Wybrane szkoły w Knurowie
otrzymają środki na rozwój
czytelnictwa
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez
Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu
poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako
lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez
finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy
placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz
bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych
o nowości wydawnicze.

Decyzją Wojewody Śląskiego szkoły i biblioteki pedagogiczne z
naszego regionu uzyskają wsparcie w ramach wspomnianego
programu, w tym również w Knurowie.

Na liście szkół wybranych do dofinansowania w ramach Programu
znalazły się m.in. Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w
Knurowie z kwotą 4 000,00 zł oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr
4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Knurowie z kwotą 12
000,00 zł.
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Miejska Biblioteka Publiczna
wczoraj i dziś – 70 lat z
Czytelnikiem
30 listopada świętowano jubileusz 70 lecia MBP czyli „Miejska
Biblioteka Publiczna wczoraj i dziś – 70 lat z czytelnikiem”.
Święto mikołowskiej książnicy było okazją do przypomnienia jej
historii o czy mówiła jej dyrektor Bożena Holeczek, która
również obchodziła jubileusz 40 lat pracy w niej.

Przedstawiając jej dzieje wskazano na osoby, które miały
największy wpływ na jej powstanie, wśród nich jej założycielka
i pierwsza
bibliotekarka – Jadwiga Krawczyk, o której
opowiadał pokazany przy tej okazji film „Życie moje” stworzony
przez filmowców iksu.

Dzień dzisiejszy biblioteki to ponad 120 tysięcy wypożyczeń w
2018 roku i
tytuł megabibiloteki przyznany w konkursie
Biblioteka skrojona na miarę.

Z okazji jubileuszu życzenia złożyli przewodnicząca Rady
Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz burmistrz Stanisław
Piechula.

Tego dnia poznaliśmy również zwycięzców VII konkursu „Napiszmy
to po naszymu”. Jury w składzie Marek Szołtysek, Bożena
Holeczek i Józef Żur przyznało pierwsze miejsce mikołowiance

Urszuli Pach za pracę Stazyjka – mikołowsko Ślonzoczka.

Nagrody wręczał burmistrz Stanisław Piechula, dyrektorka MBP
oraz Marek Szołtysek.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach obchodzi 50. rocznicę
istnienia. Z tej okazji, 29 listopada odbyła się Wielka Gala,
na której uhonorowano wyróżniających się czytelników i
przyjaciół książnicy, a 1 grudnia jubileuszowy koncert Olega
Dowgala.

– Czymże jest te 50, wobec ponad 6 tysięcy lat odkąd istnieją
biblioteki? – tym retorycznym pytaniem Helena Warczok,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczne w Psarach, rozpoczęła
Wielką Galę z okazji jubileuszu książnicy. Uroczystość odbyła
się w sali bankietowej w Psarach. Uświetnił ją występem
Svitlany Orlovej, artystki z Ukrainy, która zachwyciła
wszystkich zapierającym dech w piersiach pokazem piaskowych
animacji. Nie zabrakło również życzeń i gratulacji, zarówno w
kierunku biblioteki i jej pracowników jak i czytelników.
Uhonorowani zostali Ci najlepsi, którzy systematycznie
korzystają z bibliotecznego księgozbioru, wypożyczając i
czytając niemal w ilościach hurtowych.

Podczas drugiej części obchodów, która odbyła się w Centrum
Usług Społecznych w Strzyżowicach, wystąpił Oleg Dowgal,
wirtuoz rzadko spotykanego instrumentu – fletni pana. Zanim
jednak strzyżowicką salę wypełniły anielskie dźwięki,
rozstrzygnięto konkurs poetycki „Wiersz dla biblioteki”, który
został zorganizowany z okazji 50-lecia. Pierwsze miejsce
zajęła w nim Wiktoria Mantykiewicz, uczennica Szkoły
Podstawowej w Sarnowie.

W tych niezwykłych obchodach nie zabrakło przewodniczącego
Rady Gminy Psary Jacentego Kubica z radnymi, wójta Tomasza
Sadłonia, zastępcy wójta Marty Szymiec, sekretarz Mirelli
Barańskiej-Sorn, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, poprzedniej dyrektorki biblioteki
Krystyny Pawlik i byłego pracownika Krystyny Białas,
przedstawicieli zaprzyjaźnionych bibliotek z Będzina,
Sławkowa, Czeladzi, Bobrownik, Mierzęcic i Siewierza, prezeski
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” z Psar
Ewy Kozieł oraz najważniejszych gości, czyli czytelników, bez
których żadna biblioteka nie miałaby sensu.

50 lat to niewiele w zestawieniu z historią czytelnictwa na
świecie, ale wystarczająco dużo, by być dumnym z jego rozwoju
w gminie Psary. Warto wspomnieć, że pierwszym kierownikiem
biblioteki w Psarach był Eugeniusz Horzela, który pełnił tę
funkcję przez 9 lat. Następnie, przez ponad 30 lat, książnicą
kierowała Krystyna Pawilk, a obecnie funkcję dyrektora pełni
Helena Warczok. Oprócz siedziby głównej w Psarach, biblioteka
ma trzy filie: w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie, a grono jej
czytelników z roku na rok się powiększa i wynosi już ponad 2
500 osób.
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Zapraszamy wszystkich miłośników twórczości Sabiny Waszut na
spotkanie autorskie, które odbędzie się 20 listopada w
Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Knosały 61a) o godzinie
17:30. Wstęp wolny.

Sabina Waszut – rocznik 1979. Debiutancka powieść „Rozdroża”
(wyd. Muza) została nominowana do Nagrody Literackiej Europy
Środkowej „Angelus” za rok 2014. Na Festiwalu Literatury
Kobiet w Siedlcach książka zdobyła nagrodę główną kategorii
„Pióro”, dla najbardziej poruszającej polskiej powieści roku
2014. Na rynku pojawiły się również dalsze losy bohaterów
„Rozdroży” – „W obcym domu” (wyd. Muza) i „Zielony Byfyj”
(wyd. Muza) oraz książki „Bar na starym osiedlu” (wyd. Muza) i
„Dobra noc” (wyd. Muza). We wrześniu 2019 ukazała się
najnowsza powieść „Narzeczona z getta” (wyd. Książnica).
Mieszka na Śląsku. Mama dwójki dzieci. Od lat zakochana w
górach.
/www.lubimyczytac.pl/
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Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 5
Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj zaangażowała się
w akcję “Wspólne czytanie” w ramach programu “Cała Polska
czyta dzieciom”. Odwiedziła uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 5.

Czytanie rozbudza wyobraźnię. O tej
prawdzie powinni pamiętać wszyscy. W działania na rzecz
propagowania
czytelnictwa wśród najmłodszych włączyła się Prezydent Piekar
Śląskich
Sława Umińska-Duraj, która spotkała się z uczniami Miejskiej
Szkoły
Podstawowej nr 5.

W placówce zorganizowane zostało pasowanie na czytelników.
Uczniowie klas pierwszych i trzecich zgromadzili się w
szkolnej bibliotece, by spotkać się z wyjątkowym gościem –
Prezydent Sławą Umińską-Duraj, która w ramach akcji
propagującej czytelnictwo, przeczytała zebranym wybraną przez
nich książkę – “Cukierku, Ty łobuzie”. Młodzi czytelnicy z
uwagą słuchali opowieści, po czym przeszli do zadawania pytań
– związanych nie tylko z czytaniem książek. W świat
czytelnictwa wprowadziła podopiecznych także dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy Justyna
Borek.

Sami uczniowie, pod przewodnictwem
nauczycielek, przygotowali program

artystyczny,

a

po

zakończonym
spotkaniu wręczyli Prezydent Sławie Umińskiej-Duraj prezent na
pamiątkę
dzisiejszego wydarzenia. Nie zabrakło także wspólnego,
pamiątkowego
zdjęcia.

