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13 bibliotek zostało laureatkami konkursie na najciekawszą relację z wydarzeń zorganizowanych 
w ramach akcji "BOOM2! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece" i otrzyma nagrody od 
wydawnictwa Story House Egmont. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i serdecznie gratulujemy 
nagrodzonym bibliotekom!

Zadanie konkursowe dla bibliotek biorących udział w akcji polegało na:

zorganizowaniu minimum jednego wydarzenia dla dzieci i/lub młodzieży z wykorzystaniem 
otrzymanych pakietów i scenariuszy opracowanych w ramach akcji (przy czym 
wykorzystanie scenariuszy nie jest obowiązkowe, możliwe jest zrealizowanie spotkania 
zgodnie z własnym, indywidualnym pomysłem),
nadesłaniu przez formularz online linku do relacji z wydarzenia (w formie opisu ze zdjęciami, 
filmu lub innych mediów), zamieszczonej na portalu labib.pl; (Relacja może zawierać 
odnośniki do strony WWW Biblioteki lub jej profilu na portalu społecznościowym Facebook)
,
udostępnieniu otrzymanych pakietów użytkownikom biblioteki.

Dziś, na XIII Kongresie bibliotek, ogłosiliśmy listę bibliotek – laureatek konkursu na najciekawszą 
relację z wydarzeń dla dzieci i/lub młodzieży zorganizowanych w ramach akcji "BOOM2! Na 
komiksy i gry planszowe w bibliotece". Podczas oceny zgłoszeń pod uwagę były brane 
różnorodność, skala, oryginalność przeprowadzonych działań, jak i sposób przygotowania relacji.

Komisja konkursowa zdecydowała się nagrodzić 13 Bibliotek. Niżej przedstawiamy ich listę (w 
kolejności alfabetycznej wg nazw gmin) oraz linki do przesłąnych relacji:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1842
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie: https://labib.pl/artykuly/
pokaz/1820
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Oddział dziecięcy nr 33: https://labib.pl/artykuly/

 pokaz/1876 https://labib.pl/artykuly/pokaz/1884
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1804
5. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska: https://labib.pl
/artykuly/pokaz/1823
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1803
7. Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach:  https://labib.pl/artykuly/pokaz/1833
8. Szkolna Biblioteka - Szkoła Podstawowa nr 9 im. ka. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie: 

 https://labib.pl/artykuly/pokaz/1837
9. Biblioteka Publiczna Gminy Linia: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1866
10. Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Biblioteka w 
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Gwiździnach: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1877
11. Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim: https://labib.pl/artykuly/
pokaz/1822
12. Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli: https://labib.pl/artykuly/
pokaz/1815
13. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42: https://labib.pl/artykuly/pokaz/1900

Serdecznie gratulujemy!

Akcję „BOOM2! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” realizuje Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego i wydawnictwo Story House Egmont.
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