XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8 – 15 maja 2016 r.
POD HASŁEM „BIBLIOTEKA INSPIRUJE”
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbywa się XIII edycja programu
Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa.
(za: Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich)
Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi

„Biblioteka inspiruje”
„KSIAŻNICA STARGARDZKA INSPIRUJE”
Główni organizatorzy Tygodnia Bibliotek 2016 w Książnicy
Stargardzkiej:
Książnica Stargardzka
Koło nr 13 Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.

7 maja (sobota) godz. 12:00
otwarcie wernisażu fotograficznego
DZIAŁ MULTIMEDIALNY
Biblioteka inspiruje do obejrzenia w dniach 7 – 17 maja
w godzinach otwarcia Działu wernisażu fotograficznego
Stargardzkiej Grupy Fotograficznej
pt. „LUDZIE POWIATU STARGARDZKIEGO
Z N A N I I M N I E J Z N A N I”
Pośród znanych i mniej znanych znalazła się bibliotekarka
z dawnych lat – p. Zofia Wojdyła.
8 maja (niedziela) w godz. 12:00 – 17:00
CZYTELNIA GŁÓWNA I INFORMATORIUM
ul. Mieszka I nr 1
FILIA NR 1 ul. Pogodna 16 oraz
FILIA nr 2 ul. Cz. Tańskiego 6E/9
Biblioteka inspiruje do niedzielnego spaceru z zaległymi
książkami oraz innymi zbiorami wypożyczonymi z Książnicy
Stargardzkiej oraz Filii.
Amnestia od opłat za przetrzymanie książek i innych
zbiorów oraz za wysłane upomnienia do Czytelników
Książnicy Stargardzkiej. Z amnestii wyłączone jest zagubienie
materiałów bibliotecznych.

8 MAJA DZIEŃ BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZA
ze słodkim poczęstunkiem

9 – 14 maja 
W godzinach otwarcia Książnicy Stargardzkiej przy
ul. Mieszka I nr 1, Filii nr 1 przy ul. Pogodnej nr 16 oraz Filii
nr 2 przy ul. Cz. Tańskiego nr 6, czytelnicy będą mogli
otrzymać m.in. inspirujące zakładki do książek wykonane
własnoręcznie przez bibliotekarzy Książnicy Stargardzkiej
oraz inne pamiątkowe gadżety. Nie zabraknie także czegoś
słodkiego 
9 maja (poniedziałek) godz. 10:00
FILIA NR 1
ul. Pogodna 16
Harcerze inspirować będą najmłodszych do czytania,
interpretując dla nich najładniejsze wiersze Juliana Tuwima.
10 maja (wtorek) godz. 12:00
otwarcie wernisażu prac
FILIA NR 1
ul. Pogodna 16
wernisaż prac malarskich
p. JADWIGI LUTYŃSKIEJ
Galeria Naszych Sąsiadów
Inspirujemy obrazami, które będzie można podziwiać
od 10 maja do 30 czerwca w godzinach otwarcia Filii.

11 maja (środa) godz. 16:00
CZYTELNIA GŁÓWNA I INFORMATORIUM

Spotkanie z p. MARIĄ SZELKOWSKĄ, położną z długoletnią
praktyką zawodową. Tego dnia Pani Maria będzie inspirować
mamy do czytania swoim ukochanym istotkom od poczęcia.

12 maja (czwartek) godz. 17:00
DZIAŁ MULTIMEDIALNY
SALA PROJEKCYJNA
Spotkanie z JOANNĄ KUPNIEWSKĄ, pochodzącą z Choszczna
autorką powieści obyczajowych, m.in: „Dysonanse
i harmonie”, „Rozum kontra serce”, inspirowanych dobrym
humorem i życiem codziennym. Pani Joanna zawodowo
pracuje jako fizjoterapeutka w szpitalu miejskim
w Choszcznie. W wolnym zaś czasie uwielbia jeździć konno.

13 maja (piątek) godz. 13:00
BŁYSKAWICZNA ZABAWA
Do dobrej zabawy przed Książnicą Stargardzką przy
ul. Mieszka I nr 1 będą inspirować – bibliotekarze.
Tego dnia, punktualnie o godz. 13:00, nie może Was
zabraknąć przed biblioteką z ulubioną książką, która będzie
podczas błyskawicznej zabawy – niezwykle ważnym
elementem łączącym.

14 maja (sobota) godz. 12:00
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
Spotkanie z ZUZANNĄ ŁAPTUTĄ, utalentowaną sportsmenką,
uprawiającą boks tajski. Tego dnia Zuzanna, w specjalnie
przygotowanym ringu z książek inspirować będzie wszystkich
przybyłych małych i dużych, do rozwijania wielu pasji i
zainteresowań.
Opowie o dotychczasowych sukcesach sportowych, o szkole,
o czytaniu ulubionych książek i wielu, wielu innych
sprawach…

14 maja (sobota) w godz. 12:00 – 14:00
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
Spotkanie ze stargardzkimi harcerzami z 33 Drużyny
Starszoharcerskiej „ZWIAD” im. rotm. Witolda Pileckiego,
którzy inspirować będą wszystkich do nauki pierwszej
pomocy przedmedycznej.

ZAPRASZAMY !!!

ZAPRASZAMY !!!

