Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku
Zajęcia stałe w bibliotece:
- Wprowadzanie księgozbioru do systemu MAK+.
- W poniedziałki 16.00-18.00 spotkanie zespołu „Wrzos”.
- W czwartki 11.00-13.00 (wg planu) wykłady UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WSG.
- W każdy piątek - 14.30-16.00 dla chętnych w wieku 7-16 lat zajęcia literacko- plastyczne, gry,
konkursy, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Spotkania Koła Przyjaciół
Biblioteki.
KWIECIEŃ:
2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
6 kwietnia- Łamigłówki. Łamisłówka – gry umysłowe z wykorzystaniem czasopism dziecięcych.
20 kwietnia - udział Koła Przyjaciół Biblioteki w „Gminnym Przeglądzie Polskiej Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej” (WDK Kruszyn)
23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ogłoszony przez UNESCO w 1997 roku.
Lekcja biblioteczna klasy II ze Szkoły Podstawowej w Sicienku „Książka moim przyjacielem”
27 kwietnia -„Herbatka z motywem literackim” – ilustracja książkowa.

MAJ:
Przypominamy, że tradycyjnie w dniach od 1 do 31 maja nie będą pobierane regulaminowe kary
za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych.
1 -3 maja - Majowe Święta Narodowe- gazetka w czytelni
8-15 maja – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ
CZYTANIA”. Bijemy rekordy wypożyczania - i czytania!
8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
12 maja- współorganizacja Majówki w Sicienku
14 maja –konkurs recytatorski dla przedszkolaków.
15 maja - gminny konkurs recytatorski „O PIÓRO WÓJTA”
18 maja- Kolorowy bukiet dla mamy.
25 maja– spotkanie integracyjne z okazji Święta Matki
CZERWIEC:
1 czerwca- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, obchodzony w Polsce od 1952 roku.
2 – 10 czerwca XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie łączy".
Książeczki z bibliotecznej półeczki – głośne czytanie dla przedszkolaków. Zabawy literackie.
8 czerwca - Noc Bibliotek 2018 -wieczór w bibliotece dla dorosłych czytelników. Hasło w
wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski to: RzeczospoCzyta!
12 czerwca XV Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek( Bookcrossing ) - międzynarodowa akcja
uwalniania książek. (Wystawka przed biblioteką)
13 czerwca - Turniej gier planszowych dla dzieci w bibliotece.

22 czerwca– laurka z okazji DNIA OJCA.
29 czerwca- Bezpieczeństwo w czasie wakacji-pogadanka.

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych zajęciach. Plan zajęć może
ulec zmianie zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem uczestników.
Codziennie w bibliotece dostępne są gry planszowe, krzyżówki, puzzle, układanki.

