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Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej oglądając u
nas film, odbyli animowaną podróż do świata, w którym
czytanie jest umiejętnością na wagę złota.
Jak co roku w trakcie tygodniowych działań nie mogło
zabraknąć warsztatów dla kreatywnych i pomysłowych
„TWÓRCZYCH LEJDIS”.
14 maja odbyło się długo wyczekiwane SPOTKANIE
AUTORSKIE Z MAGDALENĄ WITKIEWICZ - gdańska
pisarką, która pisze czasem o lekkich sprawach, a czasem
o poważnych w lekkim, a nawet bardzo lekkim stylu. Stara
się rozśmieszać i wzruszać. Jej powieści poprawiają nastrój
i stanowią dla wielu czytelników ciekawą lekturę.

Dyrektor Biblioteki składa gorące podziękowania
wszystkim osobom, które były zaangażowane
w organizację tegorocznych Obchodów Tygodnia
Bibliotek, a szczególnie:
 Władzom samorządowym gminy Kałuszyn,
 OSP Sinołęka i mieszkańcom miejscowości
Sinołęka za przyjęcie uczestników rajdu
Odjazdowy Bibliotekarz,
 Kołu Gospodyń Wiejskich w Olszewicach,
 OSP Kałuszyn,
 Policjantom z miejscowego Posterunku Policji
za zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom,
 EMERMED za zabezpieczenie medyczne rajdu,
 Dyrektorowi i nauczycielom Przedszkola
Publicznego w Kałuszynie,
 Dyrektorowi
i
nauczycielom
Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,
 Dyrektorowi, nauczycielom i harcerzom
z Gimnazjum im. 6.P.P.Legionów Józefa
Piłsudskiego w Kałuszynie,
 Dyrektorowi
i
pracownikom
Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
Podziękowania kieruję również do sponsorów:

Kałuszyński Tydzień Bibliotek zakończył się
warsztatami
pisania
scenariuszy
filmowych
dla
gimnazjalistów które poprowadził prozaik, scenarzysta
filmowy, reportażysta Zbigniew Masternak.

- „ANGO” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE - CHROŚCICE
- „BANK SPÓŁDZIELCZY” W KAŁUSZYNIE
- „GOMAR” MARCIN GOŹLIŃSKI - KAŁUSZYN
- „KLON” GRZEGORZ NOWAK
- „LIBELLA” Sp.z o .o. ZAKŁAD PRODUKTÓW
KONSUMENCKICH ODDZIAŁ W KAŁUSZYNI

„Groza nie czytać”
Nie tylko muzea mają swoje święto, podczas którego można je odwiedzać po zmroku. 30 maja odbyła się
OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK pod wspólnym hasłem: Groza nie czytać! Jest to kolejna kampania promująca
czytelnictwo a zarazem odkrywanie biblioteki jako miejsca aktywności kulturalnej. Do udziału w tym ogólnopolskim
przedsięwzięciu zgłosiło się około 600 bibliotek
publicznych i szkolnych. Wśród nich była również
nasza
Biblioteka.
Najmłodsi
czytelnicy
i miłośnicy książek podczas nocnych atrakcji w
Bibliotece mogli wziąć udział w nietypowym koncercie
„Skacz jak sprężyna” oraz z aktorem przeczytać
fragmenty ulubionych książek. Natomiast nieco starsi
miłośnicy
literatury
odwiedzając „Zaczytaną
kawiarenkę” mogli przy filiżance kawy lub herbaty
prowadzić rozmowy o książkach oraz poczytać
fragmenty z ulubionych pozycji. Wspólnym elementem
Nocy Bibliotek było czytanie „Lokomotywy”. Wiersz
czytali wszyscy zebrani w Bibliotece. Miłośnicy książek
mieli również możliwość wymienić się książką w
ramach akcji „Wymień się książką” Niektóre książki
są lekturą na raz, a w ramach tej akcji można było
przynieść z domowych zbiorów książkę i wymienić ją na inną spośród książek przyniesionych przez czytelników.
Kolejne super przedsięwzięcie, tym razem dla najmłodszych, zorganizowano
w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pt. „CAŁA POLSKA
CZYTA W BIBLIOTEKACH”. Jak co roku Oddział dla dzieci odwiedziły dzieci
z miejscowego przedszkola. W lekcji bibliotecznej, zabawach literackich i "Głośnym czytaniu na drugie śniadanie" –
wzięły udział grupy przedszkolne: Motylki, Krasnale i Pszczółki. W tym roku zaprosiliśmy również na spotkanie
autorskie pt. "Dzień dobry przedszkolaki", wspaniałego gościa - Panią Stanisławę Gujską. W spotkaniu uczestniczyły
grupy: Zuchy, Biedronki i Jaskółki, to były fantastyczne i ciekawe spotkania.
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