
GBP w Dąbiu 
 
09- 13.02.09.- ,,Ferie na wesoło”- zajęcia dla dzieci i młodzieŜy: głośne czytanie ksiąŜek, 
zajęcia plastyczne, gry na komputerze. 
 Celem spotkań jest organizowanie dzieciom wolnego czasu. 
                                                                            Liczba uczestników- 57 
 
05.02.09.- ,,Bal przebierańców dla dzieci”- w programie konkursy: taniec z balonikiem, 
picie mleka przez smoczek, czy wiesz kto to napisał? . 
Celem spotkania jest kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie. 
                                                                          Liczba uczestników- 27 
 
11.03.09.- ,,Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”- konkurs plastyczny dla najmłodszych 
                  mający na celu rozwijanie umiejętności plastycznych. 
                                                                         Liczba uczestników- 12 
 
02.04.09.- ,,Najpiękniejsze ksiąŜki Beaty Ostrowickiej”- głośne czytanie ksiąŜki ,,Mój 
kochany Kotopies”. 
 Spotkanie mające na celu przybliŜenie twórczości autorki. 
                                                                         Liczba uczestników- 15 

 
 02.04.09.- ,,Niezapomniany Polak Jan Paweł II”- wystawka ksiąŜek w czwartą rocznicę 
śmierci PapieŜa Polaka. 
 
22.04.09.- Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką pisarką dla dzieci i młodzieŜy. 
W czasie spotkania Beata Ostrowicka opowiadała o swoich ksiąŜkach i razem z dziećmi 
wymyślała dalsze losy bohaterów opowiadań. Były równieŜ rozmowy o próbach pisania 
utworów przez najmłodszych. Mogli oni zobaczyć jak wygląda ksiąŜka tuŜ po 
wydrukowaniu a jeszcze przed złoŜeniem. Nie odbyło się bez wielu pytań między innymi 
na temat Ŝycia i twórczości autorki.  
                                                                        Liczba uczestników- 58 

 
08-15.05.09.- ,,Tydzień Bibliotek”- w programie: 
 ,,Stoją ksiąŜki w bibliotece a w tych ksiąŜkach cały świat”- zajęcia literackie, 
 ,,Wesołe wierszykowanie z Danutą Wawiłow”- głośne czytanie ksiąŜek autorki, 
 ,,Jak korzystać z biblioteki” – lekcja biblioteczna. 
 Celem spotkań jest zacieśnienie współpracy ze szkołą podstawową. 
                                                                      Liczba uczestników- 52 
 
04.06.09.- ,,Święto naszych milusińskich”  spotkanie z dziećmi z okazji ich święta 
w programie : konkursy, zgaduj- zgadula,  dyskoteka. 
 Celem spotkania jest rozwijanie umiejętności dobrej zabawy w grupie. 
                                                                     Liczba uczestników- 29 
 
 

      18.06.09.- ,,Wzorowy czytelnik biblioteki”- podsumowanie czytelnictwa mające na celu                 
wyróŜnienie najlepszych czytelników. W czasie spotkania najlepsi czytelnicy otrzymali       
nagrody niespodzianki.  

                                                                    Liczba uczestników- 42           
 



                                                                                
01.07.09.- „Wakacje z ksiąŜką” -  ogłoszenie konkursu na najaktywniejszego czytelnika 
w okresie wakacji. 
 
 
19.07.09.- Festyn transportowców w śdŜarach- udział biblioteki poprzez zorganizowanie 
konkursów dla dzieci i młodzieŜy oraz kiermaszu ksiąŜek . 
                                                                        Liczba uczestników  - 40 
 
29.07.09.- Noc w bibliotece „ – współudział w zorganizowaniu spotkania w bibliotece w 
Gręzówce                                                       Liczba uczestników – 6 
 
08.10.09.-  „Wakacje z ksiąŜką” – rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego ogłoszonego w 
czerwcu – spotkanie odbyło się przy ognisku na placu biblioteki.                                                                                                              

                                                                              Liczba uczestników – 29 
 


