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Z życia filii MiBP

DKK Przedbórz - "Większy kawałek nieba”
20 czerwca w filii w Przedborzu klubowiczki DKK dyskutowały nad książką Krystyny Mirek
„Większy kawałek nieba”. Jest to historia niedokończona, gdyż dalsze losy bohaterów można
poznać jedynie czytając następną część, czyli "Wszystkie kolory nieba". I tą właśnie książkę
będziemy czytać i omawiać na następnym spotkaniu.
poz: art-news

Wakacyjne spotkanie z książką
5 czerwca 2017 roku, w ramach współpracy naszej fili w Kolbuszowej Dolnej z
działającym obok niej Zespołem Szkół Specjalnych, odbyło się kolejne, tym razem
Wakacyjne spotkanie z książką. Podczas wspólnej zabawy z literaturą, oprócz
głośnego czytania wakacyjnych przygód, dzieci i młodzież wymyśliły swój własny
sposób spędzania wolnego czasu. Imprezę zakończyły wesołe kalambury i słodki
poczęstunek.
poz: art-news

Tydzień Bibliotek w Kolbuszowej Dolnej
We wtorek, 9 maja 2017 r., w ramach obchodów "Tygodnia Bibliotek" nasza filia w
Kolbuszowej Dolnej gościła Grażynę Halat. Pani Sołtys Kolbuszowej Dolnej z ochotą
czytała przybyłym przedszkolakom książki, zachęcając najmłodszych do lektury, a
także przygotowała dla nich słodkie nagrody. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności czytelnicze i wokalne oraz opowiedziały jakie bajki lubią
najbardziej. Na koniec wszyscy uczestnicy wykonali wiosenny plakat.
poz: art-news

O zwyczajach i tradycjach wielkanocnych w Przedborzu
Co powinniśmy wiedzieć o polskich zwyczajach świątecznych? Skąd się wziął
śmigus-dyngus? Jaka jest symbolika zawartości wielkanocnego koszyczka? Skąd
pochodzą tradycja i techniki zdobienia jajek? Tego wszystkiego można się było
dowiedzieć 10.04.2017r. w filii biblioteki w Przedborzu.
poz: art-news

Cotygodniowe zajęcia plastyczne w Przedborzu
W filii biblioteki w Przedborzu odbywają się cotygodniowe zajęcia plastyczne na
które uczęszczają chętne dzieci w wieku szkolnym. W okresie przedświątecznym dzieci
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tworzyły piękne kartki wielkanocne, które uzupełnione życzeniami zostaną
przekazane lokalnym władzom. Powstały także piękne baranki które zdobią naszą
bibliotekę. Zapraszamy do podziwiania prac naszych małych artystów.
poz: art-news
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