
PLAN IMPREZ 

                GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIRCZU na 2019 rok 

 

        1. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka   

               zasięg: lokalny 

    data i miejsce: 18styczeń, przedszkole w Mirczu 

    charakter: biblioteczny, spotkanie najmłodszych z wielką maskotką Kubusia Puchatka z naszej biblioteki                    

                                 i zabawy integracyjne 

          2.  Tydzień Bibliotek 

- XII  Gala wręczenia „Cyprianów” – nagród dla czytelników GBP w Mirczu w różnych    

  kategoriach 

      - Rajd rowerowy – Odjazdowy Bibliotekarz, 

      - Konkursy  dla dzieci i młodzieży z nagrodami,  

      - Wycieczki do biblioteki w ramach cyklu „Poznajemy kulisy pracy w bibliotece”        

      - Międzynarodowy Dzień Muzeów -propagowanie mini muzeum biblioteki w Mirczu 

      - Gminne Dyktando dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych z  atrakcyjnymi    

        nagrodami 
      - Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 

        zasięg: gminny i powiatowy 

         data i miejsce: 8- 15  maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu, podsumowanie tygodnia w sali  

        widowiskowej GOK Mircze 

         charakter: działania mające na celu propagowanie czytelnictwa oraz różnych form k-o na rzecz czytelników                 

                          i użytkowników bibliotek 

   3. 70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu połączone z 25-leciem GOK       

            Mircze 
              zasięg: gminny i powiatowy 

    data i miejsce: 24 maj , sala widowiskowa GOK Mircze 

    charakter: biblioteczno-kulturalny,  uroczystości podsumowujące działalność biblioteki na przestrzeni lat 

      4.  „XXI Edycja Konkursu Czytelniczego dla Dzieci i Młodzieży 

            z terenu gminy Mircze” 

    zasięg: gminny 

    data i miejsce: czerwiec (zakończenie roku szkolnego), szkoły z terenu gminy Mircze 

    charakter: biblioteczny, wycieczka w ciekawe miejsce w nagrodę  dla najlepszych czytelników   

  

        5. Konkurs na kartkę świąteczną 

              zasięg: gminny 

               data i miejsce: 18 listopad – 09 grudzień, sala widowiskowa GOK  Mircze 

               charakter: konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej z nagrodami.         

   

        6. Dzień Pluszowego Misia i Katarzynki 
               zasięg: lokalny 

                data i miejsce: 22 listopad, szkoły podstawowe z terenu gminy Mircze 

                charakter: biblioteczny związany z zabawami dla dzieci i  pasowaniem uczniów klas pierwszych  

               na czytelników GBP w Mirczu   

       7.  Mikołaj 

               zasięg: lokalny 

                data i miejsce: 06 grudzień, sala widowiskowa GOK  Mircze 

                charakter:  spotkanie z Mikołajem oraz różne zabawy integracyjne  i wręczanie paczek dla  najmłodszych 
  
                                                                    Kontakt z organizatorem: 
                    

                          Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18,  

                      Dyrektor  Marianna Sobczuk  tel. kom.730 824 010  tel./ fax (84) 65 190 72                                                                                                      

                                 e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl     http://www.gokmircze.pl 

                     
                        Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA ZARÓWNO SAM PLAN   

                                                    JAK  I  TERMINY IMPREZ MOGĄ ULEC ZMIANIE 
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