
Listopadowe spotkania 
TNBSP i sieci współpracy                      

W listopadzie miałam okazję uczestniczyć w bardzo sympatycznych
i niezwykle pouczających spotkaniach w ramach działalności
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich i sieci współpracy

"Inspiracje są wśród nas".

Spotkania TNBSP

25 listopada w siedzibie Zarządu odbyło się spotkanie członków Warszawskiego
Oddziału TNBSP w celu wyboru delegatów na walne zebranie, na którym 
planowane są zmiany  w Statucie Towarzystwa. Miło było spotkać się w gronie 
interesujących osób, które mają ogromną wiedzę na temat książek, pisarzy i 
wydarzeń kulturalnych, które warto polecić innym.

26 listopada ponownie spotkaliśmy się    w gronie 
członków TNBSP  w siedzibie Publicznej Biblioteki 
im. S. Staszica.  Tym razem wydarzenie było 
poświęcone wspomnieniu  z pobytu członków TNBSP
w Armenii. 

Wysłuchaliśmy prezentacji
multimedialnej "Armenia -
podróż do Ziemi  potomków
Noego" Pani Grażyny
Grzegorczyk. 

Miło nam było powitać na nim honorowego 
gościa Pana Ambasadora Armenii w Polsce           
Samvela Mkrtchiana.  



Przed prezentacją,  przy filiżance kawy
porozmawialiśmy z Panem Ambasadorem 
o tym pięknym, a mało znanym w Polsce
kraju. 

Rozmowy o Armenii i spotkanie z Panem Ambasadorem Armenii - 7 zdjęć

Wspomnieniom uczestników podczas
prezentacji towarzyszyły uwagi 
na prezentowane tematy ze strony Pana
Ambasadora. Po prezentacji była chwila
 na pamiątkowe wpisy Pana  Ambasadora
 i uczestników spotkania do wyłożonych
kronik. 

To spotkanie poza wymiarem 
towarzyskim miało ważne przesłanie, 
o wadze przyjacielskich relacji, jakie 
warto nawiązywać między narodami.



"Książki inne niż
wszystkie"

- spotkanie sieci
współpracy

Wystawa książek i kukiełek - 1 zdjęcie

27 listopada 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie
sieci współpracy "Inspiracje są wśród nas". 

Tym razem gościnne podwoje  otworzyła dla nas
biblioteka  w SP nr 342 w Warszawie. 

Spotkanie sieci współpracy - 1 zdjęcie

Koleżanki bibliotekarki zaprosiły nas na wystawę i rozmowy o książkach innych
niż wszystkie. 

Wystawa innych książek - 4 zdjęcia



        Ciekawe zajęcia z książką -4  zdjęcia

Podczas spotkania miałyśmy okazję
uczestniczyć w interesujących

zajęciach promujących książki i
czytanie.

Wysłuchałyśmy teatrzyku
KAMISHIBAI. Miałam także okazję
zaprezentować prace uczniów naszej

szkoły i opowiedzieć o dalszych
planach nad tworzeniem "innych

książek".

Teatrzyk KAMISHIBAI
- 3 zdjęcia

 To było kolejne spotkanie, które wzbogaciło nasz warsztat pracy o ciekawe
metody pracy z uczniem w zakresie rozwoju czytelnictwa.


