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Współczesna biblioteka to szczególne miejsce. 

To okno na świat. 

To miejsce żywe i inspirujące, ważne dla lokalnej społeczności 

To świątynia wiedzy i skarbnica literatury. 

To miejsce dostępne dla każdego niezależnie od wieku, wykształcenia czy zasobności portfela.

To miejsce, do którego przychodzi czytelnik mały i duży.

Przychodzi po duchową strawę, intelektualną przyjemność i informacje.

Bibliotekarz zaś jest przewodnikiem w świecie książek i literatury.

 

Wszystkie biblioteki w Polsce w dniach 8-15 maja przeżywają swoje radosne święto. Również i tym roku celebrowano Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
pod hasłem: „(Do)Wolność Czytania”. Był to gorący czas na promocję czytelnictwa i zainteresowania książką w szerokich kręgach naszego
społeczeństwa.

Do akcji tradycyjnie już włączyła się biblioteka w Woli Mieleckiej, przygotowując dla swych czytelników wiele ciekawych atrakcji.

 

 „Złap byka za rogi”- ortograficzne zmagania gimnazjalistów.

Imprezą inauguracją Tydzień Bibliotek w Woli Mieleckiej był konkurs ortograficzny. Językowe  zmagania stały się bowiem w naszej bibliotece
tradycją! Również i w tym roku uczniowie klas trzecich gimnazjalnych mogli wykazać się znajomością poprawnej pisowni języka polskiego. 11 maja do
udziału w VII już edycji ortograficznej corridy pt. ,,Złap byka za rogi” przystąpiło dwunastu gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Mistrzyniami tegorocznej corridy zostały:

- Hyla Jolanta  III c.

-  Czaja Faustyna  III c.

-  Ryczek Maria  III b.

Wyróżnienia otrzymali:

- Naprawa Roksana III c.

- Godek Justyna III c.

- Wiącek Sebastian III a.

16 maja laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i oczywiście
wspólnej fotografii.

 

 „Czarownica w opałach” w bibliotece w Woli Mieleckiej

 14 maja Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej gościła  grupę uczniów klasy „0” Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej wraz z wychowawcą panią Izabelą
Ziółkowską. Gościła również grupę gimnazjalistów, którzy w ramach programu „Młodzi pomagają” włączyli się do pomocy w realizacji Tygodnia
Bibliotek. Przygotowali plakat promujący książkę  i czytelnictwo. Wspólnym zaś przedsięwzięciem z biblioteką było przedstawienie słowno-muzyczne
o tematyce zdrowotnej pt. „Czarownica w opałach”. Wystąpili  w nim uczniowie klasy III b: Aleksandra Skrzyniarz, Maria Ryczek, Damian Dolot,
Konrad Młynarczyk. W rolę czarownicy wcieliła się bibliotekarka pani Justyna Ryczek. Wesołą inscenizację promującą  czystość i higienę, a także
zdrowy tryb życia obejrzała grupa zaproszonych sześciolatków, nagradzając aktorów salwami śmiechu i oklaskami.

W czasie spotkania dzieci zapoznały się z ideą Tygodnia Bibliotek, z nowościami książkowymi. Wysłuchały również legend: „ O poznańskich
koziołkach” i „O powstaniu Wisły”.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki. Całość wizyty przypieczętowało wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

14 maja odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy książkę Karoliny Wilczyńskiej „Właśnie dziś, właśnie teraz”. Odbyła się
również promocja nowości książkowych. 
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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