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Radosna wiosna
W okresie wiosennym obchodzone są
też różne święta na całym świecie,
między innymi:

W Irlandii jest to Święto
Saint Patrick - święto
kulturowe i religijne
obchodzone w dniu 17
marca, tradycyjną datę
śmierci św. Patryka, patrona
Irlandii
W Indiach - Bihu - jest to
zestaw trzech ważnych
festiwali asamskich w
indyjskim stanie Assam:
Rongali, Kongali i Bhogali.
Rongali jest najważniejszym
z tych trzech świętujących
wiosnę
W Chinach - Chiński Nowy
Rok,  określany jako Święto
Wiosny
W Australii - Floriade -
festiwal kwiatów i rozrywki
odbywający się co roku w
Canberze wiosną (od połowy
września do połowy
października). Nazywany jest
też "Australijskim Świętem
Wiosny"
W Egipcie - Sham Ennessim
- święto narodowe
oznaczające początek
wiosny

W kalendarzu Święto
Matki,
z życzeniami pędzą
dziatki.
Ja ci mamo dziś w
podzięce
za twe trudy daję serce.
I przepraszam za me
psoty,
za wybryki i kłopoty.

fot.
tygrysiaki.pl
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                                 Tobie, Mamo

Pomysły na prezenty z okazji Dnia
Mamy:
* własnoręcznie wykonana laurka;
* maskotka;
* kosmetyki;
* kubek;
* kocyk;
* kwiaty;
* breloczek do kluczy;
* słodycze np. czekoladki;
* świece zapachowe;
* książkę ulubionego autora;
* poduszka;
* herbaty, kawy;
* biżuteria; 
* płyn lub sól do kąpieli;
* etui na telefon;
* ozdobne pudełko na drobiazgi;
* filiżanka; 
* ramka na zdjęcia;
* portfel;
* całusy, buziaki i przytulańce.

W moim bukiecie majowe kwiatki
zakwitły właśnie na ten Dzień Matki.
Małe wiązanki kokardką związane.
Niech żyją sto lat mamy kochane!

W dniu Twojego święta, Mamo
życzę Ci zdrowia, wielu sił i radości
wraz ze słowami ogromnej wdzięczności.
Za wszystkie Twoje wysiłki i starania,
Przesyłam dzisiaj Ci podziękowania.

Tam, gdzie mi mamuś wskazujesz drogę,
Ja stawiam ufnie, do przodu nogę.
Odkąd tu jestem, Ty od powicia
najmocniej kochasz, uczysz mnie życia.
Kto się o nas troszczy? Najczulej patrzy na nas?
Wiadomo, jedna kochana mama!
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XIX edycja Tygodnia
Bibliotek
“Biblioteka – świat w
jednym miejscu” 
8-15 maja 2022 r.

* W Japonii jest specjalne słowo, które określa manię
kupowania książek, których nie ma zamiaru się
przeczytać. To słowo to „tsundoku”.
* „Bibliosmia” to słowo, które w języku angielskim
oznacza zamiłowanie do wąchania starych książek.
* Strony w książkach zaczęto numerować dopiero w
XVI wieku, a przecinki w tekstach pojawiły się dopiero
na przełomie XV I XVI wieku.
* Pierwsza książka, która została napisana z pomocą
maszyny do pisania to „Przygody Tomka Sawyera”.
* trzy najbardziej poczytne książki w historii ludzkości
to: Biblia, Czerwona książeczka Mao Tse-Tunga i
seria o Harrym Potterze;
* Józef Ignacy Kraszewski (żyjący w latach: 1812 –
1887) napisał ponad 600 powieści.
* „Сodex Seraphinianus” to dzieło w wymyślonym
przez siebie języku. Książka jest formą encyklopedii
opisującej świat, który nie istnieje.
* Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach.
Hindusi poświęcają na czytanie średnio ponad 10
godzin tygodniowo.
* W Japonii wydrukowano zapachową książkę
kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy,
pociera się kartkę nadgarstkiem.
* Statystycznie, strona, na której czytelniczy
najczęściej tracą zainteresowanie i porzucają książkę
to strona numer 18.

“Książki nie mają właściwości róż; dlatego nie
szukajmy wciąż najświeższych”.

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z
najwspanialszymi ludźmi minionych czasów".

"Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować
sobie schron przed większością przykrości życia
codziennego".

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach
czasu, troskliwie niosące swój
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.”

                     
                    Majowe święto bibliotek
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