Ferie z biblioteką
Dwa tygodnie ferii zimowych upłynęło zdecydowanie zbyt szybko. Sprawiły
to m.in. zajęcia prowadzone przez Bibliotekę Publiczną Gminy DzierŜoniów
w Mościsku wraz ze Stowarzyszeniem Przystań Mościsko.
Rozpoczęliśmy obleganym przez sporą liczbę chętnych turniejem
bilardowym i rozgrywkami w „piłkarzyki”. Rywalizacja była zacięta.
Równie duŜym powodzeniem cieszył się nocleg poza domem, czyli
nocowanie w bibliotece dla młodszych dzieci. W świecie, gdzie czytanie
i radość z tego płynąca jest umiejętnością, którą młody człowiek niechętnie się
chwali, trudno znaleźć sojuszników. Tym większa jest więc wartość bajki, którą
młodzi czytelnicy z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku mogli obejrzeć
w ramach akcji Ferie z filmem, organizowanej po raz kolejny przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. W „Sekrecie Eleonory” główny bohater Nataniel musi
przejąć opiekę nad ogromną biblioteką, pozostawioną mu w spadku przez ciotkę
Eleonorę. Księgozbiór nie jest jednak zwykłym zbiorem ksiąŜek. To pierwsze
wydania bajek, baśni i powieści, w których Ŝyją pierwowzory wymyślonych
przez autorów postaci. Aby uratować je przed zagładą chłopiec musi pokonać
własne lęki i poznać siłę i radość płynącą z lektury. Umberto Eco pisze, Ŝe kto
czyta ksiąŜki, Ŝyje podwójnie. Nataniel odkrywa tą prawdę będąc na początku
swej przygody z ksiąŜką, nie potrafi jeszcze czytać, co jest tematem
nieustannych Ŝartów jego starszej siostry.
Po zakończonej projekcji wymienialiśmy nasze ulubione postacie z bajek
i wyliczaliśmy te, które zostały pokazane w filmie. Nikt z nas nie uwaŜa, Ŝe
czytanie to strata czasu.
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Aby nasze szare komórki nie rozleniwiły się zbytnio z powodu braku kontaktu
z obowiązkami szkolnymi rozegraliśmy turniej w warcaby. Mógł on być
przeprowadzony dzięki współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
z Mościska, który udostępnił nam dodatkowe zestawy warcabów. Ubiegłoroczne
edycje konkursu cieszyły się sporym powodzeniem ale w tym roku niemal

wszyscy uczestniczący w zajęciach chcieli wziąć udział w turnieju. Nie dla
nagród bynajmniej – liczył się prestiŜ ☺. Laur zwycięstwa przypadł w tym roku
Krystianowi Dudkowi.
Naszą kreatywność mogliśmy pokazać
podczas
tworzenia
strojów
karnawałowych. Wokół młodych
kreatorów mody fruwały skrawki
materiałów, kolorowe nitki, fragmenty
bibuły i tasiemki. NoŜyce poszły w
ruch! Rezultaty twórczej pracy
przeszły
nasze
najśmielsze
wyobraŜenia i sprawiły autentyczną
radość.

Nocne spotkania w bibliotece to takŜe frajda dla starszych dzieci. Tym razem
dodatkowym atutem była projekcja filmu „Opowieść o rzeczach”. Biblioteka
mogła go wypoŜyczyć dzięki uczestnictwu w programie „Ferie z filmem”,
organizowanemu przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Film dostarczył nam
sporo zagadnień do omówienia i przemyślenia. Noc była wszakŜe dłuuuga. Jak
to się stało, Ŝe doprowadziliśmy do sytuacji, w której niszczymy
środowisko naturalne i wyczerpujemy jego zasoby w tempie, dla którego
utrzymania
potrzebowalibyśmy
kilku
planet,
a
nie
jednej?
Jak to moŜliwe, Ŝe ze wszystkich zasobów, które wydobywamy, wycinamy,
przetwarzamy i transportujemy, po pół roku pozostaje nam w uŜyciu jedynie 1
procent?
Projekcja filmu została powtórzona na zakończenie zajęć w sobotę
9 lutego, dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w nocnej projekcji.
Dzięki temu i młodsi odbiorcy mogli się zastanowić nad poruszanymi w filmie
problemami.
Brak śniegu za oknem uniemoŜliwił zimowe szaleństwa na świeŜym
powietrzu. Za to na zajęciach plastycznych wykorzystano wszelkie dostępne
środki wyrazu artystycznego od kredek poprzez farby i tusze do kolorowych
wycinanek. Między zajęciami plastycznymi nie zapominaliśmy takŜe
o ksiąŜkach, których fragmenty czytane na głos zainteresowały
i małych i duŜych czytelników. Spore zainteresowanie wzbudziła m.in.
„Tajemnica Atlantydy czyli Lili w podwodnym świecie” Knister.
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