Filia GBP w Krynce
W danym okresie sprawozdawczym odbyło się:
40 spotkań na zajęciach kółka plastycznego prowadzonego przez
instruktora plastyka (p. Agnieszkę Czerską-Pawlak udział 417 osób
Cel zajęć:
− rozwijanie wśród dzieci młodzieŜy zainteresowań plastyką i malarstwem
− plastyczne przedstawienie odczuć otaczającego świata
− wyraŜanie własnych myśli
Co tydzień w bibliotece odbywają się zajęcia plastyczne tzw. kółko
plastyczne. Dzieci pod opieką doświadczonego instruktora plastyka,
odkrywają swoje talenty artystyczne, uczą się róŜnorodnych technik
plastycznych, poprawiają swoje sprawności manualne i rozwijają swą
wraŜliwość na otaczającą rzeczywistość. Okazuje się, Ŝe przy pomocy kredki
lub pędzla moŜna nie tylko odwzorować poznawalny zmysłowo świat, ale w
nie mniejszym stopniu wyraŜać własne emocje i myśli! Jest to niesamowicie
wartościowa forma spędzenia czasu.
8 spotkań na towarzyskich rozgrywkach szachowych
---/--- 72 --/-Cel spotkań:
− poznanie zasad gry
− wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji
− dostarczanie młodszym i starszym dobrej rozrywki
Cyklicznie raz w kwartale spotykają się dorośli i dzieci na towarzyskich
rozgrywkach szachowych.
Ferie zimowe w bibliotece ;18-23 stycznia
„Zabawy na wesoło”„KrzyŜówki -Łamigłówki”
Cel spotkań:
− pobudzenie dzieci do aktywnego działania
− umiejętność pracy w zespole
− organizowanie dzieciom czasu wolnego
Wystawa monet, medali, ksiąŜek, fotografii poświęconych papieŜowi JP II
(wystawę moŜna było oglądać przez cały miesiąc kwiecień a monety, medale,
fotografie i znaczki pocztowe wypoŜyczono od miejscowego filatelisty,
kolekcjonera p. Andrzeja Soćko. Wystawę obejrzało ok. 150 osób

MontaŜ słowno-muzyczny „Jan Paweł II w trzecią rocznicę śmierci”- 2 kwietnia
(wyboru tekstów, homilii, przemyśleń i słów papieŜa dokonała bibliotekarka, a
recytację wykonali dzieci i młodzieŜ z klas III -VI Spotkanie adresowane było
dla uczęszczających na zajęcia kółka plastycznego i szachowego)
Cel wystawki i spotkania:
− popularyzowanie myśli wybitnego Polaka
− budzenie szacunku do twórczego dorobku Jana Pawła II
Spotkanie na rozgrywkach szachowych nowej grupy czytelników – 4
października
Cel spotkania:
− zapoznanie najmłodszych adeptów z tajnikami królewskiej gry
− zaprezentowanie gry przez znakomitego zawodnika p. Antoniego
Szczygła

Konkurs wiedzy o papieŜu pod hasłem”Jan Paweł II-Wychowawca Młodych” 18 października
Cel konkursu:
− wspomnienie o Ŝyciu małego Karola Wojtyły
− przypomnienie dokonań jako kapłana, biskupa, kardynała, papieŜa
− zwrócenie uwagi na szczególną rolę w kontaktach z pokoleniem JP II
Z okazji VIII Dnia Papieskiego przebiegającego pod hasłem „Jan Paweł II Wychowawca Młodych” czytelnicy obejrzeli wystawę poświęconą Ojcu
Świętemu-Janowi Pawłowi II oraz wzięli udział w konkursie wiedzy o papieŜu.
Odpowiedzi na pytania wraz z podaniem imienia i nazwiska składano w
bibliotece do 16 października a podsumowanie konkursu i rozlosowanie nagród
nastąpiło w dniu 18 października.

Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych zorganizowane wspólnie z Akcją
Katolicką i proboszczem naszej parafii ks. Krzysztofem Pawelcem
(spotkanie odbyło się w sali katechetycznej) - 21 grudnia
Cel spotkania:
− zorganizowanie wieczerzy dla osób samotnych
− wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem
Udział w cyklicznie ogłaszanych konkursach plastycznych i fotograficznych;
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich:
• „Łuków w przyszłości” - 1 praca nagrodzona

„Kiedy dzwonię po StraŜ PoŜarną” - 1 praca nagrodzona, i 1 wyróŜniona
„IX Powiatowy Konkurs Plastyczny” - 2 prace nagrodzone
„Wojsko Polskie w oczach dziecka” - wysłano 8 prac
„śaba - piernik i Kopernik” - wysłano 7 prac
„Laurka pełna radości” z okazji Dnia Mamy - 11 prac do wręczenia
mamom
• „BiŜuteria natury”- konkurs fotograficzny - 4 prace wyróŜnione
•
•
•
•
•

Przygotowano wystawki i gazetki:
• „3 Maj”
• „Dzień Matki”
• „Dzień Papieski”
• „Rok 2008 – Światowy Rok Planety Ziemia”
Z okazji Światowego Roku Planety Ziemia zorganizowano;
17 czerwca: spotkanie biblioteczne „Jak Ŝyć ekologicznie”
(Na podstawie przygotowanych drzew, uświadomiono czytelnikom zagroŜenie
spowodowane dysharmonią w stosunku między człowiekiem a przyrodą
i ukazano konieczność podejmowania wszelkich działań, które mają szansę jeśli
nie zlikwidować to przynajmniej pomniejszyć te zagroŜenia.
lipiec: wystawa prac plastycznych „Ptaki chronione w Polsce”
Wystawa obejmowała 9 prac plastycznych wykonanych przez dzieci na
zajęciach kółka plastycznego pod kierunkiem instruktora plastyka oraz 10
fotografii wykonanych na podstawie albumu o ptakach.
sierpień : wykonanie plakatów „Na ratunek Ziemi”
Dzieci na zajęciach kółka plastycznego pod okiem bibliotekarki wykonały 14
plakatów ekologicznych.
luty-sierpień : wykonanie 7 albumów „ZagroŜenie Ŝycia na Ziemi”
W okresie od lutego do sierpnia siedmioro uczniów z gimnazjum
przygotowywało albumy pod hasłem „ZagroŜenie Ŝycia na Ziemi”. Albumy
były robione na spotkaniach w bibliotece z materiałów gromadzonych przez
bibliotekarkę.

15 września : spotkanie biblioteczne podczas którego dyskutowano na temat:
prawa ochrony i finansowania środowiska, energetyki
odnawialnej,
oszczędności energii, zarządzania odpadami, recyklingu odpadów a takŜe dzieci
miały okazję zaprezentować ciekawostki z dziedziny ekologii zamieszczone w
przygotowanych przez siebie albumach - 16 osób
wrzesień „Jak piękny jest mój świat” wycieczka do okolicznych lasów
i fotografowanie najciekawszych miejsc – wystawka - 8 osób

Cel w/w działalności:
• -przybliŜenie czytelnikom waŜnych informacji o istniejących
zagroŜeniach oraz zdrowym stylu Ŝycia
• umiejętne korzystanie z warsztatu informacyjnego biblioteki
• budzenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieŜy
• kształtowanie w czytelnikach nawyku sięgania po prasę ekologiczną
• poznanie wiele róŜnych czasopism ekologicznych

