia w bibliotece

 50-lecie biblioteki
w Zielonej

Zaproszenie

Od lat nasza szkolna biblioteka współpracuje z bibliotekę
publiczną. Wspólnie szerzymy idee rozwoju i promocji

czytelnictwa. Z wielką przyjemnością przyjęłyśmy
zaproszenie do udziału w uroczystościach 50-lecia istnienia
biblioteki w Zielonej i uroczystego otwarcia nowego lokalu

biblioteki w tej dzielnicy
Torty

Lokal może się podobać ze względu na
przestronne wnętrze, swobodny dostęp do

półek z książkami. 

Wypożyczalnia 

Czytelnia dla dzieci (2
zdjęcia)

Nas oczywiście zachwyciła sala małego
czytelnika, czyli pomieszczenie biblioteczne
zorganizowane dla I i II poziomu czytelniczego, czyli
dzieci 5 - 10-letnich.

Goście podczas uroczystości otwarcia

W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz i
samorządu  dzielnicy, realizatorzy projektu 
architektonicznego biblioteki, dyrektorzy bibliotek,
dyrektorzy i bibliotekarze wesolańskich placówek 
oświatowych, czytelnicy i oczywiście pracownicy 
biblioteki publicznej.



Odbyło się uroczyste poświęcenie nowej biblioteki
w Zielonej. Pani Dyrektor Elżbieta Daniłowicz nakreśliła

plan działań placówki.
Pan burmistrz Edward Kłos przybliżył historię budowy

nowego lokalu.

Goście uroczystości
otwarcia biblioteki

(2 zdjęcia)

Po uroczystościach otwarcia w nieformalnych rozmowach był czas
na wymianę myśli, planów na temat działań proponowanych przez
bibliotekę publiczną, a także na rozmowy o aktualnościach w życiu

szkolnych bibliotek.

Uroczystość zamknął spektakl teatralny dla dzieci "Trzej
Muszkieterowie" Teatru "Wariacja"

Scena do przedstawienia teatrzyku dla dzieci



Plakat projektu "Naszej Małej Biblioteki"

Rusza II edycja 
Międzynarodowego Projektu 

"Nasza Mała Biblioteka"
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła

uczestniczy w II edycji Międzynarodowego projektu
"Nasza Mała Biblioteka". W projekcie uczestniczą

uczniowie klas I, II i oddziałów "0". Po jednej klasie z
każdego poziomu będzie uczestniczyć w bezpośrednich

akcjach i koordynować realizację projektu wśród
pozostałych uczniów.

Logo projektu

Do biblioteki szkolnej dotarły już książki, z
którymi dzieci będą pracować i zeszyty ćwiczeń

z zadaniami i pomysłami konkursów,
odnoszących się do treści otrzymanych książek. 

                                                Wystawa książek z projektu

Uczestnicy projektu wezmą udział w
spotkaniach autorskich i warsztatach
zorganizowanych przez Wydawnictwo
Ezop, polskiego koordynatora projektu.

 Plakat. 

http://ezop.com.pl/nasza-mala-biblioteka
http://ezop.com.pl/nasza-mala-biblioteka
http://www.biblioteka.kudowa.pl/


Maraton Biblioteczny

rozpoczęty

I etap

Czytanie ze

zrozumieniem
Informacja o konkursie

Rozpoczęliśmy kolejną edycję październikowych zmagań

w konkursie Maraton Biblioteczny. I etap to konkurs czytania

ze zrozumieniem, W tym roku, w związku z 100 rocznicą odzyskania

Niepodległości, tekst dotyczył historii naszego hymnu państwowego.

Do konkurs zgłosiło się 30 osób. W I etapie wzięło udział   uczniów.

Etap okazał się dość trudny. Uczestnicy analizowali tekst, załącznik

do tekstu i z pamięci słowa polskiego hymnu. 

Uczniowie podczas konkursu (3 zdjęcia)

Zwycięzca I etapu

Nawet zwycięzcy nie udało się uzyskać

maksymalnej ilości punktów. Zwycięzcą

I etapu jest Wiktoria Czapska z klasy VIII c.


