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Załącznik 2: Sprawozdanie z odbytej imprezy bibliotecznej dla przedstawicieli mediów 
 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 123  

w Łodzi 
ul. Piotrkowska 120 
97-314 Łódź 
tel. 042 686-28-43 
e-mail: szkola123@bs.lodz.pl 
 
INFORMACJA PRASOWA 
 

Łódź, dn. 8 maja 2009 r. 
 

 
„ Świerszcze” i Sherlock Holmes czczą Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

 
 

Jak co roku (począwszy od 1998 r.) w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 123 w Łodzi - 8 maja - 
obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek2. 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 dla uczniów szkoły spektakl „Bibliotekarzu – kim ty naprawdę jesteś?, 
czyli Sherlock Holmes w akcji”. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 na sali gimnastycznej. Przedstawienie zostało nagrodzone 
gromkimi brawami. Dodatkową atrakcją był konkurs na odszukanie ukrytej w bibliotece ksiąŜki. Po jednym 
przedstawicielu z kaŜdej klasy, ze wskazówkami napisanymi przez samego Sherlock’a Holmes’a, udało się 
do biblioteki szkolnej, aby przeprowadzić śledztwo. Uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej, słuchając 
wierszy o bibliotece i bibliotekarzach, oczekiwali na swoich wybrańców, zaciekawieni który z nich wygra i 
odnajdzie skarb. Pierwszy w drzwiach sali gimnastycznej ukazał się………………………………….. z 
klasy ……… W nagrodę za odnalezioną ksiąŜkę otrzymał: szkło powiększające, bon na pierwszeństwo w 
wypoŜyczaniu nowości z biblioteki szkolnej na najbliŜsze dwa miesiące oraz ksiąŜkę ufundowaną przez 
sponsora imprezy - firmę cukierniczą „Uśmiech Dziecka” z Pabianic - „Wakacje z detektywem” Mai 
Rutkowskiej. 

Impreza zakończyła się poczęstunkiem równieŜ ufundowanym przez sponsora. To juŜ nie 
pierwszy raz firma wsparła uroczystość organizowaną przez szkołę.  

Rangę wydarzenia podnieśli swoją obecnością goście honorowi: pani kurator Helena Jasło, 
wiceprezydent miasta Łodzi Eugeniusz Rowiński, emerytowane nauczycielki - bibliotekarki szkoły: pani 
Zofia Namysłowska i Eugenia Ratajczak (pierwsza pomysłodawczyni i organizatorka obchodów Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek w Szkole Podstawowej 123). 

 
 
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. 

 

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


