
Tydzień Bibliotek 2017  

8-12 maja 

harmonogram pracy filii bibliotecznych 

 

Filia nr 4 (Paruszowiec-Piaski) 

Lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola nr 3, Przedszkola „Bajtuś”, SP nr 3 – 

temat: Książka do czasów najdawniejszych do współczesności. 

Dla dorosłych: swap książkowy w tygodniu bibliotek (8-12 maja). 

 

Filia nr 6 (Nowiny) 

Przedszkolaki z PP nr 42 wezmą udział w teatrzyku Kamishibai pt. „Królewna Żabka” 

9 i10 maja o godz. 10:00.  

Przez cały tydzień (8-12 maja) dla dorosłych przygotowano także swap książkowy.  

 

Filia nr 7 (Chwałowice) 

„Wlyź do biblioteki – obejrzyj ślonskie oblyczki” 

1. Wycieczki do biblioteki połączone z prezentacją stroju śląskiego, dawnych 

przedmiotów codziennego użytku oraz prelekcję na temat dawnej kultury życia 

codziennego na Śląsku. W wycieczkach wezmą udział uczniowie z SP nr 35.  

Partnerzy imprezy: SP nr 13. 

Po zakończeniu każdej prelekcji dzieci otrzymają przygotowane przez bibliotekę 

karty pracy oraz zadanie. 

 

Filia nr 8 (Smolna) 

 Wystawa malarstwa pana Pawła Mocka pt. [ODBICIA] 

8.05. -30.06 

 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak współorganizowane ze szkołami SP 34, 

11, ZSP nr 10 i Gminną Biblioteka w Lyskach. 

08.05.2017 

10:30 – SP 34 

12:30 – ZSP nr 10 

09.05.2017 

9:00 – SP 11 

12:00 – GBP w Lyskach 



 Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską i Klaudią Kąca – Jasic 

współorganizacja z przedszkolami nr 2, 6, 17 

10.05.2017 

Godz. 9:00   

Przedszkole nr 2 

Godz. 10:30                

Przedszkole nr 17 

Godz. 13:00                

Przedszkole nr 6 

 Warsztaty lalkarskie z Panem Markiem Żyłą pt. „W pracowni pana 

Gepetta”  

11.05.2017, godz. 10:00 i 12:00 

 

 Spotkanie autorskie z Panem Rafałem Witkiem 

12.05.2017 

9:30 – filia nr 8 PiMBP  

12:00 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży PiMBP 

 

Filia nr 11 (Popielów) 

Filia nr 11 w Popielowie planuje spotkania 4 grup dzieci przedszkolnych ze strażakiem 

pt. „Kim jest strażak”. Na spotkaniu przedszkolaki będą mogły dowiedzieć się na czym 

polega praca strażaka oraz zobaczyć  sprzęt służący do gaszenia pożarów wraz  

z wozem strażackim.  

 

Filia nr 16 (Golejów) 

Spotkanie z Policjantem dla dzieci szkoły podstawowej, spotkanie za strażakiem dla 

dzieci przedszkolnych. 

 

Filii nr 17 (Grabownia) 

Spotkanie z Policjantem i z Ratownikiem Medycznym. 

 

                    

 

                                                                                                                



 


