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Załącznik do Kwestionariusza ankietowego – Nowa oferta kulturalno - edukacyjna 

gminy Nidzica 

„Klasztorek” – centrum życia kulturalnego społeczności lokalnej 
 

Lokalizacja: ul. Władysława Jagiełły 2a 

Dni i godziny otwarcia – poniedziałek-sobota, w tym 3 dni otwarte w godz. 10.00-18.00 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE 

1.Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków z Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Olsztynku 

 (dla dorosłych) 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych 

konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi 

konstrukcjami występującymi w Muzeum. Poznają powszechnie stosowane w regionie 

materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli 

złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupowo-ryglowej.  

 

2. Komu kłobuk furał…? Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i 

Warmiaków  (dla dorosłych) 

Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystując oryginalne teksty: wyimki z XIX-wiecznych 

kalendarzy, gazet lokalnych i książek odkrywać będą różne aspekty duchowego dziedzictwa 

tych ziem, mierząc się z gotycką czcionką, specyficznym słownictwem, a nawet sposobem 

budowy zdań. 

 

3. Warsztaty garncarstwa.  

Szkoły Podstawowe klasy 1-5 

Szkoły Podstawowe klasy 6-8 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, 

poznają właściwości gliny i możliwości twórcze, jakie ona stwarza. Pod okiem instruktora i 

według jego wskazówek lepią następnie własne naczynia, które zabierają do domu. 

 

4. Warsztaty malowania na szkle 

Szkoły Podstawowe klasy 1-5 

Szkoły Podstawowe klasy 6-8 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię 

ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania. Zapoznają się 

także z innymi metodami malowania na szkle. 

 

5. Warsztaty kaflarstwa 

Szkoły Podstawowe klasy 1-5 

Szkoły Podstawowe klasy 6-8 

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak ewoluowały paleniska, kim był zdun, poznają 

kaflarstwo ludowe i dekoracyjne oraz w wyjątkowość kafli mazurskich. Ponadto każdy 

uczestnik pomaluje swój kafelek na podstawie wzorów z Mazur. 
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6. Warsztaty komiksowe dla każdego 

Zaprosimy zawodowych komiksiarzy do współpracy z biblioteką. Młodzież  

w trakcie warsztatów dowie się jak powstają komiksy począwszy od pomysłu na bohatera, 

poprzez możliwości wykorzystania budowy twarzy i związku napięcia emocjonalnego, aż po 

sposoby aranżacji planszy na konkretne kadry. Dodatkowo w trakcie każdego warsztatu 

profesjonaliści wprowadzają odbiorców w świat klasyki komiksowej. 

 

7. Warsztaty decoupage w bibliotece 

Akcja artystyczno-warsztatowa podczas, której mieszkańcy - młodzież, dorośli, seniorzy 

uwalniają swój potencjał twórczy. Każda z osób musi przynieść ze sobą rzecz np. pudełko, 

doniczkę, ramkę, którą będzie ozdabiać metodą decoupage. Warto dla wspólnej zabawy, 

integracji i spędzenia czasu razem. Warto dla ludzi. I dla sztuki. Informację o tym jak ozdobić 

pudełka można znaleźć na stronie: 

http://www.decoupage.net.pl/index.php?str=4&idm=&idp=1  

 

8. Robot Photon w bibliotece  

(dla bibliotekarzy) 

Na szkolenie zapraszamy bibliotekarzy z powiatu nidzickiego, którzy chcą zapoznać się z 

robotem Photon. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak działają aplikacje PhotonEdu i 

PhotonCoding i jak je wykorzystać podczas zajęć z użytkownikami biblioteki. 

Osoby uczestniczące: 

• poznają obsługę robota Photon, 

• poznają pracę z aplikacjami PhotonEdu i PhotonCoding oraz dołączonymi 

scenariuszami. 

• zapoznają się z aplikacjami do kodowania on-line 

• poznają narzędzia przydatne do wprowadzenia podstaw kodowania – code.org 

 

9. Kodowanie w bibliotece 

(dla bibliotekarzy) 

Na szkolenie zapraszamy bibliotekarzy z powiatu nidzickiego, którzy chcą zapoznać się z 

podstawami programowania. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co to jest kodowanie offline i jak 

je wykorzystać w praktyce podczas zajęć  

z użytkownikami biblioteki. Na szkoleniu poznamy również grę ScottieGo!Edu łączącą 

elementy kodowania offline i online. 

Osoby uczestniczące: 

• zdobędą wiedzę na temat podstaw programowania, 

• poznają narzędzia potrzebne do kodowania offline, 

• podniosą swoje kompetencje cyfrowe. 

 

10. „Kodowanie w bibliotece” – zajęcia z programowania dla dzieci przedszkolnych i klas I-

III. 

Zajęcia dostosowane są trudnością do wieku i poziomu uczestników, podzielone na 2 etapy. 

Pierwszy etap „offline” na macie do kodowania, podczas którego ćwiczone są: 

określenie/wyznaczanie drogi przy pomocy koloru a w trudniejszej wersji przy pomocy 

kierunku, zapisywanie skryptów, zabawa „Mucha wyszła!”, kodowanie tańca, określanie 

koordynatów, określanie kodu z liczeniem punktów (dodawanie/odejmowanie), kodowanie 

kształtów, ustawianie lustrzanego odbicia etc.. Drugi etap zajęć „online” z wykorzystaniem 

tabletu i robota Photon obejmuje ćwiczenia programowania w aplikacji Photon Edu i Photon 

Coding. 

 

http://www.decoupage.net.pl/index.php?str=4&idm=&idp=1
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EKOLOGIA 

 

1. CZYTAM SOBIE EKO – PROPOZYCJA CYKLU WARSZTATÓW 

To świetna nauka przez zabawę, nie tylko czytania, ale przede wszystkim stania się 

świadomym ekologicznym obywatelem. Oto cztery inspiracje na ekowarsztaty w bibliotece 

dla dzieci! 

• Wielki skarb (dla dzieci w wieku 6 - 8 lat). 

Dzieci doskonale wiedzą, czym są skarby. Każde dziecko ma ich mnóstwo: ulubioną 

przytulankę, szklany koralik z popsutej bransoletki mamy, kolorowy kamyk znaleziony na 

morzem… A czy woda, która jest w kałuży i leci z kranu, może być skarbem? Jest przecież 

tak łatwo dostępna. A jednak woda pitna może się skończyć. Jak to możliwe? I czy można coś 

z tym zrobić? 

Książeczka wzbogacona jest o dobre rady oszczędzania wody przez małych ekologów. 

Zaprosimy dzieci po wspólnej lekturze na warsztaty plastyczne pod hasłem „Woda to życie”, 

podczas których przygotują 7 dobrych rad na to, jak nie marnować wody. 

• Awantura w śmietniku (dla dzieci w wieku 6 - 8 lat). 

Na śmietniku wybucha straszna awantura. Butelka nie chce leżeć obok pudełka, a drut nie 

może znieść towarzystwa innych odpadków… Kłótnia przybiera niebezpieczny obrót i 

niewiele brakuje do prawdziwej ekologicznej tragedii! Czy jest jakiś sposób na to, by 

pogodzić zwaśnione strony? 

Sortowanie śmieci to świetna zabawa! – z takim założeniem każde ekologiczne warsztaty 

okażą się sukcesem. Przygotujemy pojemniki w odpowiednich kolorach ze śmieciami i w 

formie teatrzyku zainscenizujemy kilka scenek. Następnie przeprowadzimy krótką prelekcję o 

tym, dlaczego segregowanie jest ważne. Zachęcimy całe rodziny to tworzenia przedmiotów z 

odpadów lub zakładek do książek czy odznak – Jestem eko, Dbam o Ziemię, Świecę 

przykładem – ze zużytych i niepotrzebnych materiałów.  

• Misja inspektora Maskonura (dla dzieci w wieku 9 - 10 lat). 

Inspektor Maskonur to nadmorski agent do zadań specjalnych. Rozbroi każdą plastikową 

pułapkę i zażegna niebezpieczeństwo, jakim są plastikowe butelki, słomki czy torebki dla 

innych ptasich mieszkańców plaży. Jego przyjaciele mogą na niego liczyć! A jak każdy z nas 

może zadbać bezpieczeństwo ptaków na plaży? 

Jak produkować mniej odpadów? Zorganizujemy wycieczkę w dowolne miejsce (jeśli 

warunki na to pozwalają warto wybrać plażę jak bohaterowie książki lub zamienić czytelnię 

w wyspę) i zachęć do wspólnej gry zbierania odpadów. Ten kto zbierze najwięcej, wygrywa! 

Takie warsztaty to też świetna okazja do przemycenia wiedzy na temat tego, jak plastik 

zagraża naszej plancie. 

• Baba Jaga i Duch Puszczy (dla dzieci w wieku 11 - 14 lat). 

Po powrocie z Ameryki Baba Jaga ma wiele nowych pomysłów. Kupuj komputer, powiększa 

swój ogródek i zaczyna uprawę roślin leczniczych. Tymczasem coś dziwnego zaczyna się 

dziać w lesie… Znikają kolejne drzewa, a mieszkańców dręczą koszmary. Czy ma z tym 

związek tajemniczy Ducha Puszczy? Kto stoi za dziwnymi zdarzeniami? 

Na zajęciach zaprosimy wszystkich do wspólnego wyhodowania drzewka  

z zebranych nasion i ich sadzenia. Przygotujemy prezentację z ciekawostkami o drzewach, 

zabawę z dopasowywaniem liści lub tworzenia obrazu z zasuszonych liści, rozsypankę trudne 

wyrazy z ich znaczeniami (korona, knieja, kłoda, sąg, puszcza itd.). Dla nieco odważniejszych 

zaproponujemy napisanie rymowanek lub wiersza o ekologii odnoszącego się do przygód 

głównej bohaterki książki. 

 

2. „Wysil się deko i bądź eko” – zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla dzieci 

przedszkolnych klas I-IV szkoły podstawowej.  
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Celem zajęć będzie rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej związanej z 

ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów i wrażliwości związanej z 

poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Realizacja zajęć będzie 

odbywała się poprzez zabawę ruchową „Śmieciaki”, rysowaniu eko-plakatu czy ulotki, 

rozmowę z pokazem (prezentacja, plansze). W zajęciach zostaną wykorzystane jako środki 

dydaktyczne pojemniki/worki na odpady (żółty, niebieski, zielony) i śmieci (plastikowe 

butelki, kubki po żywności, papiery, szkło itd.). 

3. Dzień Ziemi 22 kwietnia – coroczna organizacja konkursu ekologicznego 

w celu promowania postaw proekologicznych w społeczeństwie.  

Kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych - kategoria plastyczno-techniczna. 

Wykonanie POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW. Pojemniki wykonane z butelki 

PET, o objętości  1,5 l, złączonych oraz ozdobionych plastycznie techniką dowolną. Należy 

tak ozdobić każdą z czterech butelek (odpowiednio do odpadów szklanych, tworzyw 

sztucznych i metali, papieru i odpadów biodegradowalnych), aby nawiązywały do kolorystyki  

pojemników przeznaczonych do segregacji powyższych odpadów. Materiały: butelka PET o 

objętości 1,5 l po napojach niesłodzonych ozdobiona surowcami wtórnymi tj. m.in. gazeta, 

ulotki, ścinki materiałów, nakrętki, korki, inne materiały stanowiące odpad. 

Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych - kategoria plastyczno-

techniczna - wykonana w technice wydzieranki -wyklejanki OBRAZU z wykorzystaniem 

kolorowych stron z gazet.  Praca o formacie A3 powinna przedstawiać segregacje odpadów 

komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Nidzica. 

 

4. Formy dla młodzieży: 

1. (młodsza młodzież 11-14 lat) 

-  „Skarby polskiej przyrody”- cykl spotkań z leśnikiem, ekologiem,  przyrodnikiem itd. 

-  „ Eko - załoga” czyli przeciwdziałamy zmianom klimatu - warsztaty i konkurs na komiks o 

tematyce ekologicznej. Uczestnicy warsztatów w 5-osobowych zespołach będą pracowali nad 

ponownym wykorzystaniem materiałów do recyklingu i stworzą nowej generacji 

innowacyjny, reformatorski produkt. Indywidualny konkurs na stworzenie komiksu o     

tematyce ekologicznej. Zwycięska praca będzie zaprezentowana w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej biblioteki oraz w mediach  społecznościowych. 

2. (starsza młodzież 15-18 lat) 

-  „Razem dla klimatu” - cykl spotkań o tematyce ekologicznej. 

-  Konkurs na przygotowanie reportażu filmowego w 3-osobowych grupach na temat 

ekologicznych postaw i dobrych przykładów wokół nas. Zadaniem uczestników konkursu 

będzie nakręcenie krótkiej etiudy filmowej przedstawiającej dobre i złe praktyki chroniące 

nasze środowisko lub je 

      niszczące. 

 

5. Formy dla dorosłych: 

 „Tańczący z naturą” - cykl spotkań o tematyce ekologicznej (ograniczenie zużycia energii i 

emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz zwiększenie świadomości swojej i swoich 

bliskich, zasady termomodernizacji itp.). Prezentacja możliwości pozyskania środków 

finansowych na realizację ekologicznych rozwiązań w gospodarstwie 

domowym. 

 

6. „Inicjatywy obywatelskie dla ekologicznego stylu życia - moda na ekologię”  

     –  konferencja popularno-naukowa z udziałem instytucji, urzędów, szkół…          

prelegenci z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie           (Wydział Ochrony 
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Środowiska), Departament Ochrony Środowiska          Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

 

7. Gminny Festiwal Piosenki Ekologicznej  

1.Ochrona środowiska i otaczającego nas świata. Wzbudzanie u dzieci proekologicznych 

wzorców zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.  

2.Promowanie dziecięcych talentów muzycznych. Teksty piosenek powinny być 

związane z ekologią (preferowane polskie przeboje). 

Współorganizatorzy:    Przedszkole Nr 2 w Nidzicy,    Nidzicki Ośrodek Kultury 

 

8. NATURALNA MEDYCYNA Spotkania literacko-kulinarne 

Zgodnie z najnowszymi tendencjami nowoczesna biblioteka to już nie tylko wypożyczalnie i 

czytelnie ale również miejsce, w którym można ciekawie spędzić swój czas wolny nie 

koniecznie obcując z literaturą. Naszym zadaniem będzie stworzenie atrakcyjnej oferty 

kulturalnej, która przyciągnie do biblioteki nowych użytkowników. Aby to zrobić, 

postanowiliśmy wykorzystać modę na zdrową żywność i ciągle rosnące zainteresowanie 

kuchnią i zaproponować naszym czytelnikom oraz mieszkańcom Gminy Nidzica nowy cykl 

spotkań kulinarno-literackich nawiązujących do lokalnych i regionalnych tradycji, które 

zorganizujemy wspólnie z nidzickimi restauracjami, przesiębiorcami i nie tylko. Ułożymy 

plan 10 spotkań poświęconych tematom różnorakim i smacznym, takim jak dziczyzna, 

czekolada, ryby z jezior mazurskich, miody, przyprawy czy nabiał. Na każdym spotkaniu 

pojawi się również ekspert z danego tematu. Zadaniem biblioteki będzie zapewnienie oprawy 

literackiej wydarzenia - zebranie tekstów, prezentacja ich, oprawa graficzna i promocja.  

 

INTEGRACJA  SPOŁECZNA  

 

1. „O osobach z niepełnosprawnościami” 

Cyklicznie (raz na kwartał) prowadzenie spotkań z uczniami z klas VII i VIII oraz I i II klas 

szkół ponadpodstawowych, korzystając z trzech opracowanych scenariuszy zajęć do książki 

„O osobach z niepełnosprawnościami” przez Fundację Humanity in Action Polska. 

Wykorzystanie gotowych scenariuszy zajęć do książki „O osobach z niepełnosprawnościami” 

https://uprzedzuprzedzenia.org/scenariusz-zajec-do-ksiazki-o-osobach-z-

niepelnosprawnosciami/ 

 

2. Tworzenie książeczek dotykowych. 

Treść książeczek uzależniona jest od kreatywności uczestników zajęć. Prace mogą być 

wykonywane wspólnie np. wspólne pisanie bajki lub praca indywidualna. Gotowe prace 

podane obróbce technicznej (adaptacja treści zapisanej w czarno druku na system brajla) 

trafiają do zbiorów dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Gotowe prace udostępniamy czytelnikom lub przekazujemy do szkoły specjalnej. Wykonane 

prace należy przekazać osobie, która tekst książeczek przepisze na maszynie brajlowskiej. 

 

3. "Czarna książka kolorów" 

Zorganizowanie zajęć dla dzieci w oparciu o publikację "Czarna książka 

kolorów", podczas których będzie poruszany wątek kolorów, widzenia oraz 

niepełnosprawności. 

Spotkanie zorganizowane wokół „Czarnej książki kolorów” może być doskonałym sposobem 

na rozpoczęcie rozmowy z dziećmi o widzeniu i niewidzeniu, odmienności czy 

niepełnosprawności. 
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4. „Mamy czas” -  Klub Mam w bibliotece skupiający młode mamy  

z dziećmi.   Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu i służyły wymianom doświadczeń, 

porad i wsparciu rozwoju dzieci (spotkania z psychologiem, neonatologiem, pediatrą, 

logopedą, fizjoterapeutą etc.). W specjalnie dostosowanym miejscu (przewijaki, maty 

piankowe, zabawki) mamy małych dzieci będą posiadały komfort spędzania czasu z 

dzieckiem poza domem. Poza tym uczestnictwo  

w takim klubie zapewni im stały kontakt z innymi młodymi matkami a ich dzieciom okazję 

do rozwoju z rówieśnikami.     

 

5. Klub Małego Programisty – regularne spotkania zdeklarowanej grupy 

 dzieci (wiek przedszkolny i kl. 0 i I-III szkół podstawowych) rozwijające kompetencje w 

programowaniu i kodowaniu offline i online. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu ze 

specjalnymi pomocami dydaktycznymi: mata, krążki i kubki do kodowania, roboty i tablety. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach będą kodowały na macie w rosnącym stopniu trudności z 

wykorzystaniem pojęć zarówno matematycznych, humanistycznych jak i logicznych.  Po 

każdym kodowaniu teoretycznym uczestnicy będą pracować z robotem Photon i 

programować na poziomie dostosowanym do ich możliwości. 

    

6. Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci – regularne spotkania 

 zdeklarowanej grupy dzieci propagujące książkę, czytelnictwo i analizę literacką. 

Klubowicze  spotykać będą się raz w miesiącu. Ten czas będzie niezbędny do przeczytania 

kolejnego wybranej książki, którą poddadzą dyskusji podczas spotkania. 

 

7. „Wernisaż Małego Artysty” – promowanie w bibliotece twórczości 

dzieci i młodzieży, ich prac plastycznych, rękodzieła i wszelkich dzieł twórczych. 

Organizacja raz na kwartał uroczystego otwarcia wystawy, odbywającej się przed oficjalnym 

rozpoczęciem dostępu dla publiczności. Wydarzenie to będzie połączeniem spotkania 

środowiskowego, koleżanek, kolegów, rodziny i znajomych oraz prezentacji dla mediów 

lokalnych. Biblioteka organizuje wystawę i całą oprawę wernisażu a młody artysta zaprasza 

na nią gości.  

 

8. „Moje miasto - Twoje miasto” – gra miejska integrująca dzieci, dorosłych i osoby 

niepełnosprawne z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas pokonywania kolejnych etapów 

gry. Gra kierowana do dzieci w wieku 10+, w którą zaangażowane będą wszystkie nidzickie 

szkoły podstawowe, SOSW i OREW w Nidzicy. gra miejska integrująca dzieci i dorosłych 

jak również  niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas pokonywania 

kolejnych etapów gry. Gra kierowana do dzieci w wieku 10+, w którą zaangażowane będą 

wszystkie nidzickie szkoły podstawowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacjno-Wychowawczy w Nidzicy. Uczestnicy gry zostaną 

podzieleni na kilka 5 osobowych drużyn integracyjnych i będą mieli za zadanie dotrzeć do 

wszystkich wskazanych w niej punktów, rozwiązać zagadki i dotrzeć na metę z gotowym 

hasłem. Celem gry będzie aktywna integracja różnych grup społecznych i wiekowych 

podczas poznawania miasta i jego historii w zabawie.  

 

9. Spotkania integracyjne dla seniorów: Zintegrujmy się w Bibliotece. 

- wspólne uczestnictwo seniorów z wnukami w praktycznych zajęciach w zakresie 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

     - Internet dla seniora – cykl szkoleń z profesjonalnym trenerem: umiejętność obsługi 

internetowego konta bankowego, nauka korzystania z  kont społecznościowych typu: 

facebook, instagram, twitter, zakładanie i  korzystanie z pocztu elektronicznej e-maila. 
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      - cykl spotkań z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Radcą prawnym – ogólne 

        informacje i porady prawne. 

 

10.  Powiatowy konkurs recytatorski „Dobre wiersze, dobrych ludzi”. 

Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z  różnymi niepełnosprawnościami. Pracownicy 

biblioteki przygotują wybór wierszy i dostarczą dla wychowawców i opiekunów 

Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Nidzicy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Nidzicy, z prośbą o ich udostępnienie i zainteresowanie wszystkich 

chętnych. Laureaci konkursu zaprezentują swoje talenty na Powiatowych Dniach Rodziny. 

 

MNIEJSZOSCI   NARODOWE  

Formy dla młodzieży i dorosłych: 

1. „Spotkania z regionalistami”- znajomość swojej „Małej Ojczyzny” jest 

niezwykle istotna, jej historii, przyrody i kultury. Planujemy cykl spotkań z historykami, 

etnografami i badaczami naszego regionu m.in. z członkami ze Stowarzyszenia Mniejszości 

Niemieckiej. Niezwykłe osoby zapraszane na te spotkania gwarantują, że czas z nimi 

spędzony będzie nie tylko pouczający, ale przede wszystkim będzie to wspaniała wyprawa do 

przeszłości. Będą organizowane wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania się z ciekawymi 

obiektami historycznymi i przyrodniczymi zwracając uwagę na miejsca i wydarzenia 

dotyczące historii naszego regionu.  

 

Dla każdej grupy wiekowej: 

2. „Nasza okolica odsłania uroki przeszłości”. 

Warsztaty fotograficzne poprowadzi pasjonat regionu i fotografii Władysław Nowosielski. 

Własnoręcznie wykonane zdjęcia uczestnicy „obrobią" i przygotują do wystawy. Ukażą 

najpiękniejsze i najciekawsze zabytki miasta i gminy oraz ich historię.  

 

3. Konkurs Piosenki Niemieckiej im. Waltera Kollo 

Konkurs dla uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w 

powiecie nidzickim. 

Współorganizatorzy: 

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 

Szkoła Podstawowa w Napiwodzie 

 

4. Warsztaty wspierające międzykulturowość.   

Etno warsztaty - warsztaty chińskie, irańskie, indyjskie, japońskie, greckie, australijskie, 

bałkańskie, holenderskie, marokańskie, tybetańskie, afrykańskie, hiszpańskie, amerykańskie, 

skandynawskie z podróżnikiem i reportażystą Robertem Maciągiem. Warsztaty to wielka 

lekcja smakowania, dotykania i robienia etnicznych drobiazgów. Uczestnicy m.in. warsztatów 

chińskich będą uczyli się jeść pałeczkami, liczyć i mówić w języku chińskim, poznają kilka 

zwrotów a nawet będą próbować pisać. Autor przybliży dzieciom kulturę, legendy i kulinaria 

Chin, opowie wiele ciekawostek dotyczących życia ich rówieśników. Pracujmy nad tym, by 

dzieci lepiej rozumiały świat. Nie bały się inności. Patrzyły z ciekawością na drugiego 

człowieka. Potrafiły pokazać własną wartość ucząc się od innych.  

W warsztatach będą uczestniczyły dzieci z klas IV-VI.   
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Mobilna Biblioteka 

Budżet działania: 7500 zł 

Mobilna biblioteka umożliwia dotarcie do społeczności w zupełnie nowy, zaskakujący 

sposób. Łatwość obsługi i lekkość jazdy pozwalają na promocję czytelnictwa w takich 

miejscach jak ulice, parki, szkoły, festyny i koncerty. 

Mobilna biblioteka jest przystosowana do przewożenia nawet 100kg książek oraz przyborów 

animacyjnych. Jej otwierana konstrukcja umożliwia wyeksponowanie zasobów 

bibliotecznych. 

Przemierzając miasto lub miejscowość mobilna biblioteka może oferować ciekawe lektury, 

promować działalność instytucji, urozmaicać wydarzenia kulturalne i je współtworzyć . 

Prowadzona przez animatora może również stać się świetnym narzędziem animacyjnym dla 

każdej grupy odbiorców, dostarczając materiały do zabawy, nauki a także ciekawe opowieści. 

Czytanie na trawie, animacja, teatrzyk, konkurs czy stoisko promocyjne to tylko kilka z 

gotowych pomysłów na wykorzystanie mobilnej biblioteki. Wszystkie te działania, mają 

olbrzymi zasięg i stanowią świetną formę promocji biblioteki. Dzięki bezpośredniemu 

dotarciu do ludzi, biblioteki pozwalają w tani i prosty sposób wyjść poza mury instytucji i 

dotrzeć do nowych czytelników. 

 

 


