
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 08-15 MAJA 2019 

 #BIBLIOTEKA   

 

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a  tel. 32 473 10 77 

 

08.05.2019 – ŚRODA 
9:00-13:00  TROPICIELE DRUKU – warsztaty drukarskie dla dzieci w wieku szkolnym ** 
11:00   Motyw książki i biblioteki w tekstach kultury – wykład dla młodzieży 
16:30   SCENA POD SÓWKĄ: Franklin i książka z biblioteki  – przedstawienie teatrzyku 

Kamishibai 
17:00-19:00  Winyl Giełda w Plenerze – giełda płyt analogowych  
18:00   Wodecki. Tak mi wyszło – spotkanie z KAMILEM BAŁUKIEM 
19:00  Malarze słowa – recital Margity Ślizowskiej 
 

09.05.2019 – CZWARTEK 
9:30   DZIENNIK Z LITERACKIEJ PODRÓŻY – warsztaty pisarskie z Katarzyną Ryrych dla dzieci 

z klas VI-VII ** 
11:30   Poezja cyfrowa – wykład dla młodzieży * 
18:00   Wieczór poezji w Bibliotece 

 
10.05.2019  – PIĄTEK 

10:00   W ZAKAMARKACH BIBLIOTEKI – wycieczka po Bibliotece dla przedszkolaków 
 

11.05.2019 – SOBOTA 
15:00 – 18:00  Biblioteka pod inhalatorium - mobilna Biblioteka przy Tężni 

 
12.05.2019 – NIEDZIELA 

15:00 – 19:00  LITERACKA WYPRAWA – impreza plenerowa dla całej rodziny w Jarze Południowym 
W programie: czytanie wierszy dla dzieci, warsztaty plastyczne i artystyczne, wymiana 

książek, mobilna Biblioteka, pokaz sztuki kuglarskiej, występ szczudlarzy, pokaz baniek mydlanych, 
rodzinny konkurs wiedzy czytelniczej, animacje i zabawy **  

 
13.05.2019  – PONIEDZIAŁEK 

10:00   ZILUSTROWANE HISTORIE: Kopciuszek – przedstawienie teatru ilustracji Kamishibai 
dla przedszkolaków ** 

 
14.05.2019 – WTOREK 

10:00   TROPEM KSIĄŻKI – wielkoformatowa gra na temat historii książki dla uczniów  
klas II-III 

11:00     Poezja współczesna w pigułce – wykład dla młodzieży prowadzony przez Krzysztofa 
Siwczyka ** 

16:30  O dzieciach, które kochają książki – warsztaty literacko-plastyczne dla 
przedszkolaków w ramach SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ 

18:00    Spotkanie autorskie z Eweliną Skibą autorką Marysi i Miejsca zwanego domem  
w Kawiarence „Pod Sową” 

 
15.05.2019 – ŚRODA 

9:00   ELF PSI ODKRYWCA – spotkanie autorskie  z a dzieci z klas IV-V **  
16:30  ILUSTRATOREK: Kolorowe zakładki – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 

szkolnym ** 
 
 
 



Filia nr 1, ul. Opolska 723 tel. 32 47 188 39 ; 32 47 011 83  
08.05 godz. 10:00-11:00 #Basia w bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku  

przedszkolnym przygotowane na podstawie książki Zofii Staneckiej                 
i Marianny Oklejak Basia i biblioteka  

08.05 godz. 12:00-16:00 #Zakładka – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym  
w ramach spotkań Papirus 

09, 10, 14.05 godz.10:00-12:00  #Książka artystyczna – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów  
klas I-III szkoły podstawowej  w ramach cyklu Sztuka nie gryzie 

14.05 godz. 12:45-14:00  W świecie wierszy Juliana Tuwima – konkurs recytatorski uczniów  
kl. IV Szkoły Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju 

14.05 godz. 15:30-16:30 #Ilustracja – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym                   
w ramach spotkań „Akwarelka” 

15.05. godz. 10:00- 12:00  #Polska muzyka i plastyka – zajęcia w ramach obchodów Święta 
Polskiej Muzyki i Plastyki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

 
Mediateka, ul. Opolska 723 tel. 32 47 188 39 
01-31.05 SZPETNI CZTERDZIESTOLETNI – wystawa prezentująca 40 lat 

działalności Mediateki 
11.05 godz. 10:00-14:00  34 Winyl Giełda – giełda płyt analogowych 
15.05 godz. 18:00  Spotkajmy się w... Mediatece  # ANALOG  
 

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a tel. 32 476 13 61 
06.05  Gra biblioteczna w Masnówce: Czy umiesz szukać? Aby wyszukać? 
08.05 Elżbieta Zaremba – spotkanie z poetką  
10.05  Ekslibris: co to jest? – lekcja biblioteczna  
11.05 Biblioteka pod inhalatorium 
18.05 godz. 16:00  Spotkanie autorskie z Wojtkiem Miłoszewskim w Kawiarni Da Vinci 
 

Filia nr 3, ul. Krakowska 38 tel. 32 471 16 97 
08-15.05 
W muzeum –  zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III  z okazji  obchodzonego 18 maja 

Międzynarodowego Dnia Muzeów 
Utalentowany jak Leonardo –  zajęcia edukacyjno-plastyczne dla uczniów klas I-III, przybliżające 

sylwetkę Leonadra da Vinci w 500. rocznicę śmierci artysty 
08.05 godz. 16:00  BIBLUSIE – spotkanie grupy zabawowej 
 

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12 tel. 32 470 64 82 
08-15.05 
Książka i Biblioteka to przyjaciele człowieka – lekcje biblioteczne o bibliotece i książkach  
EKO-KALENDARZ  
Dzień Bociana: Bocianie święto w Bibliotece –  warsztaty literacko-edukacyjne  
Światowy Dzień Bez Śmiecenia: czysta woda – ekologiczne warsztaty literacko-edukacyjne  
 

 

Filia nr 5, ul. Jasna 1a tel. 32 475 25 51 

08-15.05  
 
09.05 godz. 10:00 # KochamCięPolsko! Bajka o Wiśle – teatrzyk Kamishibai dla uczniów Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 23 
14.05 godz. 16.00  Mama zawsze piękna – spotkanie z Niną Winiarek – specjalistką wizażu                         

i pielęgnacji, właścicielką Studia Urody Atelier Wizażu – w ramach  cyklu: Na 
Jasnej  



15.05 gpdz. 10:00 # Okulary – zajęcia literackie dla Oddziału Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 23 

# JaTeżPotrafię  warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

# DziwneKsiążki warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym 

 

Filia nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103 tel. 32 476 13 61 

08.05 godz. 15:00   ARCIK – zajęcia plastyczne dla dzieci 
09.05 godz. 10:30   Book biesiada – moja ulubiona książka 
10.05 godz. 10:30   Rozum w potrzasku – jak oszukać mózg 
14.05 godz. 10:30  Architekt miasta – tworzymy wymarzone nasze miasto 
15.05 godz. 15:00  ARCIK – zajęcia plastyczne dla dzieci 
 
 
Filia nr 7, ul. Cieszyńska 101 tel. 32 475 26 39 
08-15.05 
Świat przez różowe okulary –  cykl zajęć literacko-plastycznych dla przedszkolaków na podstawie 

książek Wojciecha Widłaka pt. Pan Kuleczka 
Zdrowy rozsądek – cykl zajęć literacko-plastycznych dla kl. II-III szkoły podstawowej na podstawie  
                                    książki Grzegorza Kasdepke pt. Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci 
Złota Rybka – zajęcia literacko-edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci z klas I-II szkoły podstawowej 
Twórcze i kreatywne zabawy dla dzieci i młodzieży w Bibliotece 
 

 

Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2 tel. 32 475 25 52 

08-15.05 # BIBLIOTEKA – TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019 – cykl zajęć promujących 
czytelnictwo: warsztaty literackie, plastyczne, edukacyjne, quizy, zajęcia 
manualne 

Baśń przedszkolaka – zakończenie projektu edukacyjnego dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 16 
Bajkowy plecaczek – popołudniowe spotkanie z uczestnikami projektu połączone z prezentacją prac 
Jastrzębie-Zdrój – miasto rodzinne – zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych 
Oczytana szkoła: ranking książek – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 21 

 

 

Filia nr 10, ul. Reja 10 tel. 32 474 15 62 

Tajemnice Szerokiej – spotkanie  z  najstarszymi mieszkańcami Szerokiej połączone z opowieściami, 
gawędami i legendami  związanymi z historią dzielnicy i jej mieszkańcami 

07-09.05  Każde dziecko zasługuje na książkę – małe formy teatralne z cyklu Dzieci   
dzieciom połączone z przedstawieniem Brzydkie Kaczątko 

13,14.05  RODZINA SZTUĆCÓW – finał projektu dla klas II szkół podstawowych 
15.05   Czytanie łączy pokolenia – głośne czytanie dzieciom przez zaproszonych gości 
 

 

Filia nr 14, ul. Wyspiańskiego 10-12-14 tel. 32 473 47 30 
08-15.05 
Wyprawa do krainy książek – warsztaty literacko-plastyczne 
Była sobie książka – warsztaty edukacyjno-plastyczne 
Calineczka: teatrzyk Kamishibai – warsztaty literacko-plastyczne 
Weź oddech! Smog i jego konsekwencje – warsztaty edukacyjne 
Dytko i teatr – lekcja multimedialna z wiedzy o teatrze 
Czy teatr można zmieścić w pudełku? – warsztaty literacko-edukacyjne 
 
Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-473-47-30) 



Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29 tel. 32 473 34 43 
08-15.05  
Wycieczki do Biblioteki – terminy do uzgodnienia 
 

 
* Współfinansowane ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach 
projektu       CYFROWE SPOTKANIA Z LITERATURĄ 
 

 
 
** Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 


