
Ulotka do „Czystego czytania” 

format a4 składany na trzy części – tak jak do projektu w zeszłym roku  

 

Przód: logo projektu i logo biblioteki z podpisem „BPMiG w Gostyniu” 

 

Wewnątrz po lewej stronie: Pod hasłem „Czyste czytanie” zostanie zorganizowany cykl 

działań podnoszących kompetencje artystyczne i twórcze z zakresu ekologii,  

przeprowadzanych na terenie Gostynia i okolic. Inspiracją jest postać Ernsta Haeckla – 

zoologa, podróżnika, autora wielu własnoręcznie ilustrowanych prac oraz publikacji z zakresu 

biologii, twórcy terminu „ekologia”. Projekt wpisuje się w dwie ważne rocznice. Pierwszą jest 

100-lecie śmierci Haeckla, a drugą – 150-lecie zaproponowania przez niego terminu 

„ekologia” na określenie badań związków między organizmem i środowiskiem. Warto 

wspominać Haeckla i jego dokonania z uwagi na coraz bardziej powszechne i poważne 

problemy związane z ekologią, a także ich negatywny wpływ na przyrodę oraz zdrowie ludzi i 

zwierząt. 

 

Wewnątrz na środku i po prawej stronie:  
Zapraszamy 19 wydarzeń kulturalno-artystycznych! 

02.06. KONKURS NA EKOZABAWKĘ – dzieci z rodzicami stworzą zabawki ze sznurków, 

tektury, pudełek, materiałów krawieckich itp. 

10.06. SZKODLIWE ZABAWKI – warsztaty dla rodziców o szkodliwych składnikach w 

niektórych zabawkach dla dzieci. 

WYCIECZKI DO NADLEŚNICTWA PIASKI – cykl 4 zajęć dla dzieci i młodzieży 

dotyczących ochrony lasu,  obejmujących zwiedzanie Izby Leśnej, warsztaty z 

wykorzystaniem metod interaktywnych oraz spacer po arboretum leśnym. Terminy: 

 11.06. – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 

 12.06. – Szkoła Podstawowa nr 3 

 18.06. – Szkoła Podstawowa nr 2 

12.06. DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI – malowanie i ozdabianie regałów bookcrossingowych w 

Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu. 

13.06. LAS DLA DOROSŁYCH – wystawa fotograficzna oraz prelekcja, czyli opowieści i 

anegdotki z polskich lasów, konfrontujące leśne mity z przyrodniczą rzeczywistością. 

Happening ekologiczny – happening w przestrzeni miejskiej na temat oszczędności 

ekologicznej i eko-rozwiązań w różnych aspektach życia. 

19.09 – DOMOWE EKO-ROZWIĄZANIA – warsztaty ozdabiania  drewnianych przyborów 

kuchennych i eko-toreb na zakupy. 

23.07. HANDMADE DLA MŁODZIEŻY – warsztaty dla młodzieży - wykonywanie 

ekologicznych zakładek do książek i biżuterii. 

25.07. FILMOWY EKSPERYMENT ARTYSTYCZNY – od kontrowersyjnego filmiku na 

temat powszechnego nieoszczędzania zasobów przyrodniczych po… tajemnicze zakończenie. 

28.07. OZDOBY Z PIEKARNIKA – warsztaty ciastolinowe dla dzieci. 

28.07. DRUGIE ŻYCIE PAPIERU – pokaz wyplatania koszy z papierowej wikliny. 

08.08. MULTIMEDIALNY EKOQUIZ – drużynowa rywalizacja z zakresu ekologii w 

ogródku wiedeńskim. 

22.08. JAK ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO? – pokaz rękodzieła  z warsztatami tworzenia ozdób 

i bibelotów z materiałów recyklingowych. 

29.08. WYCIECZKA CAŁODNIOWA – dla dzieci i młodzieży do Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie połączona z warsztatami  

wytwarzania tradycyjnych wielkopolskich soków i przetworów.  

Happening ekologiczny – happening dotyczący problemu smogu połączony z konkursem na 



temat zagrożeń środowiskowych powodowanych przez człowieka.  

24.09. CZY WIESZ, CO JESZ? – spotkanie ze specjalistą na temat zdrowego żywienia dzieci.  

Tył po lewej stronie:  
Kampania zostanie przeprowadzona w okresie od czerwca do października 2019 roku. 

Podejmowane działania będziemy przeprowadzać zarówno w gmachu biblioteki, jak i poza 

nim. Pójdziemy do miejsc, w których są ludzie. Poprowadzimy akcje w Izbie Leśnej przy 

Nadleśnictwie Piaski, miejskich parkach, skwerach, placach, szkołach, a także na terenie wsi. 

 

Będziemy posługiwać się różnymi metodami, takimi jak warsztaty recyklingu, handmade, 

happeningi, eksperymenty artystyczne, quizy multimedialne, wycieczki w terenie, wystawy i 

panele dyskusyjne. 

 

W naszych działaniach edukacyjno-animacyjnych wykorzystamy literaturę dotyczącą 

zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią, takich jak recykling, oszczędność 

ekologiczna, eko-rozwiązania w różnych aspektach życia, zagrożenia dla środowiska, dbałość 

o zieleń i lasy. 

 

Tył po prawej stronie: informacja: „szczegóły na www.biblioteka.gostyn.pl i na 

facebook.pl/czysteczytanie”, loga patronów medialnych, gminy i MKiDN z dopiskiem 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury” 


