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Załącznik 1: Zaproszenie przedstawicieli mediów na planowaną imprezę biblioteczną 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 123  

w Łodzi 
ul. Piotrkowska 120 
97-314 Łódź 
tel. 042 686-28-43 
e-mail: szkola123@bs.lodz.pl 
ZAPROSZENIE NA IMPREZĘ 
DLA MEDIÓW 
/FAKS/ 

Łódź, dn. 8 maja 2009 r. 
 

 
„ Świerszcze” i Sherlock Holmes czczą Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

 
W Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 123 w Łodzi - 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i 

Bibliotek1. To wyjątkowe święto, przypominające o waŜnej roli, jaką pełnią bibliotekarze i biblioteki równieŜ 
w Ŝyciu szkoły. Z tej okazji nauczyciel bibliotekarz - Pani Joanna Chorodzińska –-zaprosiła młodych artystów 
z teatru dziecięcego „Świerszcze”, działającego w pobliskim Domu Kultury. Dzieci przygotowały spektakl 
„Bibliotekarzu – kim ty naprawdę jesteś?, czyli Sherlock Holmes w akcji”. 

 
Czas imprezy: 10.00 – 12.30  

10.00-10.15 – powitanie gości 
10.15-11.00 – przedstawienie „Bibliotekarzu – kim ty naprawdę jesteś?, czyli Sherlock Holmes w 

akcji” w wykonaniu teatru dziecięcego „Świerszcze” z MłodzieŜowego Domu 
Kultury Zapiecek 

11.00-11.30 – konkurs „Sherlock Holmes w akcji” polegający na odnalezieniu ukrytej w bibliotece 
ksiąŜki wg otrzymanych wskazówek 

11.30-11.45 – podsumowanie wyników konkursu; podziękowanie gościom za przybycie 
11.45-12.30 – poczęstunek, loteria, giełda uŜywanych ksiąŜek i inne atrakcje 

Miejsce: sala gimnastyczna 
Goście honorowi: 

o pani kurator - Helena Jasło 
o wiceprezydent miasta Łodzi - Eugeniusz Rowiński  
o emerytowane nauczycielki bibliotekarki szkoły - pani Zofia Namysłowska i Eugenia 

Ratajczak (pierwsza pomysłodawczyni i organizatorka obchodów Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek w Szkole Podstawowej 123) 

Główny organizator: nauczyciel bibliotekarz - Joanna Chorodzińska 
Pomysłodawczyni imprezy w szkole: emerytowana nauczycielka bibliotekarka - Eugenia Ratajczak 
Cel imprezy: podkreślenie roli bibliotekarzy szkolnych i bibliotek w edukacji 
Sponsor: Firma cukiernicza „Uśmiech Dziecka” z Pabianic 
 

Przy wejściu do szkoły będzie czekał na państwa nauczyciel – przewodnik – wyznaczony do 
kontaktów z mediami.  

Zapraszamy  
 
Dodatkowych informacji dla mediów udziela: 
nauczyciel bibliotekarz 
Joanna Chorodzińska 
tel. 634-324-122 
e- mail: chorodzinska_j@bs.lodz.pl 
Źródło: opracowanie własne. 
Uwaga: wszystkie dane są fikcyjne. 

                                           
1 Informacje o Święcie na stronie internetowej: http//www.dzienbibliotekrzy.pl. 


