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 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG DZIAŁOSZYN  

W marcu br. Biblioteka Publiczna MiG Działoszyn włą-
czyła się w projekt unijny „Młodzi aktywni w Łódz-

kim”. Młodzi bezrobotni odbyli staże, podczas których do-
skonalili swoje kompetencje zawodowe. Celem projektu 
było podwyższenie aktywności zawodowej i zdolności do 
zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności 
zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w wojewódz-
twie łódzkim przez młodych biernych zawodowo i bezro-
botnych, w wieku 18-29 lat, którzy nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z obszaru woje-
wództwa łódzkiego. Projekt trwał do końca czerwca 2019. 

2 kwietnia br. odbyło się autorskie spotkanie z Bar-
barą Kosmowską. Spotkanie realizowane jest w ra-

mach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki we współ-
pracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi oraz 
Instytutem Książki. Barbara Kosmowska tworzy dla dzieci  
i młodzieży, ale również dla dorosłych. W swojej twórczo-
ści często podejmuje tematy trudne i kontrowersyjne 
(choroba, śmierć, problemy rodzinne, wykluczenie, samot-
ność), jednak pisze o nich bez taniego sentymentalizmu, 
okraszając ludzkie historie swoistym humorem. 

9 kwietnia br. biblioteka miała za-
szczyt gościć lokalną poetkę Annę 

Kubarycz. W kwietniu 2018 r. ukazał się jej 
debiutancki tomik poezji pt. „Potrzeby fizjo
(nie)logiczne”. Jej wiersze znaleźć można  
w tygodniku Angora oraz w antologii Regio-
nalnego Klubu Literackiego, działającego 
przy bibliotece. Podczas spotkania Anna Ku-
barycz prezentowała swoje wiersze oraz 
opowiadała o swojej twórczości, o tym, dla 
kogo pisze i co ją inspiruje. Podkreśliła, jak 
ważna jest krytyka, ponieważ bywa również 
motywująca, i wyjaśniła, jak sobie z nią radzi. 

14 maja br. odbyły się dwa niezwykłe spotkania:  
  

Wystawa „Prawdziwe życie” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem czytelników  
i osób zaprzyjaźnionych z biblioteką, a finisaż wystawy był doskonałą okazją na zgłę-
bienie treści zawartych w prezentowanych dziełach. W bibliotece udało się pokazać 
zarówno malarstwo, rysunek, grafikę, jak i cegiełki z ważnymi dla artystki sentencjami. 
  

Po finisażu odbyło się spotkanie z Anną Fenby-Taylor, wnuczką Zofii Kossak (znanej, 
polskiej powieściopisarki oraz uczestniczki ruchu oporu organizacji Żegota). Podczas 
spotkania pani Anna przybliżyła trudy życia i twórczość swojej babci, która zadebiuto-
wała książką „Pożoga”, opisującą wydarzenia na Wołyniu w czasach rewolucji lutowej 
oraz październikowej, podczas okupacji niemieckiej Ukrainy oraz konflikt zbrojny Polski 
i Ukrainy. 

 

W dniach 6 i 7 czerwca br. biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom. Tegoroczna akcja została zorganizowana 

pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czyta-
nie”. Hasło nawiązuje do tegorocznych uroczystych obchodów 100-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na zaproszenie dyrektora i pracowników 
biblioteki odpowiedzieli lokalni sportowcy, którzy chętnie opowiedzieli  
o swoich sportowych pasjach. Zaproszeni goście przeczytali fragmenty ksią-
żek oraz odpowiadali na wszystkie pytania dzieci. 

7 sierpnia br. Biblio-
teka Publiczna MiG 

Działoszyn włączyła się do 
akcji Fundacji Rak’n’Roll  
i przekazała książki, które 
zasilą biblioteczki na od-
działach onkologicznych 
dla dorosłych. 

Z dniem 2 września br. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn 
oraz Filia Biblioteczna w Trębaczewie wystartowały z projektem „Mała 

książka – wielki człowiek”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przed-
szkolnym (3-6 lat). Jego celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bi-
bliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątko-
wą Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książ-
ki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu - zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 

5 września br. już po raz piąty Biblioteka  
Publiczna MiG Działoszyn włączyła się  

w obchody ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania. Tegoroczną edycję wspólnie z nią 
współtworzyli: dyrekcja oraz nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Raciszynie; nauczycie-
le Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Działoszynie; 
nauczyciele Gminnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 w Więckach; członkowie 
Regionalnego Klubu Literackiego działającego 
przy bibliotece w Działoszynie; moderatorki 
oraz członkinie Dyskusyjnych Klubów Książki 
działających przy bibliotece w Działoszynie  
i Filii Bibliotecznej w Trębaczewie; członkinie 
Klubu Seniora oraz pracownik zaprzyjaźnione-
go Wydawnictwa Precjoza z Częstochowy. 
Podczas spotkania wspólnie odczytane zosta-
ły wybrane nowele: „Katarynka” Bolesława 
Prusa oraz „Dym” Marii Konopnickiej. Każda 
czytająca osoba otrzymała podziękowanie 
wraz z pamiątkowym stemplem akcji otrzyma-
nym od kancelarii prezydenckiej. 


