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08.01.2008  ,,Zwierzęta w puszczy”- lekcja biblioteczna dla kl. IV  przybliŜająca 
ochronę przyrody. Liczba uczestników - 24 
 
15.01.2008  ,,Co dzieci wiedzą ‘’ (zagadki ekologiczne) – wycieczka kl.,,0’’ do 
biblioteki poprzez zabawę dzieci poznają tajniki przyrody.  Liczba uczestników 
– 27  
   
22-29.01.2008 ,, Ferie na wesoło”- zajęcia  dla dzieci i młodzieŜy w programie: 
gry na komputerze, głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne. Celem spotkań 
jest organizowanie dzieciom i młodzieŜy wolnego czasu.  Liczba uczestników – 
ok. 50 os. 
 
14.02.2008 ,,Walentynki w bibliotece”- konkurs literacko-plastyczny 
adresowany do uczniów kl. V. Liczba uczestników – 15 os. 
 
07.03.2008 ,,Dzień Kobiet przez cały rok” impreza dla kobiet przyjaciół 
biblioteki przy słodkim poczęstunku pogadanka na tematy:  ,, Jakie rozbudzamy 
wartości duchowe czytając ksiąŜki”, przegląd nowości wydawniczych literatury 
pięknej oraz poradników. Celem spotkania jest rozbudzenie potrzeb 
czytelniczych. Liczba uczestników – 25 osób 
 
02.04.2008   ,,Ptak – cudak” – konkurs plastyczny dla dzieci na Światowy Dzień 
Ptaków. Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności plastycznych oraz 
postawy wobec piękna przyrody. Liczba uczestników – 17 osób 
 
15.04.2008 ,,Franklin i jego paczka”- głośne czytanie ksiąŜek, połączone z 
konkursem plastycznym adresowane do dzieci z kl. I .Spotkanie mające na celu 
edukację czytelniczą.  Liczba uczestników- 21 osób 
 
06.05.2008 ,,Przyroda naszej okolicy”- wycieczka rowerowa do Rezerwatu Jata 
zorganizowana dla przedstawicieli klas III, IV, V, VI najaktywniejszych 
czytelników. Celem wycieczki jest edukacja regionalna i ekologiczna oraz 
kształtowanie świadomości lokalnej i dumy z przynaleŜności do Małej Ojczyzny 
Naszej Gminy. Liczba uczestników- 25 osób 
 
7-13.05.2008 ,,Kiermasz bajek” – w Ramach Tygodnia Bibliotek 
zorganizowano spotkania z dziećmi kl.0, I, II, III, IV na których bibliotekarz i 
najlepsi czytelnicy głośno czytali ksiąŜki. Spotkania mające na celu rozbudzanie 
potrzeb czytelniczych. Liczba uczestników – 63 osoby 



03.06.2008 ,,Dzień Dziecka’’ – impreza dla dzieci zorganizowana wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich mająca na celu zacieśnienie współpracy ze 
środowiskiem lokalnym. Liczba uczestników – 42 osoby 
 
10.06.2008 ,,Wzorowy czytelnik naszej biblioteki” wręczenie nagród 
najaktywniejszym czytelnikom- celem konkursu jest inspiracja do aktywnego 
korzystania ze zbiorów biblioteki. Liczba uczestników – 36 osób 
 
08.07, 15.07, 22.07, 29.07,05.2008. ,,Wakacyjne spotkania z dziećmi 
i młodzieŜą”- w programie: głośne czytanie ksiąŜek dla dzieci, zajęcia przed 
komputerem, przygotowanie konkursów wspólnie z dziećmi i młodzieŜą na 
festyn rodzinny w śdŜarach. Celem spotkań wakacyjnych jest zorganizowanie 
dzieciom i młodzieŜy wolnego czasu.  Liczba uczestników- 68 osób 
 
10.08.2008 Festyn rodzinny w śdŜarach- w  ramach współpracy biblioteka 
zorganizowała kiermasz ksiąŜki, konkursy pt. ,,Z jakiej jesteśmy bajki”- konkurs 
czytelniczy, ,,Moje wakacje”- konkurs rysunkowy, ,,Picie mleka z butelki przez 
smoczek”, ,,Rzut lotką do tarczy”, ,,Taniec z balonikiem”.- udział 
w zorganizowaniu festynu miał na celu zacieśnienie współpracy ze 
środowiskiem lokalnym oraz promowanie biblioteki. Liczba uczestników 
w konkursach – ok. 60 osób 
 
02.10.2008 ,,Lato moich marzeń”- rozstrzygnięcie konkursu literacko-
plastycznego ogłoszonego w czerwcu – celem konkursu jest rozbudzanie 
w młodych czytelnikach wartości takich jak: marzenie, wyobraźnia oraz 
rozbudzanie zdolności literackich i plastycznych. Liczba uczestników – 18 osób 
 
27.10., 04.11., 13.11.2008  ,,Światowy Rok Planeta Ziemia”- lekcje biblioteczne 
dla kl. III, IV, V.  Mające na celu edukację ekologiczną, a takŜe kształtowanie 
wraŜliwości na piękno otaczającego nas świata przyrody oraz jego ochron. 
Liczba uczestników -70 osób 
 
09.12.2008 ,,Mój ulubiony bohater z ksiąŜki Grzegorza Kasdepke”- zajęcia 
plastyczne utrwalające znajomość twórczości pisarza. Liczba uczestników- 19 
osób 


