PLAN IMPREZ KULTURALNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULEJOWIE
NA 2014 ROK
STYCZEŃ






130 rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego - pisarza – wystawa
95 rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat - pisarki - wystawa
Udział w kwestowaniu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
„W zimę nawet bałwanki zaglądają do czytanki” – spotkanie poetyckie
„Pasjonat książek” – ogłoszenie konkursu czytelniczego

L UTY





95 rocznica urodzin Natalii Rolleczek - pisarki – wystawa
120 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza – pisarza - wystawa
„Chłopiec z drewna o wielkim sercu” – konkurs czytelniczy
„Chłopcy i dziewczynki lubią Walentynki” – warsztaty technicznoliterackie

MARZEC
 175 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego - pisarza - wystawa
 205 rocznica urodzin Nikołaja Gogola - pisarza - wystawa
 „Z miłości do literatury” – wieczór literacki

KWIECIEŃ
 165 rocznica śmierci Juliusz Słowackiego - pisarza – wystawa
 80 rocznica urodzin Haliny Snopkiewicz - pisarki – wystawa
 „Jan Paweł II – Polak wszechczasów – warsztaty bibliotecznotechniczne
 „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” – przesłanie wierszy
Ks. Jana Twardowskiego” - konkurs recytatorski

MAJ
 95 rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego-pisarza–wystawa
 35 rocznica śmierci Eugeniusz Paukszty - pisarza – wystawa
 „Cztery pory roku – wiosna w literaturze” – warsztaty literackoplastyczne
 „Laurka dla mojej mamy” – konkurs plastyczno-techniczny
 Konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych

CZERWIEC






65 rocznica śmierci Ingrid Undset - pisarki – wystawa
45 rocznica śmierci Marka Hłasko - pisarza – wystawa
„Moja mała ojczyzna – żyję tu i kocham” – konkurs literacki
„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja czytelnicza

LIPIEC
 25 rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej - pisarki - wystawa
 115 rocznica urodzin Ernesta Hemingwaya - pisarza – wystawa
 „Zamiast komputera wybieram ruch i przyjaciela” – kampania
społeczna

SIERPIEŃ
 90 rocznica śmierci Josepha Conrada - pisarza - wystawa
 110 rocznica urodzin Witolda Gombrowicza - pisarza – wystawa
 „Sulejów dawniej i dziś” – warsztaty dla dzieci przebywających
na koloniach

WRZESIEŃ
 120 rocznica urodzin Juliana Tuwima - pisarza - wystawa
 75 rocznica śmierci Tadeusza Dołęgi Mostowicza - pisarza – wystawa
 „Piękno mojej okolicy” – konkurs fotograficzny
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PAŹDZIERNIK
 125 rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej - pisarki – wystawa
 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego – pisarza - wystawa
 „Korzenie mojej rodziny – drzewo genealogiczne”- konkurs
plastyczno – techniczny”

LISTOPAD





130 rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej - pisarki – wystawa
105 rocznica urodzin Pawła Jasienicy – pisarza - wystawa
„Zaduszki literackie” – wieczór wspomnień
„Pasjonat książek” – podsumowanie konkursu ogłoszonego w styczniu

GRUDZIEŃ
 100 rocznica urodzin Stanisława Dygata -pisarza – wystawa
 80 rocznica urodzin Ewy Nowackiej - pisarki – wystawa
 „Magia Świąt Bożego Narodzenia” – konkurs literacki

Miejska Biblioteka Publiczna będzie współorganizatorem imprez
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim.
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