
Klemens dotrze do Was pocztą wraz ze
swoją księgą pamiątkową, w której
opisuje swoje przygody oczywiście z Wa-
szą pomocą :) 
Klemensa należy sfotografować  w Wa-
szej bibliotece, wkleić zdjęcie do księgi
podróży, opisać jakie przygody koziołek
przeżył u Was, co zobaczył, kogo
odwiedził, itp. nie ograniczajcie swoich
pomysłów, sprawcie, żeby miał co
wspominać po swoim powrocie :)
można wkleić więcej zdjęć ;) 
z pobytu w Waszej bibliotece należy
opublikować posta na Waszym face-
bookowym profilu, i oznaczyć go ha-
sztagami:
#WieruszowskiKlemens
#zksiazkawpodrozy
#mgbpwwieruszowie
#bibliotecznepodrozekoziolkaKlemensa
#bibliotecznepodroze 
 my udostępnimy Waszego posta na
naszym profilu
koziołek może być w każdej bibliotece do
5 dni roboczych
następnie należy zapakować koziołka            
i przesłać do kolejnej biblioteki znaj-
dującej się na dołączonej liście. (na
własny koszt) 
tego samego dnia należy poinformować
nas drogą mejlową lub telefoniczną, że
Klemens wyruszył do kolejnej biblioteki
mejl: akcjakoziolek@mgbp-wieruszow.pl
tel.: +48 791-91-13-91 dyr Natalia Wolko-
Stempniewicz 
każda biblioteka za udział w akcji otrzy-
ma dyplom i książkę z naszą lokalną
legendą - doślemy ją pocztą.
prosimy przy odbiorze paczek zachować
wszystkie środki ostrożności stosowane
w Waszej bibliotece.
lista bibliotek biorących udział w akcji
znajduje się na końcu Dziennika Pod-
róży Klemensa
w akcji może wziąć udział każda chętna
biblioteka. Zgłoszenia na: mejl:
akcjakoziolek@mgbp-wieruszow.pl            
z hasłem w tytule:  Zgłoszenie do akcji

 W Wieruszowie mieszka Koziołek Kle-
mens ze swoją żoną Klementyną.
Klemens uwielbia czytać książki i od lat
jest wiernym czytelnikiem Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieru-
szowie. 
Niestety po kilku latach intensywnego
czytania Klemens przeczytał już wszy-
stkie książki w naszej bibliotece (także te
małe i kolorowe). 
W oczekiwaniu na zakup nowości trochę
się znudził, postanowił więc odwiedzić
inne biblioteki w Polsce, które zechcą go
ugościć, polecić mu ciekawe książki do
czytania i oprowadzić po swoim mieście.
Klementyna pomogła mu spakować naj-
potrzebniejsze rzeczy do podróżnej wali-
zki i Klemens wyruszył w swoją czytel-
niczą podróż pełną niezapomnianych
przygód.

          

BIBLIOTECZNE
PODRÓŻE
KOZIOŁKA

KLEMENSA
akcja trwa

 od 1 marca 2021

Regulamin

        Nie możemy się odwiedzać, a człowiek
pragnie kontaktu z innymi, dlatego wysy-
łamy Wieruszowskiego Koziołka Klemensa,
żeby w naszym imieniu odwiedził Was i ży-
czył Wam wszystkiego dobrego.

Wprowadzenie

Organizatorem akcji jest Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Wieruszowie


