60 osób widowni. Wydarzenie to było uzupełrueniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
7.
Prelekcja o zwyczajach wielkanocnych przygotowana we współpracy z Działem
Etnograficznym Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a skierowana przede wszystkim do uczniów
gostyńskich szkół zgromadziła około 65 osób widowni.
8. Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1) gromadzi na spotkaniach od 6 do około 15
czytelników. Projekt ten promuje współczesną literaturę polską i obcą, przybliża sylwetki pisarzy.
Kreuje modę na czytanie, a tym samym na spotkania z ciekawymi ludźmi i interesujące dyskusje.
9. Konkurs Korczakowski coroczne wydarzenie, w którym w bieżącym roku udział wzięły
23 osoby (dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Gostynin). Konkurs współorganiowany jest
przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.
10. Tydzień Bibliotek - Warsztaty Poetyckie zgromadziły 22 osoby, w tym 4 osoby
niepełnosprawne. Zrealiowane zostały w ramach dwudniowych spotkań, a poprowadzone przez
historyka literatury, krytyka i eseistę Pana Waldemara Smaszcza.
11. Tydzień Bibliotek - Prelekcja o św. Bracie Albercie zgromadziła 100 osób-uczniów
Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Gostyninie, jak również GCE wraz z nauczucielami. Poprowadzona
została przez Pana Waldemara Smaszcza w związku z setną rocznicą śmierci Brata Alberta.
12. Tydzień Bibliotek - „Spacer historyczny ulicami miasta - Gostynin wczoraj i dziś"
zgromadził pomimo niesprzyjającej aury 60 osób-uczniów, nauczycieli, mieszkańców Gostynina,
czytelników. Na tę okoliczność Biblioteka zebrała i opracowała materiały, które posłużyły
do wykonania tablic informacyjnych zawierających zdjęcia poszczególnych ulic miasta. Komentarz
historyczny poprowadzony został przez pracownika Biblioteki. Spacer zakończył się na Zamku
Gostynińskim, gdzie zaprezentowane zostały stroje historyczne. Dodatkowych informacji o historii
obiektu udzielił przewodnik zamkowy.
13. Tydzień Bibliotek - Humoreski Antoniego Czechowa „Teatr przy stoliku" zgromadził
ponad 50 osób. Spotkanie odbyło się z przeznaczeiuem dla bibliotekarzy z terenu miasta, gminy
i powiatu, emerytowanych bibliotekarzy, przyjaciół biblioteki i czytelników.
14.
Tydzień Bibliotek - Koncert piosenki literackiej i poezji śpiewanej Jarosława
Chojnackiego zgromadził ponad 120 osób widowni na Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego,
w tym Biblioteka pomogła w dotaciu na wydarzenie 5 osobom niepełnosprawnym.
15. Tydzień Bibliotek - Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci i młodzieży Moniką
Sawicką zgromadziło łącztue 120 osób podczas 3 spotkań, w tym: grupę przedszkolną, dwie grupy
ze szkół podstawowych i dwie grupy uczniów z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Gostyninie.
16. Noc Bibliotek (Oddział dla dzieci) - Teatralki „Teatr Form Wielu" i kino dla dzieci
zgromadziło na zajęciach teatralnych grupę 60 osób (dzieci wraz z opiekunami), na seansie
filmowym 40 osób (dzieci wraz z opiekunami).
17. Noc Bibliotek (Wypożyczalnia dla dorosłych) - Spotkanie Szufladowców zgromadziło
15 osób (czytelnicy, poeci). Podczas tego spotkania odbyły się warsztaty poetyckie - prezentacja
własnej twórczości.
18. Noc Bibliotek (Filia nr 1) - Nocne rozmowy Między Pólkami zgromadziło 15 osób
(czytelnicy, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki). Zaproszenie skierowane zostało do lokalnej
społeczności, by porozmawiać nocą o książkach, wmienić się doświadczeniami i własnym
spojrzeniem na twórczość wybranych pisarzy.
19. Noc Bibliotek - zajęcia w Filii nr 1 dla dzieci, rodziców, opiekunów zgromadziły 40 osób
(grupa uczniów ze SP 3 pod opieką rodziców i nauczyciela) oraz mieszkańcy miasta
zainteresowani wystawą historyczną „Gostynin w starej fotografii".
20. Spotkanie historyczne z przeznaczeniem dla uczestniów WTZ. Uczestniczyło w nim 7 osób
w tym 5 osób ruepełnosprawnych. Prelekcja
wraz z pokazem slajdów zawierająca informacje,
podania i legendy o Gostyninie została przygotowana przez pracownika Biblioteki.
21. Zajęcia z grupami przedszkolnymi w Oddziale dla dzieci miesięcznie gromadzą 8 grup
dzieci. W tym dla 2 grup Akademii Przedszkolaka zajęcia prowadzone są na terenie placówki

