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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA                                    

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOZŁOWIE W 2011 ROKU 

 

STYCZEŃ: 

 „Dzień babci i dziadka” (21,22 styczeń)– konkurs na najładniejszą laurkę (Szkoły 

Podstawowe   i Gimnazjum). 

 90 rocznica urodzin (22 styczeń) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – wystawa                  

pt. „Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością”. 

LUTY: 

 14 luty walentynki – konkurs na najpiękniejszy wiersz lub życzenia walentynkowe 

własnej twórczości 

 Projekcja filmu „Ostatnia piosenka”. 

MARZEC: 

 Dzień Kobiet (8 marzec) – projekcja filmu „Czego pragną Kobiety”. 

 210 rocznica śmierci Ignacego Krasickiego (13 marzec) – „Ten tylko ani jednego dnia 

nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”-wystawa. 

KWIECIEŃ: 

 Konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną. 

 Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – lekcja biblioteczna. 

 

 



 

MAJ: 

 Tydzień bibliotek (8-15 maj) – promocja czytelnictwa, spotkania autorskie, lekcje 

biblioteczne. 

 Konkurs  ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Kozłów”. 

 

CZERWIEC: 

 Dzień Dziecka w bibliotece – spotkanie z teatrem klasy IV-VI Szkół Podstawowych. 

 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza – wystawa pt.” Jest taka cierpienia granica, 

za którą się uśmiech pogodny zaczyna”. 

 

LIPIEC – SIERPIEŃ: 

 Wakacje z biblioteką -  gry, konkursy, zabawy, wycieczki. 

 110 rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego kardynała, prymasa Polski w latach 

1952-1981- wystawa pt. „Aby zrozumieć sens własnego życia, trzeba się wspiąć 

wysoko, aż do myśli Bożej”. 

 

WRZESIEŃ: 

 Pasowanie na czytelnika. 

 „Bezpieczny Internet” – warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

 

PAŹDZIERNIK: 

 „Dyskusyjny Klub Książki” – spotkanie autorskie. 

 „Czego nie lubią książki ?” – zajęcia dla przedszkolaków według harmonogramu 

ustalonego z przedszkolami. 

 Ogólnopolskie urodziny książkowego misia organizowane w ramach akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom” – lekcja biblioteczna dla klas I-III Szkół Podstawowych. 

 33 rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża (16 październik) – wystawa 

poświęcona życiu Jana Pawła II oraz uroczyste obchody tego wydarzenia. 



 

 

LISTOPAD: 

 Adaptacje filmowe dzieł literackich – według harmonogramu ustalonego ze szkołami. 

 40 rocznica śmierci Janiny Porazińskiej – wystawa poświęcona życiu i twórczości 

autorki utworów dla dzieci i młodzieży. 

 

GRUDZIEŃ: 

 110 rocznica urodzin Walta Disney’a – Bajki na dużym ekranie 

 Konkurs na stroik bożonarodzeniowy 

 Edukacja czytelnicza i medialna (historia pisma, książki, czasopisma) – zajęcia dla 

uczniów Gimnazjum. 

 

 

 

Na bieżąco w bibliotece działać będzie: 

 „Pogotowie książkowe” 

 Bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu „Akademia Orange 

dla Bibliotek” 

 Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” 

 Spotkania „Koła Seniora” 

 Lekcje biblioteczne 

 


