
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2017 r. 

„Biblioteka. Oczywiście!” 

 

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zamkowa 1 

8.05.2017  
9.30 - „Wśród dobrych manier” - multimedialna lekcja biblioteczna w oparciu o literaturę dla dzieci 

14.30 - „Podróżnicy dziecięcy” – multimedialna lekcja biblioteczna o dziecięcych podróżnikach 

10.05.2017  
11.00 - „Czy znam, wiem… i potrafię?” -  IX edycja konkursu czytelniczego dla klas IV-VI szkół podstawowych 

i gimnazjum 

11.03.2017  
13.00 - „W 110. rocznicę urodzin Astrid Lindgren” - prezentacja twórczości pisarki, lekcja biblioteczna  

12.05.2017  
9.15 - „W 110. rocznicę urodzin Astrid Lindgren” - prezentacja twórczości pisarki, lekcja biblioteczna 

15.05.2017  
9.30 - „Cała Polska czyta dzieciom” - bajki najmłodszym czyta poseł Paweł Szramka  

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, ul. Zamkowa 1 

8.05.2017  
10.00 - Spotkanie organizacyjne uczestników kursu komputerowego 

9.05.2017  
10.00 - „Zdrowe żywienie to mądre myślenie” - spotkanie z Anetą Niewiadomską-Banasiak - coachem, 

specjalistą do spraw żywienia i suplementacji 

11.05.2017  
10.00 - „Brodnica na łamach literatury polskiej” – prezentacja multimedialna dla młodzieży 

12.05.2017  
11.00 - „Ciekawostki literackie” – lekcja biblioteczna dla młodzieży  

 

Filia 1, ul. Wyspiańskiego 10a 

8.05.2017  
9.30 „Zwierzęta leśne” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, grupa Wiewiórki 

9.05.2017  
10.00 „Poczytaj mi mamo! Czytamy bez Mamy” - głośne czytanie bajek 

11.05.2017 

10.00 „Zwierzęta leśne” – lekcja biblioteczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

12.05.2017  

10.00 „Cała Polska czyta dzieciom” – „Czytamy bez Mamy” 

15.05.2017  
10.00 „Wiklinowe serduszka” -  warsztaty integracyjne przedszkolaki – uczestnicy WTZ 

 

Filia 2, ul. Łyskowskiego 4a/1a 

8.05.2017   
9.30 - „Dzieje pisma” - lekcja biblioteczna dla uczniów SP nr 2 

9.05.2017  
9.30 - „Komiks w bibliotece” - zajęcia dla przedszkolaków 

11.05.2017  
9.30 - „Piszę, bo lubię” - spotkanie z lokalną poetką Ewą Zarębską 

12.05.2017  
9.30 - „Cała Polska czyta dzieciom” - głośne czytanie bajek najmłodszym czytelnikom 

 

Filia 4, ul. Świętokrzyska 1 

„Maj z bookcrossingiem”   

Uwolnij książkę i puzzle – przyjdź do biblioteki i wymień się książką lub puzzlami 

8.05.2017  
10.00 – 60. urodziny Misia Uszatka – uszatkowa loteria z nagrodami 

9.05.2017  
14.00 - „Dzień Postaci z Bajek” - literackie przebieranki 

11.05.2017 
15.00 - „Poczytaj mi Tato!” - rodzinne czytanie bajek 

12.05.2017 



10.00 - „Cała Polska czyta dzieciom” - głośne czytanie bajek najmłodszym 

 

Maj – miesiącem abolicji książkowej! 
 

 


