Filia GBP w Dmininie
1) imprezy i spotkania autorskie:


19.01.2008r.- odbyła się choinka noworoczna dla dzieci i młodzieŜy. W
programie dyskoteka, konkursy z nagrodami, wspólna zabawa dzieci z
rodzicami, konkursy dla rodziców, wręczenie nagród dla najlepszych
czytelników oraz poczęstunek. Udział wzięło 65 osób.

 02.06.2008r. - „Dzień Dziecka” to waŜny dzień w Ŝyciu dziecka. KaŜde
dziecko niezaleŜnie od wieku i zainteresowań chce miło spędzić ten
dzień. A na pewno nie w szkolnej ławce. Więc uczniowie z V klasy SP w
Gołąbkach wraz z wychowawcą wybrali się do biblioteki w Dmininie
Ŝeby świętować. Punktem kulminacyjnym imprezy były gry sportowe,
zabawa na karuzeli i huśtawkach. Po wszystkich zmaganiach uczniowie
zgromadzili się przy ognisku i zajęli się pieczeniem kiełbasek. Na deser
było ciasto, cukierki i lody. Uczestniczyły 23 osoby.
 17.09.2008r. – Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke.
Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, które
odbyło się w Zespole Szkół w Gołąbkach. W spotkaniu uczestniczyły
wszystkie klasy SP, tj. 95 osób.
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zainteresowaniem. Wszystkie dotykają codziennych problemów dzieci,
wszystkie napisane z niezwykłym poczuciem humoru i ogromną znajomością
psychiki dziecka. Pouczają, wskazują poprawne normy zachowań, ale są
wolne od nudnego moralizatorstwa. Jednym słowem niezwykłe.
Dlatego Spotkanie przebiegło w pogodnej atmosferze, było duŜo śmiechu, a
dzieci zadawały gościowi wiele pytań dotyczących jego pracy i Ŝycia
osobistego.

Po bezpośrednim spotkaniu z autorem, serdecznej rozmowie, zdobyciu
autografów, uczniowie jeszcze bardziej „rzucili się” na jego twórczość.

2) lekcje biblioteczne:
 03.10.2008r. – Biblioteka jako centrum informacji.
Celem lekcji bibliotecznej było dostarczenie uczniom niezbędnych wiadomości
i kształtowanie postaw umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego
biblioteki w poszukiwaniu i wyborze ksiąŜek dla zaspokojenia własnych
zainteresowań. Kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki.
WdraŜanie do poszanowania ksiąŜek i innych dokumentów bibliotecznych.
Posługiwanie się słownikiem i encyklopedią.
W spotkaniu uczestniczyli czytelnicy kl. I-III SP. 15 osób.

3) konkursy:
 29.05.2008r.- Przegląd literacki w Gołaszynie. Czytelniczki z biblioteki w
Dmininie wzięły udział w przeglądzie literackim. Dziewczynki z kl. „O”
recytowały wiersze Jana Brzechwy

i Doroty Gellner. Przygotowaniem

dzieci zajęła się p. Mirella Nadolska-Pyrka. W konkursie udział wzięło 3
osoby.
 12.06.2008r.- W ramach konkursu „Planeta Ziemia” biblioteka
zorganizowała dla kl. „O” i „I” ze SP w Gołąbkach wyjazd do
gospodarstwa agroturystycznego p. G. Górskiego w miejscowości Sętki.
Celem imprezy było:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
- ukazanie walorów przyrodniczych najbliŜszej okolicy,
- utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych,
- zastosowanie wiedzy przyrodniczej w Ŝyciu codziennym,

- wzmacnianie przywiązania do regionu, poprzez zamiłowanie do tradycji
Naszej Małej Ojczyzny „Planeta Ziemia”,
- pobudzanie szacunku człowieka do przyrody zgodnie z mottem „Przyroda
moŜe istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie”,
- propagowanie wśród uczniów literatury związanej z ochroną środowiska.
Główną atrakcją imprezy była jazda konna kaŜdego dziecka na kucyku
„Berciku”. Wcześniej właściciel zapoznał wszystkich uczestników wycieczki
z hodowlą koni. Omówił:
1) jak naleŜy karmić konie,
2) jakie podstawowe zabiegi pielęgnacyjne naleŜy wykonać codziennie;
- czyszczenie kopyta,
- szczotkowanie,
- pielęgnacja włosów ogona i grzywy,
3) przyrządy potrzebne są do pielęgnacji konia,
4) podstawowe zasady jazdy konnej.
Mali jeźdźcy

zapoznali się z budową anatomiczną wierzchowców oraz

właściwymi zachowaniami przy obcowaniu z końmi. Poznali zalety jakie
daje jazda konna i kontakt ze z koniem. Ma ogromny wpływ na psychikę
człowieka. Motywuje do działania, uczy wraŜliwość i opiekuńczości.
Na koniec imprezy były kiełbaski pieczone przy ognisku, oraz na deser
lody serwowane przez rodziców. Cały dzień upłynął z uśmiechem na ustach i
duŜą porcją humoru. W imprezie wzięło udział 42 osoby.

5) gazetki:
 Styczeń: „Co o nas piszą?”
 Luty: „180- rocznica urodzin Juliusza Verne”
 Marzec: „2008 Rokiem Zbigniewa Herberta”
 Maj, czerwiec: „Imprezy w bibliotece”
 Lipiec – sierpień: „Wakacje w mojej miejscowości”

 Wrzesień: „Grzegorz Kasdepke z NAMI”
 Grudzień: „Wesołych Świąt”
6) inne:
 19.06.2008r.- Spotkanie przy ognisku obserwatorów przyrody.
Uczniowie z kl. I Gimnazjum w Gołąbkach wybrali się na wycieczkę
rowerową w celu zobaczenia trzech dębów zabytkowych znajdujących się
w miejscowości Wagram. W drodze powrotnej odwiedzili bibliotekę w
Dmininie gdzie przygotowano dla zmęczonych ekologów napoje
chłodzące i odpoczynek przy ognisku. Pieczone kiełbaski smakowały
wyśmienicie.
Udział wzięło 21 osób.
 22.10.2008r. – ognisko integracyjne kl. V SP. Wspólne śpiewanie przy
ognisku, pieczenie kiełbasek oraz konkursy sprawnościowe to nie tylko
dobra zabawa, ale przede wszystkim zwiększenie spójności i poprawienie
relacji w grupie.
Udział wzięło 25 osób.

