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7 maja 2019 r. 

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY: 

 Warsztat robienia zakładek przy specjalnie przygotowanym 

stanowisku (przez cały tydzień) – każdy czytelnik będzie miał 

możliwość własnoręcznego wykonania zakładki. 

 Warsztaty pt. „Z książką w roli głównej” - historia książki, 

tworzenie własnej bajki. Uczestnicy: oddział przedszkolny 

Marianowo. 

 Warsztaty pt. „Z książką w roli głównej” – wykonanie plakatu o 

czytaniu, tworzenie własnej książki pt. „Gąska Balbinka” 

(zapoznanie z budową książki). Uczestnicy: klasa I SP Stargard. 

 Słodki poczęstunek dla wszystkich odwiedzających. 

 Możliwość otrzymania zakładki wykonanej przez bibliotekarzy. 

 

8 maja 2019 r. 

DZIAŁ MULTIMEDIALNY 

 Prezentacje multimedialne dla grup zorganizowanych „Biblioteka 

wrota innego świata” - zwiedzanie i „Stargard dawniej i dziś”. 

 DKK dla dzieci. Zapraszamy do wspólnego tworzenia zakładek do 

książki  wesołych, śmiesznych i prostych.  

 

 9 maja 2019 r. 

DZIAŁ PEDAGOGICZNY 

 Możliwość wykonania następujących testów psychologicznych: 

 Kwestionariusz osobowości NEO (test obejmuje pięć 

głównych wymiarów: neurotyczność, ekstrawersja, 

otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność). 

 Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej PKIE. 

 Kwestionariusz zainteresowań zawodowych. 

 Wykonanie zestawienia bibliograficznego na życzenie na tematy z 

zakresu nauk społecznych. 

 Wystawa dostępnych w dziale czasopism. 

 Słodki poczęstunek. 

 Możliwość otrzymania zakładki wykonanej przez bibliotekarzy. 

 

10 maja 2019 r. 



CZYTELNIA GŁÓWNA I INFORMATORIUM 

 Akcja pt. „Czytelnia pod drzewami” – przygotowany przez 

bibliotekarzy wypoczynek na trawniku za Książnicą. W tym dniu – 

zupełnie nietypowo - będzie można poleżeć na leżaku, zjeść ciastko, 

napić się soku, a nawet odbijać piłkę na trawie, kręcić hula-hop i 

skakać na skakance. Oraz typowo – poczytać książkę, przejrzeć 

aktualną prasę, a także podyskutować o ostatnio czytanych i 

najbardziej lubianych publikacjach. 

 

12 maja 2019 r. 

DZIEŃ PIONIERÓW 

 Działania na Rynku Staromiejskim w godz. 12:00-18:00: zabawa 

„Książkowi linoskoczkowie”; wymiana książki przeczytanej i płyty 

przesłuchanej; warsztaty „Prezenty dla książki”; „Historie torem 

pisane” - ekspozycja plenerowa prezentowana w parku Chrobrego w 

Stargardzie; warsztaty pieczenia chleba; pokazy pieczenia chleba i 

gotowania żuru; „Przyjdź, przypomnij, opowiedz” – spotkania z 

historykami, zachęcamy do dzielenia się informacjami o pierwszych 

stargardzkich pionierach, przynoszenia fotografii i dokumentów 

(namiot MAH na Rynku Staromiejskim); Quest „Na walizkach” – 

gra adresowana do szerokiego grona odbiorców; bezpłatne 

zwiedzanie wystawy stałej w prezentowanej w MAH pt. „Dzień po 

dniu… Stargard 1945-1989” 

 

13 maja 2019 r. 

WYPOŻYCZALNIA I FILIA NR 2 

 Każdy czytelnik w tym dniu otrzyma ciasteczko z 

sentencją/aforyzmem. 

 Możliwość otrzymania wykonanej przez bibliotekarzy zakładki. 

 Słodki upominek dla dzieci odwiedzających bibliotekę. 

 Wyjście w teren z zagadkami i wierszykami dla najmłodszych. 

 Ulotki promujące Książnicę (wykonanie własne). 

 

14 maja 2019 r. 

RENATA OSUMEK 

 Spotkanie integracyjne dla bibliotekarzy z naszego powiatu pt. 

„Wymiana dobrych praktyk bibliotekarskich” (udział weźmie ok. 

20 bibliotekarzy). 

 

15 maja 2019 r. 

FILIA NR 1 

 Spotkanie harcerzy z klasą „0” SP 7, w trakcie którego odbędą się 

inscenizacje bajek Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. 

 Wystawa rękodzieła i fotografii lokalnych artystek. 

 

 


