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Walentynki w Bibliotece 

Luty to miesiąc przepełniony wszechobecną miłością. 14 lutego obchodziliśmy Walentynki 

czyli święto wszystkich zakochanych. 

W tym dniu gościliśmy pisarkę Panią Dorotę Schrammek. W spotkaniach autorskich wzięli 

udział uczniowie nowogardzkich szkół podstawowych. Podczas spotkania Autorka poruszyła 

temat miłości, szacunku i zrozumienia. Ponadto zaprezentowała uczniom swoje książki; 

„Skarpetkowy potwór” oraz „Niepełka”. Po krótkiej przerwie dyrektor MBP – Pani Aneta 

Wysoszyńska wręczyła nagrody laureatom walentynkowego konkursu „ Dlaczego kochasz 

czytać ?”. Następnie dyrektor  Biblioteki  otworzyła wystawę prac  – Pani Bożeny Kubiak. 

Zwieńczeniem tego jakże pracowitego dla nas dnia w  Bibliotece było spotkanie Pani Doroty 

Schrammek, tym razem z dorosłymi Czytelnikami. Autorka  zaprezentowała  swoją 

najnowszą książkę pt„ Winne Wzgórze - Nadzieja”. Jest to druga cześć cyklu opisująca losy 

głównej bohaterki Doroty. Po zakończonym spotkaniu była możliwość zakupienia książek  

z autografem Autorki. Dziękujemy za tak liczne przybycie. 

 



 

Ferie zimowe 2019 w Bibliotece 

   W ramach akcji „Ferie zimowe 2019 w Bibliotece” przez dwa tygodnie w Dziale dla Dzieci 

i Młodzieży MBP oraz wszystkich filiach odbywały się ciekawe i atrakcyjne zajęcia. 

Cieszymy się bardzo, że blisko 500 uczestników tegorocznych ferii zechciało ten czas spędzić 

w Bibliotece wśród rówieśników. Staraliśmy się dostarczyć dzieciom miłych wrażeń. 

     Celem ferii zimowych było zapewnienie dzieciom udziału w różnych formach zajęć m.in. 

głośne czytanie, gry i zabawy integracyjne, plastyczne, warsztaty i pogadanki  

z ciekawymi ludźmi, spotkanie z leśnikiem, spektakl teatralny pt. „Bajki Pana Brzechwy” 

w wykonaniu Teatru GWITAJCIE. Wspólnie z dziećmi odwiedziliśmy: Komisariat Policji  

w Nowogardzie, Posterunek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, Wojewódzką Stację Pogotowia 

Ratunkowego Filia w Nowogardzie, CZG – RXXI  

w Słajsinie, Komunalne Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. 

        Dziękujemy Piekarni – Cukierni SATURN za poczęstunek oraz wszystkim prelegentom 

za mądre i pouczające wykłady, które wywołały wiele emocji  

na buziach słuchaczy! 



 



Dzień Kota 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota 18 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Nowogardzie odbył się cykl spotkań z Panią Anną Paszkiewicz –autorką książek dla dzieci 

i dorosłych na które łącznie przybyło ponad 130 osób . 

Dzień rozpoczęliśmy od spotkania Autorki z najmłodszymi. Uczestnikami spotkania byli 

uczniowie SP nr 1, SP nr 3 oraz SP w Długołęce. Podczas prelekcji Autorka opowiedziała  

o przygodach jakie spotkały ją od czasu kiedy postanowiła przygarnąć do siebie pewnego 

kota. Okazało się że „Lopek” to niezły urwis. Tak właśnie powstały „Kłopoty kotka Lopka”. 

Następna część przygód puchatego przyjaciela, również powstała inspirowana 

rzeczywistością – „Kotek Lopek na wakacjach”.  

Po dwóch spotkaniach z dziećmi, odbyło się kolejne, tym razem z dorosłymi czytelnikami.  

W trakcie prelekcji Pani Anna opowiedziała o swojej drodze literackiej. Pierwsza książka jaką 

napisała nosi tytuł: „Panny Milewszczanki” – historie rodzinne spisane chronologicznie  

i wydane w oryginalnej oprawie. Druga książka pt. „Życie jak w kinie” to biografia męża Pani 

Anny – Dolanda Paszkiewicza – prezesa Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kontrasty”  

w Szczecinie, twórcy najstarszego festiwalu filmowego „Ińskie Lato Filmowe”. Oczywiście 

nie obyło się bez tematu „Lopka”. Przygody pupila Autorki poruszyły „dojrzałą” widownię. 

Po każdym spotkaniu była możliwość nabycia książki Pisarki wraz z jej autografem i kocimi 

pozdrowieniami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i zapraszamy za rok. 

 

 



Spotkania cykliczne: 

Poniedziałki:  15:30 – Pierwszy poniedziałek miesiąca  

             spotkanie Koła Diabetyków 

Wtorki:  12:00 – „Poranki malucha” 

 16:00 – Gry planszowe dla dzieci i młodzieży 

Środy:  13:00 – 15:00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biuro) 

 16:00 – Klub Świerszczyka (Dział dla Dzieci) 

Czwartki:  16:00 – Spotkania koła szachowego 

 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek-piątek              8.00-19.00 

Sobota                                  9.00-14.00 

 
 
 

 


