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Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego jest samorządową 

instytucją kultury, działającą  na podstawie Statutu z dnia 21 lutego 2007 roku, wpisu do 

Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jabłonna oraz ustaw: 

· z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

· z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, 

· z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, 

· z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. 

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe 

biblioteka służy mieszkańcom gminy Jabłonna upowszechniając i promując czytelnictwo, 

prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania 

swoich zadań GBP, w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, 

lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.   

Aktywność biblioteki wykraczała często poza tradycyjnie rozumianą promocję 

czytelnictwa. Głównymi formami działania były spotkania, warsztaty i wystawy tematyczne, 

lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie. 

Biblioteka sukcesywnie, w ramach promocji czytelnictwa i programów realizowanych 

w roku 2016, przygotowywała plakaty i ulotki informacyjne, które dystrybuowane były w 

placówkach i na różnych imprezach środowiskowych. Celom tym służy również strona 

internetowa GBP, na której publikowane są aktualne wiadomości na temat działalności 

instytucji. Biblioteka promuje swoją działalność także w lokalnych mediach, przygotowując 

materiały dotyczące podejmowanych działań takie jak plakaty promocyjne czy relacje i 

fotorelacje z organizowanych imprez.  

Duży nacisk kładziony jest również na wprowadzanie komputerowych metod 

zarządzania zbiorami bibliotecznymi. Zakupiony cztery lata temu, specjalistyczny program 

biblioteczny „Mateusz” umożliwia udostępnianie elektronicznego katalogu zawierającego 
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pełne informacje na temat zbiorów biblioteki. Katalog ten, dostępny jest zarówno w 

placówkach biblioteki, jak również na jej stronie internetowej. 

SIEĆ BIBLIOTECZNA 

Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalnością rejon gminy Jabłonna. 

Sieć biblioteczną tworzą Biblioteka w Jabłonnie i Filia w Chotomowie. 

Biblioteka w Jabłonnie znajduje się w budynku GCKiS, zwanym „Domem 

Ogrodnika”, zajmuje powierzchnię 80 m2, na której zlokalizowane są: wypożyczalnia wraz z 

księgozbiorem, którego stan  na koniec 31 grudnia 2016 roku wynosił 20 535 woluminów, 

czytelnia z publikacjami udostępnianymi na miejscu, 3 stanowiska komputerowe dla 

czytelników, kącik dla dzieci. Na poddaszu znajduje się pokój administracyjny mieszczący 

archiwum oraz będący stanowiskiem pracy dyrektora i głównej księgowej. 

Biblioteka w Chotomowie znajduje się w budynku należącym do Mariana Oszczyka, 

zlokalizowanym przy ul. Strażackiej 8. Lokal o powierzchni 45 m
2
 mieści zbiory biblioteczne 

(stan na koniec 31 grudnia 2016  wynosił  11 096  wol.), stanowisko pracy bibliotekarza oraz 

mini czytelnię i 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. 

KADRA 

W skład obsady kadrowej Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą pracownicy 

zatrudnieni  na 4 i 1/4 etatu: 

· dyrektor – 1 etat 

· główna księgowa – 1/4 etatu 

· pracownicy działalności podstawowej – w Jabłonnie 2 etaty   

w Chotomowie- 1 etat 
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ZBIORY BIBLIOTEKI 

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest 

systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, a od 2010 roku również 

audiobooki. Dzięki członkostwu w Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek Gminna Biblioteka 

Publiczna udostępnia czytelnikom książki elektroniczne w formie „Ibuków” na platformie 

internetowej ibuk.libra.pl.  

Do 31 grudnia 2016 GBP powiększyła swoje zbiory o 2 200  wol. o łącznej wartości  

44 994,48 zł. Drogą zakupu pozyskano 1819 wol. nowości wydawniczych za kwotę  

39 794,48 zł. 

Oprócz zakupów GBP powiększała swoje zbiory o książki darowane przez czytelników i 

instytucje. Tą drogą do 31 grudnia 2016 r. pozyskano 381 wol. o wartości 5 200,-zł 

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dla dzieci 

i młodzieży. GBP stara się też uzupełniać na bieżąco lektury szkolne. 

Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowanie 

czytelników. Biblioteka dba również o zapewnienie dostępu do literatury wartościowej z 

kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród 

literackich. 

Zbiory biblioteki uzupełniają multimedia. W roku 2016  GBP w Jabłonnie zakupiła 

114 audiobooków za kwotę  2 469,01 zł 

W 2016 roku biblioteka w Jabłonnie i Filia w Chotomowie zostały zobligowane (tak 

jak w latach poprzednich) do dokonania selekcji pozycji przestarzałych i zniszczonych. W ich 

wyniku z księgozbioru bibliotek zostało wycofanych 387  książek na sumę  687.65 zł. 

Na koniec grudnia 2016 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco: 

· Książki –    31 631       woluminów 

· Multimedia –   590   jednostek inwentarzowych 

W roku 2016 w celu rozszerzenia oferty dla czytelników GBP przystąpiła (po raz 

czwarty do Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek. Konsorcjum zostało zawiązane z 
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inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przez 20 bibliotek z terenu 

Mazowsza. Przystąpienie GBP w Jabłonnie do Konsorcjum oznaczało podpisanie 

porozumienia o współfinansowaniu i współużytkowaniu dostępu do bazy e-booków na 

platformie Ibuk.pl. W bazie do której dostęp wykupiono, znajduje się  1 247 pozycji 

książkowych, głównie literatury popularno-naukowej. Koszt wykupienia dostępu na cały rok 

2016 wynosił 1 362,-  zł brutto. 

 

CZYTELNICTWO 

W roku 2016 biblioteka zarejestrowała 18 256 odwiedzin,  zarejestrowano     1 797 

czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat 

poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata - 719 osób, co 

stanowi 40 %, a według zajęcia najliczniejsi są pracownicy umysłowi – 658  oraz uczniowie – 

637. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł 11%. 

 

W  roku 2016 wypożyczono  33 873   książek:  

· 19 786  wol. literatury pięknej dla dorosłych  

·    10 276  wol. literatury pięknej dla dzieci  

·   3 811  wol. literatury niebeletrystycznej  

 

 

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby 

skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W roku 2016 w czytelni udostępniono 746 

książek, odnotowano 1 240 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych informacji wyniosła       

4 175. 

Każda z bibliotek, zarówno w Jabłonnie jak i w Chotomowie posiada kąciki 

czytelniane wyposażone w księgozbiór podręczny, czasopisma lokalne oraz stanowiska 

komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.  

Na odwiedziny w bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnie, 
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czytelnie i stanowiska komputerowe składają się także odwiedziny dzieci, które w bibliotece 

bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy i odrabiają prace domowe.  

Ogółem w roku sprawozdawczym 2016  odnotowano: 

· 18 256 odwiedzin w wypożyczalni 

·   6 232 odwiedzin w czytelni (odwiedziny 1 240 , udzielane informacje 4 175, 

internauci 817) 

· ponad 2 500 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, spotkaniach 

edukacyjnych i lekcjach bibliotecznych 

 

EDUKACJA W BIBLIOTECE 

 

Z działań proedukacyjnych warto wymienić: lekcje biblioteczne, warsztaty tematyczne 

i edukacyjne, konkursy plastyczne, zajęcia promujące czytelnictwo, akcje czytelnicze 

(obchody Tygodnia Bibliotek Polskich, obchody Nocy Bibliotek), warsztaty podczas 

Tygodnia z Internetem, wernisaż i wystawy prac konkursowych, imprezy biblioteczne 

wewnętrzne i plenerowe oraz spotkania autorskie. Z innowacyjnych form należy wymienić  

Teatrzyk Kamishibai dla najmłodszych oraz dla nieco starszych  Pogadanki Filozoficzne. 

 

 

 

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ  

w roku 2016: 

 

· 13 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1); 

-       3 000,- zł – dofinansowanie ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA 

 

ROK  2016  był dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie okresem bardzo 

pracowitym. Realizowano zróżnicowane, ciekawe, zarówno nowatorskie, jak i tradycyjne 

działania kulturalno-edukacyjne. Oferta biblioteki była szeroka i dostosowana do różnych 

grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Do  końca grudnia 2016 r. zorganizowano  imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców Gminy, w których udział wzięło łącznie ponad  2 500  uczestników. Oprócz 

tego zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny „Gmina Jabłonna – miejsce wspaniałe”, 

rozstrzygnięcie konkursu, na który wpłynęło 50  prac miało miejsce podczas obchodów Dnia 

Dziecka, tym razem 21 maja. W  tym roku obchodzono w miesiącu październiku 10- rocznicę 

nadania Bibliotece imienia ks. Jana Twardowskiego. W związku z tym ogłosiliśmy Gminny 

Konkurs Literacki im. ks. Jana Twardowskiego.  

Biblioteka wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w Światowych Dniach Poezji. Dla 

mieszkańców naszej Gminy zaprosiliśmy poetów i muzyków z Grecji.  

Wzrostowi czytelnictwa sprzyjały konkursy literackie, plastyczne i quizy skierowane 

do najmłodszych czytelników. Dobra współpraca z przedszkolami i szkołami zaowocowała 

częstszymi wizytami ich podopiecznych w placówkach GBP. Jabłonowska Biblioteka od lat 

bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach wspólnego 

czytania w roku  2016 gościło w naszych bibliotekach ok. 1 000 przedszkolaków. Specjalnie 

dla nich przygotowana została niespodzianka z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i 

Nocy Bibliotek. 

O większości naszych inicjatyw pisano w mediach  lokalnych.  Artykuły ukazały się w 

Wieściach Gminnych, Gazecie Powiatowej, Gazecie Miejscowej, To i Owo, Legio24.pl 

 

 

 

 



 
 

9 
 
 
 

 

Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa przeprowadzone w 

bibliotece w Jabłonnie 

 

 

STYCZEŃ 

· „Ibuki" czyli książki elektroniczne dostępne na platformie Ibuk Libra już na dobre 

zagościły w ofercie naszej biblioteki. Stanowią one cenne uzupełnienie naszego 

księgozbioru o różnorodne książki o tematyce popularnonaukowej. Dzięki 

udziałowi w Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek zdobyliśmy dostęp do platformy 

internetowej PWN i korzystania z 1 274 pozycji. Biblioteka, tak jak i w ubiegłym 

roku, w okresie ferii zimowych zorganizowała ciekawą ofertę dla dzieci. 

· 18 stycznia 2016 r. w Sali widowiskowej GCKiS z duża grupą dzieci ze szkoły 

podstawowej spotkał się Stanisław Grabowski, polski poeta, znawca twórczości i 

przyjaciel księdza Jana Twardowskiego. Spotkanie odbyło się w związku z 10—

rocznicą śmierci naszego Patrona. 21 i 22 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

nasza bibliotekę odwiedziły trzy grupy przedszkolaków.  

LUTY 

· W dniu 9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Odbyły się zajęcia 

edukacyjne, wprowadzające dzieci i młodzież w temat bezpiecznego korzystania z 

Internetu.                                                                                                                      

- 13 lutego w ramach „Jabłonowskich Spotkań z Poezją” odbył się Walentynkowy 

Recital Poezji Śpiewanej w wykonaniu Barbary Pachury z Wrocławia pt. 

„Wygasłe słowa”.  

MARZEC 

· Z dniem 1 marca ogłosiliśmy Gminny Konkurs Plastyczny                            

„Gmina Jabłonna – miejsce wspaniałe”.                                                                                                            

- W  dniach 3-9 marca obchodziliśmy Tydzień E-Książki. Przy okazji pozyskaliśmy 
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nowe pozycje e-książek.                                                                                             

- W marcu  odbyły się również dwa spotkania (w Jabłonnie i w Chotomowie) w 

ramach „Pogadanek filozoficznych”, które prowadzi p. Joanna Wągiel z Pracowni 

Filozoficznej w Warszawie.                                                                                              

- 27 marca w Radio dla Ciebie była godzinna audycja poświęcona ks. Janowi 

Twardowskiemu. Gościem programu była dyrektor naszej Biblioteki, która 

opowiadała o naszym Patronie i Jego związkach z naszą Biblioteką.                                                                            

                                       

KWIECIEŃ 

· 2 kwietnia odbył się koncert poezji greckiej w ramach XVI Światowych Dni 

Poezji. Gośćmi naszej Biblioteki byli poeci i muzycy z Aten i Salonik                     

4 kwietnia uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji „Czytam w podróży 

Herberta”                                                                                                                      

- 5 kwietnia naszą Bibliotekę odwiedzili uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i 

Placówek Specjalnych z Legionowa. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem 

Biblioteki, zwiedzili naszą wystawę „Oaza księdza Jan” oraz wysłuchali opowieści 

o księdzu Janie, którą przygotowała dyrektor Biblioteki.                                                                   

23 kwietnia w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyło się 

spotkanie z poetą Michałem Laszukiem. Fragmenty jego książek czytała znana 

aktorka Jowita Budnik, oprawę muzyczną zapewnił Zespół „Młodzież 50+”          

28 kwietnia odwiedziły nas przedszkolaki z Bajkowego Domu. 

MAJ 

· W dniach 8-15 maja obchodziliśmy uroczyście XIII-ą już edycję Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”.                                            

Tydzień Bibliotek rozpoczęliśmy w dniu 9 maja Koncertem Kuby Michalskiego, 

który wykonał utwory znanych poetów polskich(klasyków) oraz utwory Leonarda 

Cohena. W dniu 20 maja dla najmłodszych zaprosiliśmy Teatr Maska z Krakowa, 

który dla dzieci z Jabłonny i z Chotomowa przedstawił dwa spektakle pt. 
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„Skradzione mądrości”. 11 maja, każdy czytelnik, który odwiedził Bibliotekę, 

otrzymał ręcznie wykonaną zakładkę do książek. Był to „Dzień Zakładek”.   

Natomiast dla gimnazjalistów zaprosiliśmy dziennikarkę radiową i telewizyjną M. 

Berwid, która przeprowadziła dla nich „Warsztaty telewizyjne”.                            – 

- 19 i 20 maja naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola „Pomarańczowa 

Ciuchcia iPrzy Lesie.                                                                                                       

- 21 maja na Dzień Dziecka zaprosiliśmy Hurtownię Książek Edyp, oraz 

ogłosiliśmy wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego.    Została też 

zorganizowana pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac plastycznych. 

CZERWIEC 

· 3 czerwca uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek. Z tej okazji 

zorganizowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich grup wiekowych naszych 

czytelników. Rano najmłodszym dzieciom z przedszkola i Klubu Malucha czytał 

p. Wójt Gminy Jabłonna. Po południu z dziećmi spotkała się poetka Hanna 

Niewiadomska. A dla całych rodzin zaprosiliśmy Teatr Familijny ze spektaklem  

„Bajki de La Fontaine – Co dwie głowy to nie jedna”                                                 

13 czerwca dla naszych seniorów zaprosiliśmy  na kolejną odsłonę 

„Jabłonowskich Spotkań z Poezją” - znanego poetę Ernesta Brylla.  

 

LIPIEC, SIERPIEŃ 

 

- W bibliotece od początku wakacji  dla najmłodszych w okresie wolnym od zajęć 

szkolnych był przygotowany kącik, gdzie można było pograć w gry planszowe, 

układać puzzle i rysować. 

 

WRZESIEŃ 

 

- 4 września 2016 r. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, podczas obchodów 
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Święta Gminy Jabłonna, odbyło się Narodowe Czytanie. Nasza Biblioteka po raz 

kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, zainicjowanej 

przez Parę Prezydencką RP. 

 

- 14 września miały miejce warsztaty pisarskie poprowadzone przez warszawskie 

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, a zorganizowane 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie. 

 

- 20 września Monika Sawicka, autorka bestsellerowych powieści,  poprowadziła 

spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

- Biblioteka w Jabłonnie zorganizowała "Gminny Konkurs Literacki im. ks. Jana 

Twardowskiego" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jabłonna z okazji 10-

lecia nadania Bibliotece imienia ks. Jana Twardowskiego.     

 

PAŹDZIERNIK 

 

- W dniu 8 października 2006 roku nasza Biblioteka przyjęła Imię tego znanego 

poety. W dniu 8 października br. wspólnie z naszymi władzami samorządowymi, 

czytelnikami i gośćmi  z sąsiednich gmin, świętowaliśmy ten niezwykły dzień – 

10-lecie nadania Bibliotece imienia księdza Jana Twardowskiego. W tym dniu 

odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu 

Literackiego im. ks. Jana Twardowskiego. Następnie młoda gimnazjalistka Basia 

Czarkowska pięknie zaśpiewała najbardziej znany wiersz księdza Twardowskiego 

Spieszmy się kochać ludzi.   W pięknie zaaranżowanej scenerii mieszkania ks. 

Jana, wystąpiła znana aktorka Teresa Lipowska z monodramem Za zielonymi 

drzwiami. Po długo oklaskiwanym wystąpieniu pani Lipowskiej nastąpiła krótka 

przerwa, w czasie której nasi goście raczyli się smakowitą kawą i ciastami. Na 

ekranie pojawiły się slajdy z roku 2006, z nadania Imienia, a także z następnych 



 
 

13 
 
 
 

lat, przedstawiające promowanie twórczości ks. Jana Twardowskiego nie tylko w 

różnych miastach polskich ale i zagranicą. Po przerwie odbył się koncert Jarosława 

Chojnackiego, który zelektryzował wszystkich obecnych. Brawom dla tego 

wyśmienitego artysty nie było końca. 

 

- W dniu 18 października b.r., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. 

Jana Twardowskiego w Jabłonnie, przybyli niezwykli goście z Indii, Ewa Singh 

wraz z mężem Shaki Singh oraz prezes wydawnictwa Anagram Magdalena 

Koperska.      

 

LISTOPAD 

 

- W dniu 18 listopada b.r. na zaproszenie naszej Biblioteki przybył Pan Marek 

Dąbrowski z Legionowa.  Zgromadzeni na Sali widowiskowej GCKiS uczniowie 

klas drugich Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w  Jabłonnie z 

zaciekawieniem wysłuchali wierszy Pana Marka. 

 

- 29 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia do naszej biblioteki zawitał 

zaprzyjaźniony Teatr Edukacji i Profilaktyki    „Maska" z Krakowa. Przedszkolaki 

z Jabłonny i Chotomowa miały okazję obejrzeć spektakl pt.: „Misio Tulisio" – 

bajkową   opowieść o tym jak ważna w naszym życiu jest przyjaźń i szacunek do 

drugiego człowieka, gdzie bez  znaczenia jest wygląd czy pochodzenie. 

 

GRUDZIEŃ 

 

- 6.12. 2016 w naszej bibliotece mieliśmy miłych gości: odwiedziły nas 

przedszkolaki z Bajkowego Domu i z Przedszkola Gminnego oraz wójt Jarosław 

Chodorski. Pan Wójt przeczytał dzieciom bajkę pt.: "Franklin i prezent 
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świąteczny". Po zakończonym czytaniu mialo miejsce wspólne kolędowanie. 

 

- Ponadto każdego miesiąca miały miejsca spotkania z przedszkolakami z 

Bajkowego Domu, z przedszkola gminnego w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” oraz z przedszkolakami i uczniami na lekcjach bibliotecznych. 

 

- Miło nam poinformować, iż Zarząd Funduszu Popierania Twórczości 

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS po rozpatrzeniu naszego Wniosku, podjął decyzję 

o przyznaniu ze środków Funduszu dotacji w kwocie 3.000,-zł na Gminny 

Konkurs Literacki inspirowany życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego. 

 

 

 

- Nasza Biblioteka po raz kolejny uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej 

„Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”. W tym roku na zakup nowych 

książek otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13 000,-  złotych. 

 

- Wszystkie nowe pozycje zostały opracowane, skatalogowane, oprawione i 

okodowane.  Na bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki i 

facebooku, systematycznie prowadzona też była kronika oraz wykonywane 

dekoracje do biblioteki, a także zakładki do książek.  Zadbano również o jak 

najlepszą obsługę czytelnika i dostęp do nowości czytelniczych.  

- Dokupione zostały nowe regały i dywan. 

- Na bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki i facebooku, 

systematycznie prowadzona też była kronika oraz wykonywane dekoracje do 

biblioteki i zakładki informacyjne o bibliotece. 
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Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa przeprowadzone   

w Filii bibliotecznej w Chotomowie 

 

 
STYCZEŃ 

· 18 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chotomowie, w sali gimnastycznej, z 

dużą grupą dzieci spotkał się Stanisław Grabowski, polski poeta, znawca twórczości i 

przyjaciel księdza Jana Twardowskiego. Spotkanie odbyło się w związku z 10-

rocznicą śmierci naszego Patrona. 

LUTY 

· 9 lutego 2016 r. – udział Biblioteki w  akcji Dzień Bezpiecznego Internetu  

·  

MARZEC 

· 10 marca 2016 r. -  w Szkole Podstawowej w Chotomowie odbyły się pogadanki 

filozoficzne, które poprowadziła p. Joanna Wągiel z Pracowni Filozoficznej „Eureka”. 

 

KWIECIEŃ 

· 2 kwietnia 2016 r. – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci bibliotekę 

odwiedziły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola. Podczas spotkania 

zaprezentowano baśń H.Ch. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”.  

· 11, 15, 18 kwietnia 2016 r. – do biblioteki zawitały przedszkolaki  

z Gminnego Przedszkola, Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” oraz dzieci 

z Klubiku Malucha.   

· 23 kwietnia 2016 r. – z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w 

Chotomowie zorganizowano spotkanie literacko-muzyczne z autorem książek p. 

Michałem Laszukiem, któremu towarzyszył zespół instrumentalno-wokalny 

„Młodzież 50+”. Wybrane fragmenty książek czytała aktorka Jowita Budnik. 

MAJ 

· 6 maja 2016 r. -  odbyło się w Szkole Podstawowej w Chotomowie uroczyste 

wręczenie nagród  i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Moja zakładka do 

książki”. (28 nagrodzonych) 

· 12 maja 2016 r. – z okazji trzynastej edycji Tygodnia Bibliotek zorganizowano dla 

uczniów w Szkole Podstawowej w Chotomowie cztery spotkania z pisarkami i 

poetkami: p. Barbarą Sitek-Wyrembek oraz z p. Marianną Olkowską.  
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· 14 maja 2016 r. – odbył się finał Konkursu Plastycznego „Gmina Jabłonna – Miejsce 

Wspaniałe”. Wśród wyłonionych  laureatów, aż 9 uczestników z Chotomowa 

otrzymało nagrody. 

· 16, 19 maja 2016 r. – bibliotekę odwiedziły dzieci z Gminnego Przedszkola oraz z 

Klubiku Malucha. Oprócz obowiązkowego czytania dzieci zapoznały się z zasadami 

zapisu do biblioteki i dowiedziały się jak powstaje książka. Przedszkolaki z Klubiku 

Malucha tradycyjnie wymieniły wypożyczone książki.  

 

 

CZERWIEC 

· 13 czerwca 2016 r.  – zorganizowano w bibliotece kolejne spotkanie  

z przedszkolakami z Gminnego Przedszkola w ramach „Spotkań z baśnią”. 

Zaprezentowano dzieciom baśń pt. „Kot w butach” oraz korzystając  

z teatrzyku Kamishibai opowiedziano japońską historię pt. „Szukając Marudka”. 

· 21 czerwca 2016 r. – na  ostatnie przed wakacjami  spotkanie, do  biblioteki przyszły 

przedszkolaki z Klubiku Malucha. Po wymianie książek bawiliśmy się w czytanki – 

wstawianki. Ciocia Krysia czytała na głos tekst z książeczki „Nad morzem” a dzieci 

głośno wstawiały brakujące słowa  

w miejsce obrazków.  Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały własnoręcznie 

wykonane żabki.   

· 23 czerwca 2016 r. – po raz pierwszy odwiedzą bibliotekę dzieci  

z Niepublicznego Przedszkola „Przy lesie” oraz grupa przedszkolna  

z Gminnego Przedszkola w Chotomowie.  

 

LIPIEC 

 OD 11 lipca 2016 biblioteka ogłosiła Wakacyjny „Quiz z wiedzy  

o Bibliotece”  

 

 SIERPIEŃ 

 Wystawka książek pod hasłem 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 

 

 WRZESIEŃ 

 4 września 2016 r. biblioteka uczestniczyła w Święcie Gminy Jabłonna, podczas 

którego nasi zaproszeni goście czytali fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 

 14 września 2016 odbyły się w Gimnazjum w Chotomowie Warsztaty pisarskie  

przygotowane dla młodzieży przez „Wspólny Mianownik 3.0” (14) 

 26.09.-30.09 2016 r. udział biblioteki w akcji „Tydzień Książek Zakazanych” 
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 PAŹDZIERNIK 

 15 października 2016 r. odbył się w Chotomowie Międzynarodowy Festiwal Poezji. 

Biblioteka w Jabłonnie zorganizowała w Chotomowie wieczór poezji włoskiej.  

 17 października 2016 r. spotkanie z 5-latkami z Niepublicznego Przedszkola „Przy 

Lesie” i rozmowa o patronie Biblioteki – Księdzu  Janie Twardowskim  

 18 października 2016 r. w  Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum  

w Chotomowie Biblioteka w Jabłonnie zorganizowała Spotkania autorskie z Ewą 

Singh, która promowała swoją najnowszą książkę „Smaki Indii”  

 24 października 2016 r. – wycieczka do biblioteki 6-latków z Gminnego Przedszkola 

w Chotomowie. Tematem spotkania była książka – Jak powstaje książka? i Etapy 

powstawania książek.  

 

 LISTOPAD 

 7 listopada 2016 r. – wizyta biblioteki w Gminnym Przedszkolu  

w Chotomowie w związku z  Międzynarodowym  Dniem Postaci z Bajki  

 29 listopada 2016 r. – przedstawienie Teatru MASKA pt. „Misio Tulisio”, dla 

przedszkolaków 

 GRUDZIEŃ 

 12 grudnia 2016 r. –  w poniedziałek bibliotekarka odwiedziła grupę przedszkolną 

Żyrafki.   W spotkaniu, które poświęcone było bajkom  

i baśniom.  

 19 grudnia 2016 r. miała miejsce przedświąteczna wizyta  

w Niepublicznym  Przedszkolu „Wyspa Skarbów”. Podczas spotkania 

zaprezentowano książki o tematyce Bożonarodzeniowej. 

 

 Biblioteka w Chotomowie ponadto prowadzi : 

 Gazetkę informacyjną ważniejszych wydarzeń  związanych z książką  

i z działalnością biblioteki.  

 Kronikę  działalności kulturalno-oświatowej.   

 Bibliografię regionalną 
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