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Tydzień Bibliotek 2019 - Filia Kupno
Harry Potter bez tajemnic
W związku z Tygodniem Bibliotek dnia 9 maja 2019 r. filia w Kupnie zorganizowała konkurs
czytelniczy z wiedzy o Harry Potterze. Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej
w Kupnie. 15 maja odbyło się rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród.
Laureatami konkursu zostali:
Weronika Sitarz oraz Piotr Wojtyczka
Wyróżnieni zostali:
Martyna Czółno oraz Dominik Turczyk
Dyplomy oraz nagrody dla wszystkich uczestników konkursu wręczył Pan Mieczysław Plizga
sołtys wsi Kupno.
Głośne czytanie w Kupnie
Dnia 13 maja 2019 roku w filii w Kupnie miało miejsce kolejne ze spotkań w ramach
programu Cała Polska Czyta Dzieciom. Słuchaczami były dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Kupnie. W tym roku na zaproszenie czytał dla dzieci ks. Wojciech Kmiotek wikariusz parafii
św. Jana Chrzciciela w Kupnie.
Dziękujemy za udział w spotkaniu.
poz: art-news
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Wspomnienia z wakacji
Za nami wakacje, czas beztroskich zabaw. W tym roku filia w Kupnie również przygotowała
szereg zajęć dla dzieci, aby umilić im wolny czas. W programie spotkań znalazły się między
innymi; eko-portret, letnia łąka-skarby natury, wakacyjne witraże. Cieszymy się, że w tym roku
również byliście z nami w bibliotece.
poz: art-news
Jasny Różowy Biały Jasny Niebieski Fotograficzny Cel Podróży Podróż Plakat

Przerwa wakacyjna
poz: art-news
Halo, tutaj ptasie radio Plakat (1)

Wakacje w bibliotece
poz: art-news
280276335 362780079217394 1365251836652343252 n
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Cała Polska Czyta Dzieciom
W dniu 12 maja 2022r. odbyło się głośne czytanie dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola
im.Św.Jana w Kupnie. Tym sposobem wspólnie z przedszkolakami świętowaliśmy tegoroczny
Tydzień Bibliotek. Tego typu spotkania z naszymi małymi czytelnikami, wciąż umacniają naszą
współpracę. Dziękujemy, że jesteście.
poz: art-news
280458833 691935082037587 3040761401652064692 n

Bajkowy świat dziecka
10 maja 2022 r. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, filia w Kupnie gościła u siebie kl.II ze
Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupnie. Uczniowie z wielką radością i pełnym
zaangażowaniem, wzięli udział w lekcji bibliotecznej "Bajkowy świat dziecka". Uczniowie
wykazali się dużą wiedzą z zakresu baśni i bajek. Dziękujemy za świetną zabawę i do
zobaczenia w bibliotece:)
poz: art-news

F

Ferie w bibliotece
Za nami okres ferii zimowych, w czasie których dzieci mogły miło i aktywnie spędzić czas w
bibliotece. Filia w Kupnie zaoferowała uczestnikom wspólne świętowanie Dnia dinozaura, Dnia
kota połączone z zajęciami plastycznymi. Odbyły się również warsztaty z tworzenia tradycjnych
kwiatów z bibuły. Ogromną radość sprawiło dzieciom tworzenie z masy solnej ozdób
wielkanocnych oraz ich dekorowanie. Diękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas.
poz: art-news
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Kolejna dawka nowości!
Drodzy czytelnicy! Zapraszamy po kolejne nowości. W najnowszej ofercie książkowej dla
młodzieży, znajdziecie wielokrotnie nagradzany bestseller koreański - rekomendowany przez
BTS oraz thriller dla miłośników seriali takich jak "Riverdale". Choć do świąt jeszcze dużo
czasu, u nas już są pierwsze nowości wydawnicze dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do filii
biblioteki w Kupnie.
poz: art-news
244310458 3100444570227318 3065218733898398328 n1

Jesienne nowości filii w Kupnie
Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania sie z najnowszą ofertą ksiązkową. Nadeszła
jesień, najlepszy czas na czytanie lub rozbudzenie w sobie pasji czytelniczej. Każdy znajdzie dla
siebie coś wyjątkowego. Na najmłodszych czekają pachnące (dosłownie) książeczki.
poz: art-news
Front

Wakacje z filią w Kupnie
Za nami wakacyjne spotkania w bibliotece, czas zabaw przygotowanych z myślą o dzieciach.
Tradycyjnie filia w Kupnie zorganizowała dla dzieci szereg zajęć. Powstało wiele prac
plastycznych w, których dzieci mogły wykazać się kreatywnością, dużym zainteresowaniem
wśród dzieci cieszyły się gry i zabawy podwórkowe.Dziś odbyło się zakończenie wakacji
połączone z wręczeniem pamiątkowych dyplomów. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział
w spotkaniach i mile spędzony czas.
poz: art-news
Glosneczytanie1

„Ja chcę mieć przyjaciela” w Kupnie
W piątek, 23 lutego, w Filii Biblioteki w Kupnie odbyło się kolejne głośne czytanie, dla dzieci
uczęszczających do grupy „0” przy Szkole Podstawowej w Kupnie. Dzieci wysłuchały
opowiadania Danuty Wawiłow „Ja chcę mieć przyjaciela”, a później wspólnie dyskutowały o roli
i znaczeniu przyjaźni w życiu.
poz: art-news
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