
FERIE Z MISTRZEM GRY
Memo, Rummikub, Dixit, Monopoly, Scrabble, Dobble, Story Cubes, Chińczyk, 5 Sekund… 
Słowne, karciane, na wyobraźnię, na refleks, na spostrzegawczość… 

W naszych zbiorach mamy mnóstwo planszówek. I w te ferie… nie zawahamy się ich użyć 
;) Zapraszamy dzieci i młodzież do spędzenia czasu w bibliotece. W pierwszym tygodniu 
planszówkowe spotkania poprowadzi Mistrz Gry: pokaże, zachęci i po prostu z Wami za-
gra. W drugim tygodniu planszówki będą dostępne do samodzielnego korzystania. 

Chętnych do wzięcia udziału w naszych rozgrywkach prosimy o telefoniczne zgła-
szanie się dzień wcześniej. Mamy ograniczoną liczbę miejsc. 
Mistrz Gry jest do Waszej dyspozycji od 31 stycznia do 4 lutego w  Oddziale dla Dzieci 
w Brwinowie (godz. 11.00–13.00) oraz w Filii w Otrębusach (godz. 14.00–16.00)

„NAPISZ LIST DO ZIMY” – KONKURS Z NAGRODAMI!
Zapraszamy wszystkie dzieci z gminy Brwinów, które właśnie rozpoczęły ferie zimowe, do 
wzięcia udziału w naszym konkursie. Napiszcie list do Zimy i przynieście go do Biblioteki 
do końca ferii zimowych. O czym ten list? O tym, co chcielibyście powiedzieć Zimie. Jaki ma 
być? Oryginalny. Wprost wyjęty z Waszej wyobraźni  

Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i nagrody książkowe. Regulamin kon-
kursu dostępny na naszej stronie internetowej. 

NOWY SPRZĘT W BIBLIOTECE 
Jak pamiętacie, w  minionym roku wzięliśmy udział w  pro-
jekcie „Sieć na kulturę”. W  ramach tego działania zorgani-
zowaliśmy i  współprowadziliśmy darmowe warsztaty pro-
jektowania graficznego (wiosna, lato 2021) oraz warsztaty 
kompetencji medialnych (jesień 2021). Dużo się nauczyliśmy 
– i  my, i  nasi kursanci. Dodatkową motywacją dla nas była 
szansa pozyskania sprzętu komputerowego. I  udało się! Na 
zakończenie projektu otrzymaliśmy pachnące nowością dwa 
laptopy i  cztery tablety. Dziękujemy Fundacji Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju.

SPOTKANIE DKK W FILII  
Kilka ostatnich spotkań DKK w Otrębusach minęło pod znakiem literatury non fiction. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych do 
dyskusji o powieściowym thrillerze. 

Tytuł i okładka książki Sally Hepworth sugerują, że mamy tu do czynienia z klasycznym konfliktem na linii teściowa–synowa. I rzeczy-
wiście pierwsza faza lektury może na to wskazywać: Diana, matka jedynaka, która wie najlepiej, co jest dobre dla jej syna, nie przepa-
da za swoją synową, ale cóż może począć Lucy, synowa, gdy jej teściowa to ogólnie szanowana, lubiana i podziwiana postać… Akcja 
nabiera tempa, gdy dochodzi do śmierci. Czyjej? I tu pisarka zostawia problem trudnej relacji teściowa–synowa i skupia się na pro-
wadzeniu śledztwa. Coraz więcej zagadek, zwrotów akcji, niejasności, domysłów. Każdy z członków rodziny Goodwinów coś ukrywa. 
Każdy ma swoją drugą twarz. Jaka jest prawda? Powieść do ostatnich stron zaskakuje. Czy zaskoczy i Was? Czy to thriller, czy dramat?

Porozmawiajmy o…„Teściowej”. Zapraszamy na spotkanie do naszej filii w Otrębusach. Egzemplarze omawianej powieści wypoży-
czysz u nas. 

 PIĄTEK 18 lutego / godz. 12.30 / Filia w Otrębusach, ul. Wiejska 1

A NASZE MURY PNĄ SIĘ DO GÓRY…

PRZECZYTAŁEŚ – ZWRÓĆ KSIĄŻKĘ!
Drodzy Czytelnicy. Przypominamy o  konieczności 
oddania zaległych książek. Jeszcze tylko do końca 
marca będzie można to zrobić bez konsekwencji 
pieniężnych. Od kwietnia system biblioteczny bę-
dzie naliczał opłaty za przetrzymanie zbiorów.

Terminowe zwroty książek to podstawowa zasada 
funkcjonowania biblioteki. Łamanie tej zasady ude-
rza w samych czytelników – na niezwrócone zbiory 
(często lektury albo kolejne części w  serii) czekają 
przecież inni. Szanujmy wzajemnie swoje potrzeby.
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