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Wakacje w Bibliotece

„Książnica Beskidzka moją rodzinną biblioteką
- wakacyjna biblioteka,
czyli
biblioteczny miszmasz”
ROK 2017/2018
Jubileusz 145-lecia czytelnictwa w Bielsku-Białej
i 70-lecia powstania biblioteki publicznej

Organizatorzy

Książnica Beskidzka
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

W nawiązaniu do obchodów jubileuszu 145-lecia czytelnictwa w BielskuBiałej i 70-lecia powstania biblioteki publicznej i 100-lecie Niepodległości,
prezentujemy w pigułce całoroczną działalność biblioteki. Działalność
skierowana do najmłodszych czytelników zaprezentowana w trakcie wakacji,
ma zachęcić dzieci do kontynuowania udziału w spotkaniach w ciągu roku
szkolnego.
Głównym celem programu jest zorganizowanie czasu wolnego z dobrą
literaturą, rozwijanie zainteresowania dzieci słowem pisanym oraz dobra
zabawa w czasie wakacji.

Cele kształcące:
 rozwijanie zainteresowania słowem pisanym
 upowszechnianie literatury dla dzieci
 kształtowanie nawyku dbałości o poprawność językową w wypowiedziach
ustnych
 rozwijanie wyobraźni oraz doskonalenie sprawności manualnych

Cele wychowawcze:
 kształtowanie kreatywności dziecka
 rozwijanie nawyku samokształcenia przez wykorzystanie
popularnonaukowej
 rozwijanie nawyku współpracy w grupie zróżnicowanej wiekowo

literatury

Spotkania odbywać będą się w lipcu i sierpniu zgodnie
z zainteresowaniem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny
w poszczególnych placówkach. (www.ksiaznica.bielsko.pl)

Program:
1. Artystyczne wtorki (26.06) (02.08)
Warsztaty plastyczne – orgiami, papieroplastyka, quilling

2. Podchody biblioteczne (28.06) (07.08)
Zajęcia polegające na wykonywaniu określonych zadań wg zaszyfrowanych wskazówek.

3. Jak dawniej papier czerpano (03.07) (09.08)
Warsztaty papieru czerpanego

4. Zabawa z grami planszowymi (05.07) (14.08)
Zapoznanie z grami dawnymi i nowymi

5. Gry i zabawy ruchowe (10.07) (16.08)
Zapoznanie z grami z różnych stron świata

6. Magia wyobraźni, czyli zabawa w teatr (12.07) (21.08)
Teatrzyk kamishibai (teatrzyk japoński), teatrzyk cieni, kukiełkowy, paluszkowy itp.

7. Akcja zwierzokreacja (17.07) (23.08)
warsztaty edukacyjno-literacko-plastyczne prowadzone w oparciu o literaturę poświęconą
zwierzętom.

8. Biblioteczny miszmasz (19.07) (24.07)
Dowolna tematyka zajęć wybrana przez bibliotekarza (z oferty danej placówki)

9. Postacie historyczne i literackie, które inspirują najmocniej
w 100-lecie Niepodległości (26.07) (28.08)
Dowolna tematyka zajęć wybrana przez bibliotekarza (z oferty danej placówki)

10. Zakończenie Wakacji w Bibliotece– rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 30 sierpnia 2018r. o godz. 11.00
w Książnicy Beskidzkiej Filia Integracyjna, ul. Tadeusza
Rychlińskiego 20

2018
WAKACJE W BIBLIOTECE
KONKURS

„MOJA RODZINA W BIBLIOTECE”

Organizatorzy

Książnica Beskidzka
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

Regulamin konkursu
„Moja rodzina w bibliotece”
.
Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu miasta Bielsko-Biała i okolic do wzięcia udziału
w konkursie organizowanym przez Książnicę Beskidzką w okresie wakacji.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia swojej rodziny
w czasie odwiedzin w swojej bibliotece.(bądź rysunek dowolną
techniką)
Regulamin konkursu:
•
•
•
•
•

konkurs skierowany jest do lat 16
zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia swojej rodziny w czasie odwiedzin
w bibliotece (bądź rysunek dowolną techniką).
konkurs jest jednoetapowy
prace nie mogą być nigdzie publikowane
prace powinny być opisane w następujący sposób:
- imię i nazwisko
- wiek
- telefon

Prace, które nie będą zawierały wyżej wymienionego opisu nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 8
- dzieci w wieku 9-16 lat
• termin składania prac: do 24 sierpnia 2018 r.
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz.
11.00 w Książnicy Beskidzkiej Filia Integracyjna, ul. Tadeusza Rychlińskiego 20
• prace przechodzą na własność organizatorów
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
• szczegółowe informacje pod nr telefonu 822 82 21 wew. 246 lub 223 oraz na stronie
internetowej www.ksiaznica.bielsko.pl
Zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia.
Organizatorzy

