TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017
W KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ
Biblioteka. Oczywiście!
W dniach od 8 – 15 maja 2017 r. we wszystkich działach Książnicy
Stargardzkiej, także w jej Filiach, nie zabraknie wielu atrakcji
przygotowanych przez Bibliotekarzy Książnicy z okazji XIV ogólnopolskiej
edycji Tygodnia Bibliotek 2017.

- Wypożyczalnia Główna?
- Oczywiście!!!
 Wystawa okolicznościowa pt. „Czytam, więc jestem”
 9 maja (wtorek) 10 maja (środa), w samo Południe, „Rymowanki –
zgadywanki” – zabawy literackie dla najmłodszych na placu zabaw
w Parku Chrobrego w Stargardzie.
 Okolicznościowe zakładki do książek.

- Czytelnia Główna i Informatorium?
- Oczywiście!!!

 Wystawa okolicznościowa pt. "Skarby Książnicy". Wystawa
wyeksponowana będzie w gablotach, a w nich 252-letni starodruk,

cztery druki ulotne w wieku ok. 400 lat, ciekawe książki, identyfikator
jeńca Stalagu II D z dużym prawdopodobieństwem Polaka, który
przeżył obóz, ponieważ identyfikator jest w całości.
 12 maja (piątek) oraz 13 maja (sobota) w Czytelni odbędą się
„Rodzinne spotkania przy grach”. Tego dnia na stolikach w Czytelni
zostaną rozłożone gry np.: szachy, Tabu, Activity, Dooble, Uno,
Wigibajtus, Chińczyk.
Kto będzie miał ochotę zagrać w czytelni – zapraszamy!
Wydarzeniu towarzyszyć będzie mała wystawa książek o grach i zabawach.

- Dział Dziecięco-Młodzieżowy?
- Oczywiście!!!
 9 maja (wtorek) warsztaty zorganizowane „Książka w roli głównej”
dla kl. IV –VI ze SP z Dobropola Pyrzyckiego.
 9 maja od godz. 14.00 wolne warsztaty dla Czytelników – zrób własną
zakładkę do książki, obłóż książkę itp.
 13 maja (sobota) w samo Południe – zabawa w teatrzyku kukiełkowym
– rodzice dzieciom – inscenizacje na podstawie wierszy znanych
poetów.

- Dział Multimedialny?
- Oczywiście!!!

 8 maja (poniedziałek) godz. 12.00 prezentacja tematyczna „Narodziny
książki oczami dziecka” dla seniorów z os. Lotnisko (Świetlica na
ul. Śniadeckiego w Stargardzie).
 10 maja (środa) godz. 13.00 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych.
 10 maja (środa) godz. 15.30 prezentacja tematyczna „Stargard
dawniej i dziś”. Wstęp wolny.

 12 maja (piątek) godz. 13.00 spotkanie z autorką Aleksandrą
Petrusewicz ps. „Aleksandrynką”. Wstęp wolny.
 11 maja od godz. 15.00 (czwartek) prezentacja tematyczna „Narodziny
książki oczami dziecka”. Wstęp wolny.
 Prezentacje tematyczne dla grup zorganizowanych („Narodziny
książki”, „Stargard dawniej i dziś”, „Moje zdrówko”).

- Dział Pedagogiczny?
- Oczywiście!!!

 Zorganizowane warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej: „Rób co
kochasz, a przyszłość będzie Twoja !!!”

- FILIA nr 1 os. Letnie?
- Oczywiście!!!
 9 maja (wtorek) harcerze dzieciom – recytacja wierszy znanych poetów.
 Zabawy okolicznościowe.

- FILIA nr 2 os. Lotnisko?
- Oczywiście!!!
 11 maja (czwartek) godz. 16.30 spotkanie autorskie z Danutą Słowik.
Wstęp wolny.
 Wystawa okolicznościowa z okazji Tygodnia Bibliotek.
 Zakładki okolicznościowe do książek.

