
 
 
 
 
 
  
 
 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kolejny dzień z Tygodnia Bibliotek, to 

wizyta przedszkolaków z grupy „Biedronki”  
z zaprzyjażnionego przedszkola we 
Wróblewie. Gościem specjanym była 
Sekretarz Gminy Wróblew, Lilanna 
Drytkiewicz, która przeczytała bajeczkę  
pt: „Alicja i leśna gromadka” Wioletty 
Święcińskiej. 
 

 
 

 
 

 
          
 
 
 

 
     Ostatniego dnia naszych spotkań do 

Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie 
zawitała Pani Wiosna. W tą rolę wcieliła się 
Dorota Wika, pracownik Urzędu Gminy we 
Wróblewie. Przeczytała przedszkolakom 
wiersze Marii Konnopnickiej „Co słonko 
widziało?” oraz „Nasze kwiaty”. Pani Wiosna 
zadawała dzieciom tematyczne zagadki,  
a błyskawiczne odpowiedzi wynagrodziła 
słodkościami. 

 

      Odwiedziny Pani Wiosny zakończyły 

Tydzień Bibliotek w naszej książnicy. Czas był 
jak zawsze wesoły, kolorowy i wypełniony 
spotkaniami z najmłodszymi czytelnikami. 
Były również wystawki ulubionych książek 
wybranych przez dzieci i dużo głośnego 
czytania. Dziękujemy i zapraszamy do 
biblioteki! 

Opracowała Joanna Kozica 
                                   GBP we Wróblewie 

 

        

 

 

 

       GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

        WE WRÓBLEWIE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Tydzień Bibliotek  
 

   Wróblew 2019                       



         Gminna Biblioteka Publiczna we 

Wróblewie jak corocznie włączyła się  
w obchody Tygodnia Bibliotek.                                                                                                      

      Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019 

odbył się pod hasłem „#biblioteka”. Wymyślił 
je okręg lubelski Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.  

         Hasło XVI edycji Tygodnia Bibliotek, 

który odbył się od 8 do 15 maja 2019 roku, 
zostało uzasadnione następująco: 
„Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, 
spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. 
Współczesna biblioteka jest mocno 
zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało 
spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest 
utrwalona w świadomości społecznej, ale 
nieustannie poszukuje nowych użytkowników i 
przyciąga ich innowacyjnymi usługami. 
Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # 
ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie 
do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że 
biblioteka jest nowoczesna i korzysta z 
nowych technologii. Hasztag porządkuje i 
wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla 
szczególne znaczenie biblioteki w systemach 
informacyjnych”. [źródło: sbp.pl] 

     Zorganizowana została wystawa 

okolicznościowa z okazji 100. rocznicy urodzin 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, która 
przypada dnia 20 maja 2019 roku. Ten 
wybitny pisarz i publicysta emigracyjny był 
więźniem sowieckich łagrów, uczestnikiem 
Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcą 
„Kultury” paryskiej oraz współpracownikiem 
Radia Wolna Europa.  

          Goście odwiedzający nas podczas 

Tygodnia Bibliotek mogli również obejrzeć 
wystawę „Gmina Wróblew w starej fotografii”. 
  
             
     
 
 
 
 
          
          
 

     
 
 

       Przygotowana została bajkowa 

sceneria pod hasłem „Wiosna-piękna  
i radosna”. Przedszkolaki z terenu Gminy 
Wróblew oraz z zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej w Jakubicach miały możliwość 
wysłuchania bajek czytanych przez 
zaproszonych na tę okoliczność gości 
specjalnych oraz obejrzenia przedstawienia 
pt.: „Co w trawie piszczy”. Wystawiona została 
Kronika Biblioteki, w której goście złożyli 
pamiątkowe podpisy i podziękowania.  

       Pierwszego dnia, w środę,  zaprosiliśmy 

do naszej Biblioteki przedszkolaków z grupy 
„Motylki” z Publicznego Przedszkola im. 
Wróbelka Elemelka we Wróblewie. Dzieci 
wysłuchały bajki pt.: „Złotowłosa i trzy misie” 
przeczytanej przez zaproszonego gościa 
Aleksandrę Kuświk, która wcieliła się  
w postać Złotowłosej. 
 

 

        
 
 
 
 

        Drugiego dnia Gminną Bibliotekę 

Publiczną odwiedziły przedszkolaki z grupy 
„Żabki”. Gościem specjalnym był Wójt Gminy 
Wróblew, Tomasz Woźniak, który przeczytał 
bajkę pt.: „Podróż balonem”. Dzieci mogły 
porozmawiać z Panem Wójtem, chętnie 
opowiadały o swych doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem, a na 
zakończenie spotkania otrzymały baloniki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        W piątek, 10 maja Gminna Biblioteka 

Publiczna gościła przedszkolaków ze 
wszystkich oddziałów przedszkolnych ternu 
Gminy Wróblew oraz ze Szkoły Podstawowej 
w Jakubicach. Dzieci obejrzały przedstawienie 
pt.: „Co w trawie piszczy” w wykonaniu grupy 
teatralnej Edu-Artis z Krakowa. 
 


