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 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn  

W dniu 21 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem oma-
wiałyśmy książkę pt. „Ciernista róża” autorstwa Ch. Link. 
Do naszego grona dołączyły kolejne klubowiczki. 

18 lutego spotkałyśmy się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,  
aby omówid „Kobietę ze śniegu" autorstwa L. Lehtolainen. 

3 i 4 marca odwiedzili nas uczniowie klas II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Działoszynie. Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały zasady jej 
funkcjonowania oraz wzięły udział w lekcji bibliotecznej. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania dotyczące znanych i lubianych bo-
haterów bajek i wierszy polskich autorów. 

Drodzy Czytelnicy, informujemy, że 
nasz księgozbiór powiększył się  
o 9 tomów „Kroniki nie tylko wsi 
Szczyty” (całośd opracowana  
i przepisana przez pracowników 
biblioteki z oryginalnych zapisków) 
Ignacego Kałuży, nauczyciela, kro-
nikarza, działacza społecznego. 

Tydzieo Zakazanych Książek – Filia 
Biblioteczna w Trębaczewie 

8 października pracownice biblioteki 
odwiedziły przedszkole w Działoszynie, 
grupę 3-4-latków. Dzieciom została 
przeczytana książka pt. „To nic strasz-
nego - Przedszkole”. Opowiada ona  
o dzieciach, które stawiają pierwsze 
kroki w przedszkolu. Maluchy słuchały 
z zaciekawieniem historii oraz odpo-
wiadały na zadane im pytania. Pod 
koniec lekcji bibliotecznej dzieci poma-
lowały jesienny liśd, który został zabra-
ny na wystawę do biblioteki. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn może się pochwalid niezwykłą ofiar-
nością ze strony naszych Czytelników.  
W ostatnim czasie trafiła do nas duża ilośd 
książek o różnej tematyce. Są to książki dla 
dzieci, powieści obyczajowe, romanse czy 
bardzo ciekawe kryminały. Książki prezen-
towane na zdjęciach to tylko częśd z przy-
jętych darów. Mamy nadzieję, że zachęcą 
wszystkich do odwiedzenia naszej biblio-
teki oraz zapoznania się z nowościami od 
naszych Czytelników. Dziękujemy raz jesz-
cze! 

11 listopada - Narodowe Święto 
Niepodległości. W związku z tym 
poprosiliśmy zaprzyjaźnioną Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Działoszynie o wykonanie 
pracy plastycznej. Na lekcji plastyki 
klasa II A pod opieką Beaty Różao-
skiej namalowała Godło Polski. Pra-
ce uczniów prezentujemy na wy-
stawce w naszej bibliotece. Dzięku-
jemy im za przepiękne obrazki. 

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza 
dla każdego przedszkolaka. Kam-
pania „Mała książka – wielki czło-
wiek” w bibliotece. 
  

Najwyższy czas przygotowad się na 
długie jesienne wieczory i popołu-
dnia, podczas których nie powinno 
zabraknąd dobrej książki – dla ro-
dzica i dla dziecka. Warto zatem 
udad się do pobliskiej biblioteki, 
gdzie na każdego Małego Czytelni-
ka w wieku przedszkolnym czeka 
wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza 
przygotowana przez Instytut Książ-
ki. Zapraszamy najmłodszych Czy-
telników do naszej Biblioteki po 
wyprawki czytelnicze. 

42 lata temu, 16 października 1978 roku, 
kolegium kardynalskie wybrało metropo-
litę krakowskiego kardynała Karola Woj-
tyłę na papieża, który przyjął imię Jan 
Paweł II. Zapraszamy do biblioteki po 
książki autorstwa samego Karola Wojtyły 
oraz literaturę opowiadającą o jego życiu 
i kapłaostwie. 


