Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

„Mała książka - wielki człowiek”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie przystąpiła we wrześniu 2018 r. do pilotażowego projektu adresowanego
do trzylatków realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Celem akcji jest
zachęcenie rodziców do tego, aby wraz ze swoimi małymi pociechami odwiedzali bibliotekę i codziennie czytali z
dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. W Wyprawce także rodzice znajdą dla siebie broszurę pt.
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która ma poinformować o korzyściach wynikających z
czytania dzieciom oraz podpowiedzieć, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Mimo że akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w 2015 roku, GBP w Czarnocinie postanowiła włączyć w nią
także dzieci niespełniające tego kryterium. Co prawda nie otrzymają one Wyprawki, ale dostaną Kartę Małego
Czytelnika, natomiast za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, którą będzie mógł przykleić na Kartę. Po zebraniu
dziesięciu nalepek dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Dzięki akcji nasi milusińscy poznają ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i
zostaną pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego.
W celu rozpropagowania akcji wśród dzieci, biblioteka zaprosiła do siebie wszystkie grupy przedszkolne oraz klasę ,,0''
z Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czarnocinie. Przy okazji mali goście wysłuchali bajek dotyczących
zdrowego trybu życia i mieli możliwość wypowiedzenia swoich trafnych uwag na ten temat.
GBP zachęca małych i dużych miłośników książek do odwiedzania placówki, także z tego względu, iż księgozbiór
biblioteki znacznie poszerzył się o nowości książkowe. W roku bieżącym bowiem Gminna Biblioteka Publiczna po raz
kolejny pozyskała pieniądze na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (Priorytet 1 –
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2018) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Kwota dofinansowania wyniosła 3.300,00 zł. Wśród zakupionych
pozycji znalazły się zarówno piękne i kolorowe książki dla najmłodszych czytelników jak i najnowsze bestsellery
książkowe dla dorosłych.
Serdecznie zapraszamy w nasze progi zapewniając, iż każdy znajdzie tu coś dla siebie – powiedziała dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Pani Milena Dzięcielewska.
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