przedszkolnej przez pracownika Biblioteki. Łącznie z tych zajęć korzysta grupa ok. 200 dzieci
miesięcznie.
22. Zajęcia z grupami szkolnymi w Oddziale dla dzieci miesięcznie gromadzą 6 grup, w tym
jedna grupa „O" z SP 1. Łącznie z tych zajęć korzysta ok. 120 dzieci miesięcznie.
23. Zajęcia z grupami przedszkolnymi i szkolnymi w Filii nr 1 zgromadziły 4 grupy z SP3.
Łącznie ok. 70 dzieci w okresie 6-miesięcy pracy Biblioteki w roku 2017.
24. Dwie wystawy historyczne z cyklu „Przystanek historia": „Funkcjonariusze Policji
Państwowej-Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej udostępniona przez Biuro Tradycji i Historii
Komendy Głównej Warszawy " i „Żołnierze Wyklęci Północnego Mazowsza" udostępniona przez
Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych - zgromadziły
szacunkowo ok. 200 osób.
25. Spotkanie z cyklu „ Przystanek historia" przygotowane dla Zespołu Szkół w Sierakówku
obejmujące tematykę: Rzeczpospolita Polska - jej zdobycze gospodarcze, rozwój i innowacje
techniczne; znani naukowcy, sportowcy, aktorzy i ich osiągnięcia. W takcie lekcji prezentacja
filmów „Warszawa 1935" i „Miasto ruin"; prelekcja na temat Żołnierzy Wyklętych z naszego
regionu i całego kraju. Zgromadziło 40 osób w tym uczniów i nauczycieli szkoły.
26. Film „Poczekalnia" Biblioteka była partnerem kulturalnym Agencji Rozwoju i Promocji
Zamek w Gostyninie podczas powstawania materiału filmowego. Premiera filmu w Sali
Kolumnowej Zamku Gostyninskiego zgromadziła około 100 osób widowni.
28. Noc Świętojańska współorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie oraz
Agencję Promocji i Rozwoju Zamek w Gostyninie zgromadziła około 50 osób. Biblioteka
przygotowała prelekcję o tradycjach i zwyczajach Nocy Świętojańskiej opatrzoną pokazem
slajdów, pokaz i warsztaty wyplatania wianków, jak również włączyła się w oprawę muzycznofolklorystyczną wydarzenia poprzez współpracę z grupami folklorystycznymi.
Z materiałów nagranych podczas tego wydarzenia Biblioteka przygotowała dwa filmy „Noc
Świętojańska 2017" i „Noc Świętojańska 2017. Występy Grupy Folklorystycznej Promyki Łucienia
w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego" dostępne na nowo powstałej stronie You Yube
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.
29. Konkurs „Tydzień Bibliotek" Biblioteka wzięła udział w konkursie
na najciekawsze
wydarzenie realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017 pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!".
Zgłoszony został projekt „Spacer historyczny ulicami miasta - Gostynin wczoraj i dziś". Konkurs
nie został jeszcze rozstrzygnięty.
Promocja wydarzeń: plakaty, zaproszenia, informacje na portalach społecznościowych i lokalnych
informacyjnych - FB, Instagram, You Tube; tv gostynin.
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