
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 09-14 MAJA 2022 

 Biblioteka – świat w jednym miejscu 

 

Filia nr 1, ul. Opolska 723 tel. 32 47 011 83  
 

09.05 godz. 17:00  BABINIEC „Dusza Kobiety – Mądrość Kobiety” Spotkanie z intuicją w 

Kręgu Kobiet poprowadzi Marianna Czarniecka 

Zajęcia dla uczniów klas I-III 

• Bibliotecznym Pendolino ruszamy w ŚWIAT – warsztaty i zabawy literackie, literacki 
labirynt 

• Bajkowy ŚWIAT – prezentacja multiedialna o postaciach z bajek 

• Rowerem w ŚWIAT – warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książki „Afryka 
Kazika” Łukasza Wierzbickiego 
 

„Twórczość plastyczna uczniów 7 i 8 klas” – wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w 

Jastrzębiu-Zdroju 

„Czas na… rower!” – promocja literatury pięknej i popularnonaukowej  

„ŚWIAT Harry’ego Pottera” – promocja literatury z okazji Międzynarodowego Dnia Harry’ego Pottera, 

który przypada 02.05.2022r. 

Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-470-11-83) 
 
Mediateka, tel. 32 47 188 39 
 
1-31.05 „World Music w jednym miejscu” – prezentacja płyt z muzyką z 

różnych zakątków świata ze zbiorów  Mediateki połączona z wystawą 
instrumentów muzycznych. 
(Prezentacja instrumentów muzycznych dzięki uprzejmości p. Adama Janczary)  

 
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a tel. 32 476 13 61 
 
09.05 Wyprawa pełna przygód – spotkanie z książką dla najmłodszych  

10.05, godz. 14:00-16:00 Rozgrywki planszowe w Bibliotece 

11.05, godz. 15:00-16:00 Exlibris – warsztaty linorytnicze  (uczestnicy od 11 lat) 

12.05     Świat w jednym miejscu – spotkanie z literaturą popularno-naukową  

13.05 Świat na wyciągnięcie ręki – spotkanie z książką dla najmłodszych 

Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-476-13-61) 
 
Bookcrossing w Kawiarni Da Vinci. 

 

 

 

 

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12 tel. 32 470 64 82 
09-12.05 

 



Przedszkolak w bibliotece publicznej warsztaty literackie dla dzieci przedszkolnych. 

Program zajęć dostosowany do wieku odbiorców (krótkie zajęcia dla 3-4 latków, 

bardziej rozbudowane dla 5-6 latków). 

Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-470-64-82) 
 

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

09-13.05  
 
To mój mały świat warsztaty edukacyjno-plastyczne dla grupy dzieci z 

przedszkola przy szkole specjalnej  

Tam, gdzie zaczyna się mój świat warsztaty literacko-edukacyjne dla grupy dzieci ze szkoły 

specjalnej. 

Biblioteka – świat w jednym miejscu warsztaty edukacyjne o budowie i formie książki dla dzieci ze 

szkoły podstawowej. 

Wieża z książek    warsztaty literacko-plastyczne dla grupy przedszkolnej. 

Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-475-25-51) 
 

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

10-13.05 

 

Bilioteka – świat w jednym miejscu gry planszowe i zabawy  dla dzieci  

Paczka literacka    książki niespodzianki 

Zakątek kreatywności   zajęcia plastyczne dla dzieci 

Menu na weekend   weekendowa propozycja literacka. 

Szkatułka bajkowa   zajęcia czytelnicze dla dzieci 

Podaj dalej – książka warta polecenia  proponują Czytelnicy 
 
Filia nr 7, ul. Cieszyńska 101 tel. 32 475 26 39 
 
09-13.05 Zabawy z książką  
 

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

09-13.05  
 
Książka moim przyjacielem zajęcia literacko-edukacyjne  dla przedszkolaków. 

Książkożercy  zajęcia edukacyjno - literackie  dla uczniów SP 21. 
 
Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-475-25-52) 

 

 

 

 

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

09-13.05 

 



Zielona Biblioteka  przygarnij, wymień lub oddaj roślinkę – ekologiczna akcja 

biblioteczna. 

Gdybym była książką… warsztaty literackie dla zorganizowanych grup 

wczesnoszkolnych i przedszkolnych. 

1-31.05 Okiem himalaisty – wystawa fotografii z okazji Roku Wandy 

Rutkiewicz. 

11.05 godz. 17:00 Ekologiczna Teczka Biblioteczka – rozwiązanie konkursu 

plastycznego wręczenie nagród. 

Terminy warsztatów do uzgodnienia (tel. 32-47-415-62) 
 
Filia nr 14, ul. Wyspiańskiego 10-12-14 tel. 32 473 47 30 
09-13.05  
 
Wycieczki do Biblioteki – terminy do uzgodnienia 
 
Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29 tel. 32 473 34 43 
09-13.05  
 
Czytelnik w podróży  pocztówki i fotografie z całego świata 

Dookoła świata   gry planszowe dla dzieci 

Podróżuj z Biblioteką  wystawa przewodników i  książek podróżniczych 

Wiem wszystko  konkurs o świecie 

 
 


