
Noc Bibliotek 2017 

3 czerwca 2017 r., wieczorową porą w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej  

w Koninie odbyło się spotkanie z dziećmi w ramach Nocy Bibliotek. Wydarzenie inspirowane 

było hasłem Czytanie porusza i  trwało w godzinach od 17.00 do 22.30. Nocni goście spędzili 

pasjonujący wieczór w Bibliotece pełnej książek i ich tajemnic. 

Gości powitał intrygujący napis Wejdź, jeśli nie boisz się moli książkowych. Na 

początku spotkania dzieci musiały wykazać się odwagą wypijając magiczny napój: sok z 

kurzu książkowego, eliksir nasączony bajką lub napar ze starych gazet.  

 Odwiedzający tej nocy Bibliotekę  wysłuchali bajki Leonarda da Vinci Papier  

i atrament, która była doskonałym wstępem do warsztatów papierniczych. Czerpanie papieru 

jest tradycyjną metodą wyrobu papieru, jak również idealnym sposobem na naukę poprzez 

twórczą zabawę. Dzieci samodzielnie wykonały karty papieru ozdobione polnymi kwiatami. 

Zajęcia stworzyły okazję do zapoznania młodych czytelników z ciekawą historią książki oraz 

pierwszymi formami pisma. Każdy z biorących udział w zabawie wykonał swoje imię  

i nazwisko metodą pisma hieroglificznego. 

 Pobyt w Bibliotece uatrakcyjniło poszukiwanie skarbu, którym okazała się najstarsza 

książka w zbiorach. Dzieci przemierzały biblioteczne korytarze rozwiązując zadania, szukając 

ukrytych wskazówek. Pomocne w poszukiwaniu skarbu okazały się również tajemnicze ślady 

stóp pozostawione na podłodze Biblioteki. 

 Goście Biblioteki poznali różne oblicza książki podczas prezentacji ciekawie  

wydanych publikacji (książki zabawki, stare książki, książki miniaturki, reprinty itd.). Pokaz 

zainspirował wszystkich do stworzenia „średniowiecznego” inicjału metodą wydrapywanki. 

 Młodzi uczestnicy zostali podzieleni na dwie rywalizujące drużyny, między którymi 

rozegrały się emocjonujące bajkowe kalambury, a także rysowanie na tablicy z 

przysłoniętymi oczami. Obie konkurencje zakończyły się remisem. 

 Tej nocy pracownicy Biblioteki starali się rozbudzać wśród uczestników 

zainteresowania teatrem przy pomocy magicznej skrzynki Kamishibai, tj. teatru ilustracji. Na 

początku dzieci bawiły się w ilustratorów tworząc rysunki inspirowane wierszem Juliana 

Tuwima Lokomotywa. Przepiękne ilustracje dzieci stworzyły karty książeczki Kamishibai. Na 

zakończenie spotkania, opowieść Kamishibai została zaprezentowana gościom Biblioteki. 

Noc Bibliotek przebiegła w miłej i twórczej atmosferze. Uczestnicy wykazali duże 

zainteresowanie, chętnie dyskutowali i dzielili się wrażeniami. Nie zabrakło również 

zainteresowanych rodziców, którzy aktywnie włączyli się we wspólną zabawę i świętowanie. 

Niezwykłą atmosferę spotkania podkreślały niebieskie płótna i lampki imitujące 

rozgwieżdżone niebo. 

 

 

 

 

 


