
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                          MAJ 2018 
 
Galeria Pod Sową 

ul. Wielkopolska 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 
01-31.05  „Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w 

Katowicach” – wystawa z okazji 95 rocznicy powstania Biblioteki Sejmu Śląskiego  
  
  

Biblioteka Główna 

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a 
tel. 32 473 10 77 ; 32 471 76 97 ; 32 471 67 68 w. 36 
e-mail: czytelnia@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
8.05 godz.: 19:00 Spotkanie z Jakubem Poradą 
10.05 godz.: 10:00 IX Konferencja Naukowa Asymetria literatury – niekonwencjonalne spojrzenie na książki, 

biblioteki i czytelników 
 dr Zenona Krupa, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Promocja czytelnictwa i 

bibliotek w dobie Internetu 
 Krzysztof Siwczyk, Instytut Mikołowski  

Współczesna literatura polska – okiem krytyka  
 Magdalena Paul, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski  

Asymetria literatury – niekonwencjonalne spojrzenie na książki, biblioteki i czytelników 
 
10.05 godz.: 18:00 Spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem w Kawiarence „Pod Sową” 
14.05 godz.: 18:00 Zamawianie książek i rezerwacja dokumentów w Bibliotece – warsztaty komputerowe w 

ramach Surfującego Seniora. Zapisy pod nr tel.: 32 47 310 77 
15.05 godz.: 18:00 Wieczór Poezji w Bibliotece 

 
Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci 

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci ul. Wielkopolska 1a 
tel. 32 471 76 97 ; 32 471 67 68 w. 38  
e-mail: dzieciecy@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

08.05.2018R. – WTOREK 
9:00 Spotkanie autorskie z Zofią Beszczyńską dla dzieci. 
16:30 Parada dzikich stworów – warsztaty literacko-ruchowe. 
 
09.05.2018R. – ŚRODA 
10:30 Happening plastyczny „Kolorowa Biblioteka w Jastrzębiu-Zdroju” dla uczniów szkół podstawowych. 
17:00 Spotkanie autorskie z Andrzejem M. Grabowskim dla dzieci. 
 
 
10.05.2018R. – CZWARTEK 
16:30 Podróż do wnętrza ziemi – zabawa literacko-plastyczna dla dzieci. 

 
11.05.2018R. – PIĄTEK 
10:00 Projekt planszówka – warsztaty projektowania gier planszowych. 
 
12.05.2018R. SOBOTA – W RAMACH ŚWIĘTA RODZINY! 
LITERACKI PLAC ZABAW – mobilna Biblioteka dla całej rodziny w Jarze Południowym. 
W programie: 
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 Kantor wymiany książek – wymień literatura obcą na polską, a polską na zagraniczną. 

 Mobilna Biblioteka – punt zapisu i wypożyczeni. 

 Urodzinowe selfie – pamiątkowe zdjęcie w ramce. 

 Literacki collage dla dorosłych – warsztaty kreatywne. 

 Twórczy zakątek – warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 Pokaz baniek mydlanych. 

 Rodzinne wygibasy – zabawy ruchowe. 
 
13.05.2018R.  NIEDZIELA 
LITERACKI PLAC ZABAW – mobilna Biblioteka przy Tężni 
W programie: 

 Kantor wymiany książek – wymień literatura obcą na polską, a polską na zagraniczną. 

 Mobilna Biblioteka – punt zapisu i wypożyczeni. 

 Urodzinowe selfie – pamiątkowe zdjęcie w ramce. 

 Literacki collage dla dorosłych – warsztaty kreatywne 

 Urodzinowe drzewko życzeń – złóż życzenia Bibliotece. 

 Flirt z literaturą – rozgrywki dla dorosłych. 

 Twórczy zakątek – warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 Do(wolność) czytania – czytanie ulubionych fragmentów książek przez czytelników. 

 Wielogłosy – czytanie poezji dziecięcej z podziałem na głosy. 
 

14.05.2018R. – PONIEDZIAŁEK 
10:30 Podróż z Bilbbo Bagginsem – warsztaty literackie prowadzone w oparciu o powieść fantastyczną „Hobbit”. 
 
15.05.2018R. – WTOREK 
10:30 Tropem Lassego i Mai – gra literacka inspirowana serią książek detektywistycznych ”Biuro Detetywistyczne 
Lassego i Mai”. 
16:30 Pan Hilary i jego okulary – teatrzyk kamishibai dla najmłodszych. 
 

 
Nie taki wilk straszny, jak go malują- warsztaty literacko-plastyczne w ramach Ilustratorka 
22.05.2018r. godz. 16:30 O Wilku, który bał się własnego cienia – warsztaty dla 5,6-latków 
29.05.2018r. godz. 16:30 O Wilku, który chciał się zakochać - warsztaty dla 5,6-latków 
 
Wiosenne spotkania z książką – warsztaty literacko-plastyczne w ramach Spotkań z książką 
16.05.2018r. godz. 16:30 Dzień dobry Kudłaczu!– warsztaty dla 3,4 -latków 
23.05.2018r. godz. 16:30 Niesforne kaczątko- warsztaty dla 3,4 -latków 
30.05.2018r. godz. 16:30 Kto pomoże zajączkowi Zbyszkowi? - warsztaty dla 3,4 -latków 
 
PĘDZELEK – WARSZTATY ARTYSTYCZNE – odpłatność 10,00 zł/m-c 
10.05.2018r. godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
17.05.2018r. godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
24.05.2018r. godz. 16:30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych 
 

Mediateka 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83 
e-mail: mediateka@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
1-30.05  (DO)woloność Słuchania – muzyczne prezentacje  
09.05  "Wykopaliska" – warsztaty archeologiczne 
15.05  Dzień polskiej muzyki i plastyki – warsztaty artystyczne (godzina do uzgodnienia) 
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Filia nr 1 

ul. Opolska 723 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83  
e-mail: filia1@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
07.05 – 30.05  „Zaczytani” – konkurs czytelniczy dla  dzieci o twórczości Pawła Beręsowicza. 
07.05 – 30.05 „Wolność – kocham i rozumiem” – konkurs literacki dla dorosłych 
9.05 godz. 16:30   Babiniec” - „Dobry kawałek chleba każdemu miły” - spotkanie czytelniczek w ramach 

„Babińca” z okazji Światowego Dnia Chleba 4 .05  
23.05  godz. 16:30   Babiniec” – „Kwiaty z krepiny” – warsztaty plastyczne spotkanie czytelniczek w ramach 

„Babińca”  
 
Akademia dobrych manier „Panie przodem”- warsztaty literacko-plastyczne dotyczące savoir-vivre dla uczniów 

klas I-III szkoły podstawowej. Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183. 
 
Rok z Panem Kuleczką  „Świat przez różowe okulary”  – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków 

przybliżające twórczość Wojciecha Widłaka w 60 rocznicę urodzin pisarza.  
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183. 

 
Sztuka nie gryzie  - warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
Kolorowa przypominajka  dla klas I 
Zabawa z zakładką  dla klas II 
Opowiadające zwoje  dla klas III 
Terminy do uzgodnienia tel. 32 4718839, 32 4701183. 
 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Akwarelka – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, wtorki, godz. 15:30-16:30 
Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding , środy, godz. 12:00-16:00 
09.05   „Baja-derka” – teatrzyk cieni dla dzieci w ramach zajęć „Papirusa” 
16.05  „Hieroglify? Co to jest?” 
23.05  „Kolorowe sówki” 
30.05  „Pozdrowienia z biblioteki” 
 
 

Filia nr 2 Masnówka 

ul. Witczaka 3a 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 476 13 61 
e-mail: filia2@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
02-30.05   Konkurs czytelniczy dla dorosłych „Wszystko o książce” 
02-30.05   Konkurs czytelniczy dla dzieci „Biblioteka na mnie czeka!” 
 
15.05 Cykl edukacyjny „Dydko i Muzyka” – na podstawie publikacji przygotowanej przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
15.05  „Moja Rodzina - tworzenie drzewa genealogicznego” z okazji Międzynarodowego Dnia 

Rodzin. 
Cykl Dzień Baśniowy  „O smoku wawelskim” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61 
Życie i działalność Ireny Sendlerowej – 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej - lekcja 
multimedialna. (Terminy do uzgodnienia tel. 32 476 13 61) 

Orzeł Biały – lekcja z okazji Święta Flagi popularyzująca wiedzę o symbolach narodowych. (Terminy do 
uzgodnienia tel. 32 476 13 61) 
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Zajęcia cykliczne: 
Genius – zajęcia artystyczne dla dzieci, poniedziałki godz. 15:30 – odpłatność 10 zł/m-c 
Kreatywni – zajęcia artystyczne dla dorosłych, co drugi poniedziałek (07.05 i 21.05)– godz. 14.00  
Planszówkowe Środy – klub miłośników gier planszowych godz. 14:00-16:00 
 

Filia nr 3 

ul. Krakowska 38 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 471 16 97 
e-mail: filia3@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
Akcja „Uwolnij książkę” – weź, przeczytaj, podaj dalej czyli bookcrossing na Filii nr 3 
 „Optymistyczne dziecko – zdrowe nawyki” – warsztaty dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych – terminy 

do ustalenia 
„Do czego służy reklama społeczna” – warsztaty dla uczniów klas I-III 
 
08.05 i 29.05 godz. 16:00  Grupa Zabawowa Biblusie – dla dzieci 2 i 3 letnich wraz z rodzicami.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. 

 
Filia nr 4 

ul. Turystyczna 12 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 470 64 82 
e-mail: filia4@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
„Urodziny Biblioteki”  warsztaty literacko-edukacyjne o bibliotece i jej zbiorach : terminy do uzgodnienia 

 

„Wędrówka z piktogramem czyli historia książki – książka współczesna” lekcje biblioteczne : terminy do 

uzgodnienia 

Filia nr 5  

ul. Jasna 1a 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 51 
e-mail: filia5@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
16.05, godz. 10:00  Zabawy z poezją - warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej  

nr 23 
24.05, 30.05 godz. 10:00 B jak Biblioteka - warsztaty edukacyjno-plastyczne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej  nr 23 

 

Filia nr 6  

ul. Prof. R. Ranoszka 103 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 50 
e-mail: filia6@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Arcik – warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez plastyka; zapraszamy w środy o godz. 15:00  
  

 
Filia nr 9  
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ul. Wodeckiego 2 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 475 25 52 
e-mail: filia9@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
8.05.-15.05  “Na tropach książki” – warsztaty literacko-edukacyjne dla uczniów SP 21  
8.05-15.05  „Bajkowy plecaczek – bajki monsieur Perrault” – zakończenie projektu edukacyjnego dla grup 

przedszkolnych PP 16 
15.05  godz. 15.30  – popołudniowe warsztaty plastyczne, zabawy z książką dla czytelników biblioteki  
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Paleta – warsztaty plastyczne, środy, godz. 16:00 
 

Filia nr 10  

ul. Reja 10 
44-268 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 474 15 62 
e-mail: filia10@biblioteka.jastrzebie.pl 
 

08.05   Biblioteka w plenerze – warsztaty literackie 
09.05   Historia książki – warsztaty edukacyjno-plastyczne 
14-15.05  Bajka „migana” – czytanie bajki językiem migowym 
24.05   Kartka na Dzień Matki – warsztaty literacko-plastyczne 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Książkolubek – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, czwartki, godz. 16:00 
Capslok – zajęcia komputerowe, środy, godz.16:00 
 
 

Filia nr 14   

ul. Wyspiańskiego 10-12-14 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 473 47 30 
e-mail: filia14@biblioteka.jastrzebie.pl 
 
2-30.05         Zagadkomat – Ele-mele dudki – konkurs czytelniczy 
08.05, godz. 10.30    Tydzień Bibliotek – Biblioteka na trzepaku - warsztaty literacko-plastyczne 
09.05, godz. 12.30    Tydzień Bibliotek – Historia książki – warsztaty edukacyjno-plastyczne 
16.05, godz. 10.30    Wyprawa na majówkę – teatrzyk Kamishibai  
24.05, godz. 09.15    Warsztaty Logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
 
ZAJĘCIA CYKLICZNE: 
Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w wieku szkolnym-  piątek 14:00 i 15.00 

mailto:filia9@biblioteka.jastrzebie.pl

